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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. Grunden för att 

besluta om kommunen har haft en god ekonomisk 

hushållning är att se det ekonomiska utfallet jämte 

i vilken grad verksamhetsmålen och de finansiella 

målen har uppfyllts.  

Verksamhetsåret 2018 är det tredje året med den 

politiska ledningens målprogram. För 2018 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 

 

 

Målsektor: Attraktiv kommun 

 KF:s mål 1: Inflyttningen till Vetlanda kommun ska öka varje år 

 
 Kommunstyrelsens mål är Service i toppklass 

Kommentar 

Medborgarservice håller på att utveckla kontakt-

center med syfte att ge medborgarna svar direkt 

istället för att behöva kopplas runt, bättre för både 

medborgare och anställda. Överflyttning görs i 

dialog med respektive förvaltning. 

Navet Vetlanda utgör en bra service för nyanlända 

till Vetlanda, här är det lätt att få hjälp att hitta rätt 

i Vetlanda med omnejd. Arbetet med ny översikts-

plan har påbörjats. Arbetet med detaljplaner följer 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Inte uppfyllt Ej bedömt
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plan och flera större planer som skapar ny byggbar 

mark kommer att öppnas inom en nära framtid. 

Förnyad och utökad mark och exploaterings-

funktion är igång. 

 Barn- och utbildningsnämndens mål är 

Demografi och lokaler 

Kommentar 

Om- och tillbyggnationen av Mogärdeskolan är 

igång men starkt försenad. Detta skapar 

utmaningar vad gäller arbetsmiljön för såväl elever 

som personal. 

Upphandlingen gällande Witalaskolan resulterade i 

20% högre kostnad än beräknat. Vad detta medför 

gällande kommande planerade byggnationer/ 

renoveringar står ännu ej klart, då ett 

genomlysnings- och prioriteringsarbete måste 

genomföras efter sommaren. 

Behov av och tillgång till idrottshallsytor har varit 

en omtalad fråga under året. Behovet framöver 

kräver tillskapande av nya ytor, vilket har 

uppdragits till Tekniska förvaltningen. Plan finns, 

innebärande om- och tillbyggnad av Hövdingen. 

Dokumentet "Visionära utgångspunkter för 

undervisningslokaler inom grundskolan" är nu klart 

och arbetet med en lokalförsörjningsplan för 

grundskolan är påbörjat. 

 Kultur- och fritidsnämndens mål är 

Ändamålsenliga lokaler 

Kommentar 

Fortfarande saknas en modern och väl fungerande 
lokal för scenkonst, som är byggd för scenkonsten 
och anpassad fullt ut efter dess behov. De lokaler 
som står tillbuds i Vetlanda är skolaulor och 
kyrksalar, som har olika typer av begränsningar.

■ Kultur- och fritidsnämndens mål är Bredd och 

spridning 

Kommentar 

Våren 2018 har lovbidrag fördelats även för 

påsklovet, och flera föreningar i kommunens yttre 

delar har sökt och fått bidrag. Därigenom har 

spridningen av aktiviteter ökat ytterligare. 

■ Miljö- och byggnämndens mål är God och 

säker livsmiljö 

Kommentar 

Vi arbetar för att kommunen kan erbjuda attraktivt 

boende, bra skolor och förskolor, säkert och redligt 

livsmedelsutbud, rent vatten och bra luftkvalitet 

samt ren mark att bygga på. 

■ Socialnämndens mål är Allmänhetens 

förtroende för socialförvaltningen ska öka 

Detta mål mäts genom årliga 

brukarundersökningar som vänder sig till besökare 

och regelbundna medborgarundersökningar. Den 

senaste brukarundersökningen som genomfördes 

hösten 2017, uppvisar ett gott resultat, där 90% 

svarar att man har stort eller mycket stort 

förtroende för socialförvaltningen. I den senaste 

medborgarundersökningen svarar 34 procent av 

medborgarna att de hade stort eller mycket stort 

förtroende för socialförvaltningen vilket också det 

var en ökning sedan tidigare år. Av de aktiviteter i 

verksamhetsplanen som styr mot detta mål har 5 

av 5 påbörjats enligt plan. Målet bedöms vara i hög 

grad uppfyllt. 

  Tekniska nämndens mål är Vi har rätt nivå på 

underhållet – A) Fastighetsunderhåll 

Kommentar 

Tekniska nämnden har i årets budget tillförts 4 mkr 

att användas för fastighetsunderhåll. 

 Tekniska nämndens mål är Vi har rätt nivå på 

underhållet – B) Gatunderhåll 

Kommentar 

Förra året hade vi möjlighet att under hösten 

tillföra driftmedel till beläggningsunderhåll. Akuta 

åtgärder i år föreslår vi hämtas från 

investeringsanslaget. 
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 Tekniska nämndens mål är Vi har 

servicedeklarationer för verksamheten 

Kommentar 

Målet har inte följts upp under första halvåret 

 Vård- och omsorgsnämndens mål är Genom en 

positiv anda locka och behålla medarbetare med 

rätt kompetens 

Kommentar 

Inom verksamheterna pågår flertalet aktiviteter 

som knyter an till nämndmålet. Inom ramen för det 

systematiska kvalitetsarbetet görs återkommande 

inventering av rekrytering och kompetens-

utvecklingsbehov som stöd till planering av 

utbildningsinsatser. Förvaltningen har ett 

pågående arbete kring att förbättra introduktionen 

för nya områdeschefer. 

Arbetet med hälsosamma och verksamhets-

anpassade schema fortgår, verksamheterna inom 

särskilt boende för äldre har kommit längst och där 

ser vi en minskning på inbeordring av ordinarie 

personal och beställningar till bemanningsenheten. 

När det gäller sjuktal så ses en positiv trend för 

hela förvaltningen under våren. Nyckeltal redovisas 

i bokslut då medarbetar-undersökningen 

genomförs under hösten 2018. 

■ Överförmyndarens mål är Service och 

granskning 

Kommentar 

Överförmyndaren utreder och lämnar yttrande 

avseende behov av ställföreträdare efter anmodan 

från tingsrätten eller om anmälan om behov har 

lämnats till överförmyndaren. 

 

Målsektor: Välfärd 

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

 

 Kommunstyrelsens mål är Hälsa och trygghet i 

fokus 

Kommentar 

Kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp för 

folkhälsoarbetet. Frågan har varit på agendan vid 

ett par tillfällen under våren. MHFA utbildning för 

all personal är den enskilt största insatsen som 

fortfarande pågår. Ökad kunskap skall 

förhoppningsvis leda till att dödsfall i suicid kan 

minska.

3 

2 2 

1 1 1 1 1 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Inte uppfyllt
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 Barn- och utbildningsnämndens mål är Barn 

och elevers rätt till lärande utveckling 

Kommentar 

En utredning har genomförts av extern utredare 

kring grundskolans lärmiljöer för alla barn. 

Utredningen visar behov av kunskap- och 

kompetensförstärkning av personal, men också ett 

behov av att tillskapa alternativa lärmiljöer för att 

kunna möta alla elevers behov och möjligheter. 

Process pågår inför beslut om framtida inriktning, 

detta i samverkan med socialförvaltningen. 

■ Barn- och utbildningsnämndens mål är 

Förskolans och skolans kompensatoriska 

uppdrag 

Kommentar 

Förskola och skola har i uppdrag att organisera 

verksamheter på organisations-, grupp- och 

individnivå där varje barn och elev ges möjlighet 

att växa så långt det är möjligt. Samverkan med 

socialförvaltningen pågår och ämnar förfinas. 

Utredningen i syfte att ligga till grund för fortsatt 

utveckling av vårt uppdrag att möta alla elevers 

olika behov är genomförd. Process pågår inför 

beslut om riktning framåt. 

■ Barn- och utbildningsnämndens mål är att 

Motverka utanförskap 

Kommentar 

Beslutat är att verksamheten på Navet kommer att 

vara kvar även under 2019. Vi ser att den 

kompetens som finns kopplad till Navet kring 

exempelvis kartläggning av nyanlända barns och 

elevers kunskaper måste tillvaratas och 

implementeras ute i verksamheterna. 

KomBacks verksamhet ses över i samband med 

arbetet med att bygga lärmiljöer för alla. Ansvaret 

inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

förändras 1 juli 2018 till att inte längre omfatta 

elever inom gymnasieskolans introduktions-

program. 

Förvaltningen har också ett antal personer i så 

kallade extratjänster i verksamhet. 

■ Barn- och utbildningsnämndens mål är 

Utveckling av undervisningen 

Kommentar 

Kompetensutvecklingsinsatserna kring läs- och 

skriv fortsätter och utvecklas vidare genom att 

rikta insatserna mot hela grundskolan, och också ta 

fokus mer mot språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt i alla ämnen. Vi ser också ett behov av 

ökad kompetens för att bättre möta upp de 

utmaningar som ofta relateras till neuro-

psykiatriska funktionsvariationer. En ansökan 

gällande YH-utbildning, lärarassistent är under 

arbete. 

Försteläraruppdragen löper från och med 1 juli 

2018 på tre år istället för ett år. Detta för att ge 

ökad stabilitet och attraktivitet samt bättre 

förutsättningar för ett mer långsiktigt arbete. 

■ Kultur- och fritidsnämndens mål är 

Livslångt lärande 

Kommentar 

Biblioteket har en verksamhet som omfattar allt 

från barnteater för de riktigt små och hemkörning 

av böcker till de äldsta, inom ramen för 

verksamheten Boken kommer. 

 Kultur- och fritidsnämndens mål är Prioritering 

Kommentar 

Fritidsgårdens arbete med en särskild tjejgrupp har 

fortsatt. Biblioteket har genom statsbidrag kunnat 

göra större inköp av litteratur på hemspråk. 

■ Kultur- och fritidsnämndens mål är tolerans 

och integration 

Kommentar 

Arbetet har fortsatt på samma breda front som 

tidigare. 

 Socialnämndens mål är Andel brukare som 

uppger att deras livssituation har förbättrats 

ska öka 
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Kommentar 

Detta mål mäts i brukarundersökningen som 

genomförs under hösten. Den senaste mätningen 

uppvisar en minskad andel individer som uppger 

att de bedömer att deras livssituation har 

förbättrats, 74,5% mot 80,7 procent 2016. Av de 

aktiviteterna i verksamhetsplanen som styr mot 

detta mål har 3 av 4 påbörjats enligt plan. Målet 

för 2017 bedöms därför vara delvis uppfyllt.  

■ Socialnämndens mål är att Andelen insatser 

som når uppsatta mål ska öka 

Kommentar 

Nyckeltalen visar på fortsatt förbättrat resultat. 

Förvaltningens ambition att inrikta utvecklings-

arbetet mot att bättre mäta och nå mål knutna till 

individen har givit resultat. Av de aktiviteter i 

verksamhetsplanen som styr mot detta mål har 5 

av 7 påbörjats enligt plan. Målet bedöms vara i hög 

grad uppfyllt. 

■ Socialnämndens mål är att Fler personer som 

utsätts för våld i nära relationer ska upptäckas 

och stödjas 

Kommentar 

Förvaltningens ambition att i högre grad upptäcka 

och stödja personer som utsätts för våld i nära 

relationer bedöms vid halvårsskiftet vara uppfyllt. 

Nämnden har antagit en reviderad plan för 

verksamheten. De förebyggande insatserna, inte 

minst information om vart man kan vända sig har 

intensifierats. Även stöd och insatser till drabbade 

har förbättrats. Förvaltningen har bland annat 

deltagit i ett nationellt projekt tillsammans med 

Barnahus och Allmänna barnhuset för att bättre 

kunna informera, upptäcka och bättre stödja barn 

som varit utsatta för våld i nära relationer och 

sexuella övergrepp. Antalet inkomna anmälningar 

0-20 år har ökat mycket kraftigt sedan förra 

halvårsskiftet. Även anmälningar rörande vuxna 

har ökat. Antalet påbörjade insatser knutna till 

denna orsak har däremot inte ökat på samma sätt, 

vilket tyvärr är något missvisande då insatsen ofta 

inte knyts till denna orsak efter genomförd 

utredning. Av de aktiviteter i verksamhetsplanen 

som styr mot detta mål har 5 av 5 påbörjats enligt 

plan. 

■ Överförmyndarens mål är att Varje individ har 

möjlighet att utifrån sina förutsättningar 

utvecklas på bästa sätt 

Kommentar 

En ställföreträdare får inte ha registrerade skulder 

hos Kronofogden eller finnas med i Polisens 

belastningsregister. Innan en ställföreträdare 

erhåller ett uppdrag som god man eller förvaltare i 

Vetlanda kommun kontrolleras vederbörande mot 

Rikspolisstyrelsens belastningsregister och 

Kronofogdens registrerade skulder. Detta sker en 

gång per år på alla i verksamheten aktiva ställ-

företrädare dessutom alltid när ställföreträdare får 

ett nytt uppdrag. 

Utbildningar för ställföreträdare har genomfört 

under våren detta för att de ska kunna sköta sina 

uppdrag på ett för huvudmannen tillfredsställande 

sätt.  
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Målsektor: Välfärd 

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

 

 Kultur- och fritidsnämndens mål är 

Delaktighet 

Kommentar 

Fritidsgården Zonen har börjat arbetet med att 

skapa ett ungdomsråd och har också samlat 

elevråden på högstadieskolorna vid ett tillfälle. 

■ Socialnämndens mål är Brukarnas upplevelse 

av bemötande, tillgänglighet och delaktighet 

ska öka. 

Kommentar 

Detta mål mäts i den årliga brukarundersökningen. 

Den senaste mätningen visar på drygt 90% var 

nöjda eller mycket nöjda med socialförvaltningen i 

Vetlanda. Detta resultat ligger strax under 

resultatet för 2016 och måste ses som ett gott 

resultat. Av de aktiviteter i verksamhetsplanen som 

styr mot detta mål har 5 av 6 påbörjats enligt plan. 

Som målet är formulerat är målet dock inte helt 

uppfyllt.  

■ Socialnämndens mål är Socialförvaltningens 

insatser ska vara av god kvalitet 

Kommentar 

Socialnämnden har höga kvalitetsambitioner med 

sin verksamhet. Det finns en uttalad ambition att 

ha en låg tröskel till att utreda avvikelser i arbetet. 

En utvecklingsledare genomför en utredning med 

en uttalad ambition att skapa ett lärande till det 

inträffade. Antalet sådana avvikelseutredningar har 

ökat sedan förra halvårsskiftet varför målet 

bedöms vara uppfyllt. Förvaltningen har genomfört 

regelbundna hållplatser för lärande i enlighet med 

kvalitetsledningssystemet Tryggve. Av de 

aktiviteter i verksamhetsplanen som styr mot detta 

mål har 10 av 13 påbörjats enligt plan. Målet 

bedöms vara i hög grad uppfyllt. 

 Vård- och omsorgsnämndens mål är Succesivt 

utveckla och införa användandet av välfärds-

teknologi 

 

 

 

2 

1 1 

2 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Inte uppfyllt
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Kommentar 

Införandet av digitala trygghetslarm i ordinärt 

boendet är i stort sett slutfört, det som återstår 

kommer att slutföras och vara klart till september 

månad. 

Nämnden fattade under våren beslut om en ny 

biståndsbedömd insats "Tillsyn via trygghets-

kamera". Samtliga brukare med insatsen tillsyn 

nattetid kommer att erbjudas möjligheten att få 

insatsen verkställd genom tillsyn via 

trygghetskamera istället. 

Under våren 2018 har implementeringen av digital 

signering vid överlämning av läkemedel påbörjats 

inom hemtjänst, fortsatt implementering sker 

under hösten 2018, samtliga grupper beräknas 

signera läkemedel digitalt innan årsskiftet inom 

hemtjänst och funktionshinderomsorg. 

Digital tidsredovisning för personlig assistans är 

infört under våren 2018. 

Test med mobilt trygghetslarm är genomfört på 

särskilt boende med gott resultat. 

Avtal är tecknat för nytt verksamhetssystem som 

möjliggör mobilt arbetssätt och digitala lås. 

Verksamhetssystemet kommer att införas under 

2020. 

Nyckeltal avser genomförda aktiviteter, framtagen 

handlingsplan, digitala trygghetslarm och digital 

tidsrapportering personlig assistans. 

 Vård- och omsorgsnämndens mål är Vården 

och omsorgen ska präglas av respekt och 

delaktighet samt skapa förutsättningar till ett 

självständigt liv 

Kommentar 

Flera förbättringsarbeten pågår ute i 

verksamheterna utifrån den analys av 2017 års 

brukarundersökning som sker i samband med 

kvalitetsårshjulets första hållplats. Flera av dessa 

aktiviteter handlar om att skapa ökad delaktighet 

hos våra brukare. T.ex. har man på ett särskilt 

boende arbetat med de boendes synpunkter kring 

hur man skapar en trevligare måltidssituation. 

Förvaltningen har startat upp ett hemtagningsteam 

som tar emot brukare efter utskrivning från 

slutenvård och ansvarar för insatser under den 

första tiden i hemmet. Syftet är att skapa ökad 

trygghet och bättre förutsättningar för att rätt 

insatser sätts in som fortsatt stöd till den enskilde. 

Brukarundersökningen för äldre har genomförts 

under våren 2018 och resultatet kommer att 

presenteras i november. 

Funktionshinderomsorgens brukarundersökning 

genomförs i oktober och resultatet presenteras i 

november-december. Nyckeltal kopplade till dessa 

undersökningar redovisas i bokslutet. 

■Överförmyndarens mål är Tillgänglighet 

Kommentar 

Telefontider måndag - torsdag är 9.00-12.00. 

Möjlighet till besök varje dag.  
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Målsektor: Näringsliv – Samhällsbyggnad – Miljö 

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

 

 

 Kommunstyrelsens mål är Ett växande 

näringsliv 

Ansökan om förstudie är lämnad till regional-

fonden, ett framtida projekt tar bland annat sikte 

på vikten av att förbättra kommunikationerna. 

Kommunikation driver arbetet med ett Platsvaru-

märke tillsammans med Nuvab. En viktig del i detta 

är Styrgruppen med representanter för näringslivet 

och föreningslivet. Lanseringen av platsvarumärket 

skedde planenligt vid Näringslivsgalan och blev en 

stor framgång. Arbetet har gett en bättre dialog 

med näringslivet som upplever kommunens insats 

som positiv. Arbetet går nu vidare på många 

områden, inte minst när det gäller rekrytering. 

Ökad samverkan är ett av de viktigaste målen. 

Under våren har en ny hemsida lanserats liksom en 

specialsajt för platsvarumärket. Grafisk identitet 

har tagits fram liksom en broschyr som plats-

varumärket. Här kan också nämnas arbetet med 

att flytta utvecklingsfrågor för besöksnäringen till 

Nuvab och stärka upp handeln genom att Tillväxt 

Vetlanda föreslås gå upp i Nuvab vilket får stor 

betydelse på sikt. 

Företag erbjuds energirådgivning som hjälper till 

att sänka kostnaderna för företaget samtidigt som 

det är en god miljöinsats. Miljösamordnarna i länet 

har tagit fram en miljöutbildning som du genomgår 

online. 

■ Miljö- och byggnämndens mål är Gott 

företagsklimat 

Kommentar 

Vi försöker skapa ett gott företagsklimat genom att 

ha ett gott bemötande, god tillgänglighet, god 

kompetens och ha korta handläggningstider. 

 Tekniska nämndens mål är Vi arbetar med 

miljöåtgärder – A) Tätortsmiljöer 

Kommentar 

Under första halvåret har vi påbörjat arbetet med 

att ta bort överdäckningen över Vetlandabäcken. 

Arbetet görs samordnat med lägenhets-

byggnationen i kvarteret Spinnaren. Arbetet 

kommer att följas av ytterligare etapper för att 

utveckla Bäckstråket genom staden. 

1 1 1 

2 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Inte uppfyllt
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Vi har även erhållit bidrag av Boverket för att för 

att göra om vid i Mogärdeparken under kommande 

år. 

Vi skissar på ombyggnad och förbättringsåtgärder 

vid dammen intill Willys mellan kvarteret Hygiea 

och Trekanten. 

På grund av försommarens och sommarens torka 

med foderbrist för djurägare som följd, så har vi 

upplåtit flera natur- och parkmarker med långvuxet 

gräs till höskörd. Ett win/win-samarbete som 

minskar kommunens skötselkostnader och där vi 

samtidigt kan hålla markerna öppna och producera 

foder till djurägare. Här ser vi möjligheten för ett 

utvecklat samarbete. Vi har även hägnat in fler 

områden för bete med får i Himlabackarna. 

■ Tekniska nämndens mål är Vi arbetar aktivt 

med miljöåtgärder – B) Klimatförändringar 

Kommentar 

Vad gäller klimatförändringar så är ju torkan ett 

problem även detta år. 

Njudung Energi har fortsatt arbetet med en flytt av 

råvattenintaget till Grumlan. Två parallella 

processer pågår med dels tillstånd för flytt av 

råvattenintaget och dels att bilda ett 

vattenskyddsområde runt Grumlan. 

Det har planerats för två nya dagvattendammar, en 

i Östanå vid Nässjaområdet och en i Holsbybrunn 

vid Holsby Metall. 

Våtmarksparken i Himlabackarna som ska fördröja 

och ta hand om dagvatten ifrån de nya 

bostadsområdena har påbörjats. 

 Tekniska nämndens mål är Vi arbetar med 

miljöåtgärder – C) Energieffektivisering i 

fastigheter 

Kommentar 

På Forngårdens förskola har en helt ny 

ventilationsanläggning installerats, vilket har lett 

till bättre arbetsmiljö och minskad energi-

användning. Ytterligare några större ventilations-

utbyten har projekterats och påbörjats. Arbetet 

har även fortsatt med att uppdatera styrsystem 

och installationer för att få en bättre 

driftoptimering och minskad energianvändning. 

Under den rekordvarma sommaren har vi fått 

väldigt mycket frågor och även kritik över höga 

temperaturer i våra verksamhetslokaler. Så länge vi 

inte har kyla i lokalerna så blir det efter en tid lika 

varmt inomhus som utomhus, de fysiska lagarna 

kan vi inte ändra på. Det är dock väldigt svårt att få 

acceptans för detta hos de verksamheter som 

drabbas. Detta är nog något vi måste lyfta och 

diskutera hur vi ska hantera framöver, vi har ju inte 

möjlighet att installera kyla överallt. Frågan bör 

lyftas in i det arbete som pågår hur vi jobbar med 

framtida värmeböljor. Installation av 

kylanläggningar innebär ökad energiåtgång.  
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Målsektor: Organisation – Resurshushållning 

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

 

 Kommunstyrelsens mål är Hållbart i alla led 

Kommentar 

HR genomför kontinuerligt utbildning för nya 

medarbetare där personalpolicyn och värdegrund 

för medarbetare i kommunen står på schemat. 

Utbildningarna gör att personalpolicyn är känd och 

använd. 

Nöjda medarbetare får man bland annat genom att 

de får tillgång till relevant fortbildning. Personalen i 

infocenter har fått utbildning för att hantera de 

nya kontaktcenteruppgifterna. 

 Kommunstyrelsens mål är Måltidsservice 

Kommentar 

Efter vårens mätning är resultatet för kantinsvinn 

något bättre men tallrikssvinnet har ökat något 

lite. Ökningen kan bero på att vi har olika sorters 

mat, vilket är svårt att jämföra. Tallriksvinnet har 

mycket annat som påverkar t ex. storleken på 

matsalen i förhållande till schema, köer i matsalen, 

vilket påverkar att eleverna tar mycket mat för att 

slippa stå och köa igen. 

 Kommunstyrelsens mål är Höjd 

kompetensnivå 

Kommentar 

Mätning av målet görs i slutet på året genom enkät 

till alla som rekryterat personal. 

HR och kommunikation har tillsammans med 

förvaltningarna gjort en stor satsning för att lyckas 

ännu bättre med rekryteringar. En tjänst har 

tillsatts på kommunikation som hjälper 

förvaltningarna med att skriva fram annonser och 

nå ut med tjänsterna främst genom sociala medier. 

Insatsen finansieras genom att tidigare 

annonskostnader hålls nere. En tjänst på 

kompetenscenter finansieras också av 

förvaltningarna i syfte marknadsföra kommunen 

som arbetsgivare på mässor, kontakter med 

högskolor mm. Allt i syfte att förbättra underlaget 

för våra rekryteringar. 

 Barn- och utbildningsnämndens mål är Höjd 

kompetensnivå 

Kommentar 

Att medarbetare trivs och är goda ambassadörer 

för Vetlanda kommun som arbetsgivare är 

synnerligen viktigt. En god arbetsmiljö utgör en 

betydande grund för medarbetares trivsel. Ett 

1 1 

2 

3 

1 1 1 1 1 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Inte uppfyllt Ej bedömt
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medvetet arbete pågår i våra verksamheter kring 

systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Det råder stor konkurrens om såväl förskollärare, 

lärare, skolledare och elevhälsopersonal i vårt land. 

Vi i Vetlanda behöver synas och sticka ut för att 

potentiella nya medarbetare ska bli nyfikna på vår 

kommun. Ett samarbete med Kommunikations-

enheten har resulterat i ett antal filmer som sprids 

via sociala medier i rekryteringssyfte. 

Vi har i nuläget mycket svårt att rekrytera 

förskollärare och lärare behöriga att undervisa i 

framför allt matematik och naturorienterande 

ämnen, men också inom praktiskt-estetiska ämnen 

och moderna språk. 

 Kultur- och fritidsnämndens mål är Kreativ och 

god arbetsmiljö 

Kommentar 

Vetlanda museum har fått rejält förbättrad 

arbetsmiljö som följd av att arkiv och reception har 

renoverats. 

■Miljö- och byggnämndens mål är Bra 

arbetsklimat med kunniga och effektiva 

medarbetare 

Kommentar 

Vi försöker vara en förvaltning med bra 

arbetsklimat där kunniga och serviceinriktade 

medarbetare ger snabba och korrekta besked. 

■Socialnämndens mål är Andelen engagerade 

och nöjda medarbetare ska öka 

Kommentar 

Medarbetarundersökningen från hösten 2017 visar 

på ett bra resultat för socialförvaltningen som var 

den förvaltning som uppvisade högst trivselindex 

av samtliga förvaltningar i kommunen. Trivselindex 

är ett medelvärde där max är 5,0. Medarbetar-

undersökningen 2017 visade ett trivselindex på 

4,09 för socialförvaltningen, vilket också var det 

högsta som uppmätts i socialförvaltningen. Nästa 

undersökning genomförs hösten 2018. 

Chefsgruppen har prioriterat just trivsel och 

motivation hos personal som ett tema under året, 

med bl a utarbetandet av en ny ledarskapspolicy 

m.m. Av de aktiviteter i verksamhetsplanen som 

styr mot detta mål har 9 av 10 påbörjats enligt 

plan. Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. 

 Socialnämndens mål är Antal vårddygn på 

externa HVB och konsultstödda familjehem ska 

minska 

Kommentar 

Antalet vårddygn på externa HVB utgör en stor 

kostnad för socialnämnden. Den mest 

kostnadskrävande rör målgruppen 0-20 år. Antalet 

vårddygn för den gruppen visar på en minskning 

sedan förra halvårsskiftet. Kostnaden för 

familjehemsvården, både externa och interna ökar 

dock om man undantar gruppen ensamkommande 

som är statsbidragsfinansierade. 

Vad gäller vuxna visar utfallet i antal vårddygn en 

oförändrad nivå. Av de aktiviteter i 

verksamhetsplanen som styr mot detta mål har 6 

av 6 genomförts enligt plan. Målet bedöms som 

delvis uppfyllt. 

 Tekniska nämndens mål är En trygg, säker och 

trivsam arbetsplats 

Kommentar 

Målet har inte följts upp under första halvåret 

 Vård- och omsorgsnämndens mål är Med 

engagerade och delaktiga medarbetare fokuserar 

vi på det bästa för den enskilde 

Kommentar 

Sex medarbetare tog sin Esthercoachexamen i maj 

2018. Fem nya medarbetare har anmälts till 

kommande utbildning som startar under hösten 

2018. Träffar med coacherna anordnas 

regelbundet som stöd i deras arbete med 

förbättringsarbeten som ska leda till det bästa för 

Esther. 

Årligen delar förvaltningen ut ett kvalitetspris till 

en personalgrupp, enhet eller verksamhet inom 

vård- och omsorgsförvaltningen som gjort något 

som andra kan få goda idéer och dra nytta av, till 

exempel nya arbetssätt eller metoder. 

Nyckeltalet VO Antal Esthercoacher avser antalet 

nyutbildade coacher. Nyckeltalet som handlar om 

nöjda brukare hämtas från brukarundersökningen 

och kommer att redovisas i bokslutet. 
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■Överförmyndarens mål är 

Medarbetarengagemang  

Kommentar 

Genomgång av verksamheten med 

överförmyndaren en gång i veckan eller när behov 

har uppstår exempelvis beslut som ej kan 

delegeras till tjänsteman. 

Samtliga tjänstemän har deltagit i Jan Vallgrens 

föreläsning "Överförmyndarnyheter". 

En handläggare deltagit i Sveriges Överförmyndare 

■Överförmyndarens mål är Motverka 

rättsförluster för den i verksamheten aktiva 

huvudman/myndling 

Kommentar 

Granskning av tillgångsförteckningar och 

sluträkningar görs omgående när de kommit in till 

verksamheten. Årsräkningar granskas i två steg, 

dels görs en kontroll att underlag för granskningen 

bifogats och därefter en granskning av 

redovisningen. Sista juni 2018 var 97 % granskade. 

Utbildningskvällar av ställföreträdare pågår för de 

som anmält sig intresserade av att bli god man. 

Utbildningen har även erbjudits godemän som haft 

uppdrag ett tag. 

 

 

 

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 vilket även 

prognosen för helåret tydligt pekar på. Även om en 

kraftig resultatförbättring sker under hösten 

kommer årets resultat med stor sannolikhet att bli 

negativt vilket innebär att målet inte är uppfyllt. 

 Verksamhetens nettokostnader ska inte 

överstiga 98 procent av skatter och bidrag.  

Nettokostnadsandelen är vid halvårsskiftet 106 %. 

Även om hänsyn tas till upparbetad semester-

löneskuld klaras inte 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. 

Under första halvåret har nyupplåning skett och 
det finns inget som talar för att den kommer att 

4 
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3 

2 
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4 
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Attraktiv kommun Välfärd Välfärd Näringsliv,
Samhällsbyggnad,

Miljö

Organisation,
Resurshushållning

Total måluppfyllelse av KF:s mål, halvåret 2018 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Inte uppfyllt Ej bedömt
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minska under andra halvåret då kommunen är inne 
i en intensiv investeringsfas. I kombination med 
lågt resultat är nyupplåning enda sättet att lösa 
situationen. 

 

Av de finansiella målen uppfylls inget vid 

halvårsskiftet och det ser inte ut som situationen 

förändras till helårsbokslutet 

SAMMANFATTNING 
Vid en sammanvägd bedömning per halvårsskiftet 

2018 har kommunen delvis klarat av verksamhets-

målen medan de finansiella målen inte uppfylls 

alls. I kombination med en kraftig nedgång i 

resultatet är situationen allvarlig. Flera av de 

finansiella målen har sin grund i resultatet vilket 

naturligt då medför låg resultatuppfyllnad. I ett 

läge med mycket höga beslutade investeringar 

måste resultatet förbättras. Den skattehöjning som 

är beslutad inför 2019 har inte medfört några 

större förbättringar i resultatet utan den har lagts 

ut på olika former av verksamhet. Detta innebär 

att både för det innevarande verksamhetsåret och 

inför de kommande måste följsamheten till givna 

budgetramar förbättras, då några större 

marginaler inte finns för eventuella avvikelser. 

Man kan konstatera att Vetlanda kommun inte på 

något sätt är ensamma om denna situation men vi 

behöver ändå göra vad vi kan åt situationen. 

För att kommunen ska klara bedömningen om en 

god ekonomisk hushållning vid årsskiftet måste 

arbetet med en ökad måluppfyllelse fortsätta 

samtidigt som arbetet med förståelse för 

kommunens ekonomiska läge behöver bli bättre i 

hela organisationen.
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KOMMUNERNA 

Sveriges kommuner redovisade även för helåret 

2017 ett preliminärt resultat som var mycket starkt 

och detta skedde samtidigt som kostnaderna 

ökade ovanligt kraftigt. Resultatet uppgick till hela 

24 miljarder kronor att jämföra med 22 miljarder 

året innan. Detta är det största överskott som 

kommunsektorn har haft under 2000-talet. 

Under 2017 påverkades inte resultaten av någon 

återbetalning av AFA men däremot påverkades de i 

viss mån positivt av det tillfälliga stödet med 

anledning av flyktingsituationen. För de kommuner 

som i likhet med Vetlanda valt att nyttja dessa 

pengar under flera år än bara 2015-2016 har de 

medfört ett förbättrat resultat under 2017. 

Fortsatt ökade skatteintäkter har bidragit starkt till 

resultatet liksom bland annat ett generellt riktat 

statsbidrag för ökat bostadsbyggande (Bygg-

bonusen). Det man kan konstatera är dock att det 

skiljer mycket mellan olika kommuner Under 2017 

redovisade 94 procent av kommunerna ett positivt 

resultat, att jämföra med hela 98 procent under 

året före. Jämförelsen haltar också på grund av att 

en enskild kommun, Gällivare, hade ett extremt 

högt resultat (1,9 mdr) på grund av intäkter 

kopplade till samhällsomvandlingen där. 

Utvecklingen av skatteunderlaget 2018 har fortsatt 

vara stark och bedöms hamna på 3,5-4,0 procent 

och BNP förväntas växa med cirka 3 procent i år. 

Konjunkturen är fortsatt stark nu och antalet 

arbetade timmar har ökat även under 2018 men 

nu i en långsammare takt. Den förväntas nå toppen 

under nästa år och att en utplaning sedan sker för 

att hitta ett balansläge där utvecklingen i 

sysselsättningen avstannar framåt 2020-2021. 

Jämfört med situationen för ett år sedan har en 

förskjutning skett med cirka ett år framåt. Trots att 

vi haft en lång period av ökande sysselsättning har 

inte arbetslöshetssiffrorna sjunkit lägre än 6,5 

procent under sista kvartalet 2017. Orsaken är att 

befolkningen och deltagandet i arbetsmarknaden 

också växer snabbt. 

Samtidigt har vi en växande befolkning med 

ökande behov av kommunal service. 

Verksamhetens kostnader ökade med 4 procent i 

löpande priser under 2017. Ökningen var då 

betydligt lägre än under 2016 då kostnaderna för 

nyanlända minskat. Kombinationen av fortsatt 

ökande kostnader och en konjunktur som 

kulminerar kommer att innebära stora problem för 

kommuner och landsting att finansiera sin 

verksamhet. 

Spridningen i resultatet mellan olika kommun-

grupper är relativt stor och man kan se en tydlig 

tendens till att större och tätare befolkade 

kommuner har markant bättre ekonomiskt resultat 

än landsbygdskommuner. 

Även under 2017 och 2018 har investeringarna 

fortsatt öka och de uppgick 2017 till inte mindre än 

63 mdkr vilket är en ökning med 18 procent 

jämfört med 2016 och då gäller detta enbart 

kommunerna och inte de kommunala bolagen. När 

det gäller kommunkoncernernas totala 

investeringar uppgick de med 15 procent jämfört 

med 2016. 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. I hela sektorn finns dock en samstämmig 

bild av att man aldrig når de nivåer man lagt som 

budget. Samma förklaringar till orsaken 

återkommer också, 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 driftkostnader 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 

2017 en fortsatt stark utveckling. Svensk BNP växte 

med 2,4 procent under 2017 och den förväntas 

som tidigare nämnts växa med cirka 3 procent 

under 2018. Skatteunderlaget bedöms växa med 

3,8 procent under 2018 och 3,2 procent 2019. Den 

reala tillväxten under motsvarande år beräknas bli 

1,4 procent respektive 0,5 procent och en lång 

period med kraftig real tillväxt ser därmed ut att gå 

mot sitt slut. 
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Tidigare under 2000-talet har de demografiska 

behoven för kommunerna ökat med i genomsnitt 

0,5 % per år. Under perioden 2013-2016 ökade de 

med 1, procent och det preliminära utfallet för 

2017 är en ökning med 1,7 procent. Under de 

kommande ren är ökningen bedömd till 1,3 

procent. Mot detta ställs en konjunktur där 

tillväxten avstannar. Detta kommer naturligtvis att 

sätta en hög press på att effektivisera 

verksamheten och att prioritera hårdare. 

Under föregående år passerade Sveriges 

befolkning 10 000 000 invånare och den totala 

ökningen var strax över 125 000 personer. Den 

största delen av befolkningsökningen förklaras av 

en ökad invandring. 

FINANSIELL PROFIL 

För varje bokslutsår upprättas en finansiell profil 

över länets kommuner av KFi (Kommunforskning i 

Väst). Enligt rapporten fortsatte Vetlanda även 

under 2017 att tappa position på flera områden 

som ingår i bedömningen. När det gäller de få 

förbättringarna som skett beror de snarare på att 

övriga kommuner blivit sämre än att Vetlanda blivit 

bättre. 

Det enda område där Vetlanda jämfört med övriga 

kommuner i länet är bättre är nu skattesatsen. 

Med den höjning som är beslutad inför 2019 

kommer vi sannolikt även att tappa inom detta 

jämförelseområde. I övrigt har Vetlanda medel-/ 

eller under medelvärdena för de nyckeltal som 

mäts.  

SKATTER 

Skatteunderlaget har utvecklats starkt men tyvärr 

har utvecklingen i Vetlanda varit lägre än i riket och 

länet. Kommunens ökning är 4,22 % mot 4,59 % i 

länet och 4,39 % som utgör genomsnitt i riket. 

Detta är som angivits preliminära prognoser vilka 

kan ändras innan slutligt fastställande.

Skatteunderlagsprognoser 

%-förändring 2017 2018 2019 2020 2021 

SKL, aug 4,5 3,7 3,3 3,3 3,9 

ESV, april 4,5 3,4 3,5 3,2 2,9 

SKL, april 4,5 3,8 3,2 3,1 3,7 

Regeringen, 
april 

4,5 3,6 3,9 3,7 3,5 

 

Regeringens prognos är relativt starkare än SKL:s. 

Den största delen av skillnaden förklaras till största 

delen av en positivare syn på sysselsättnings-

utvecklingen2019 och 2020 vilket till viss del 

kompenseras av att SKL räknat med en större 

sysselsättningsutveckling 2021. Enligt regeringens 

prognos råder det fortfarande högkonjunktur 2021 

och regeringen har även räknat med en större 

ökning av den potentiella sysselsättningen 

Ekonomistyrningsverkets prognos är lägre än SKL:s 

om man ser till hela perioden. ESV tror på att 

högkonjunkturen består lite längre men att en 

kraftig nedgång i sysselsättningen sker 2021.  

ÅRETS RESULTAT 

Delårsresultatet för halvåret är -39,2 (-2,6) mnkr, 

vilket är en massiv försämring mot föregående år. I 

halvårsresultatet inräknas det första halvårets 

ökning av semesterlöneskulden vilken nu belastar 

bokslutet med 36,5 mnkr. Föregående år var 

ökningen cirka 34,7 mnkr vilket innebär att 

belastningen har ökat med 5,2 % mellan åren. 

Skulden når sin högsta nivå under mitten av året 

för att sedan minska när semester tas ut. Historiskt 

sett under de senaste åren har kommunen som 

regel vid halvåret som regel haft relativt stora 

negativa resultat, dock inte så stora som vid detta 

halvårsskifte. 2017 var resultatet vid halvårsskiftet 

relativt nära noll och helårsresultatet blev då 17,4 

mnkr. Resultatet per halvåret om man bortser från 

ökningen av semesterlöneskulden ligger alltså runt 

- 3 mnkr. Årsprognosen för 2018 pekar på ett 

resultat runt -34 mnkr.  

Skatteprognosen som använts i halvårsbokslutet är 

från april 2018. En ny skatteprognos har lämnats 

från SKL i augusti och denna är sämre än den 

föregående prognosen varför helårsprognosen 

grundas på siffrorna från augusti.
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Prognosen avseende investeringsverksamheten 

slutar på en total investeringssumma av 146,8 

(91,5) mnkr för helåret 2018. Per halvårsskiftet har 

investeringar genomfört för 42,1 mnkr vilket 

innebär att takten även i år behöver öka väsentligt 

under andra halvåret för att nå de prognosticerade 

volymerna. Investeringarna under 2018 kommer 

med det prognostiserade resultatet och 

investeringsvolymen vara långt ifrån själv-

finansierade utan kommer kräva extern 

finansiering. Detta gäller såväl innevarande som 

kommande år då beslutade investeringar är 

mycket höga. Under 2018 har ett nytt lån om 50 

mnkr tagits upp samtidigt som andra amorterats 

med totalt 26,7 mnkr vilket innebär att 

nettoupplåning skett med 23,3 mnkr. 

Förvaltningarnas helårsprognos avseende 

driftbudget per halvårsskiftet, vilken till stor del 

bygger på prognosen från maj, visar på ett 

underskott med -47,0 (-8,7) mnkr mot budget. 

Jämför man läget mellan de två åren har 

situationen försämrats dramatiskt. Prognosen har 

även försämrats något sedan maj. 

I stort sett redovisar samtliga nämnder en sämre 

prognos vid detta halvårsskifte än läget vid 

föregående års halvårsbokslut. Det som skiljer 

mest mot de senaste åren är att Vård- och 

omsorgsnämnden nu prognosticerar en avvikelse 

på hela -31,2 mnkr. Detta är fortsättningen på 

tendenser vi sett alltsedan förra halvårsskiftet. 

Läget för flera av de övriga nämnderna ser också 

problematiskt ut. Prognoserna för Tekniska 

nämnden (-3,1 mnkr), Barn- och 

utbildningsnämnden (-4,2) och Socialnämnden 

(-9,0 mnkr) bidrar till en oroande situation. Vid en 

jämförelse med utfallet i bokslutet för 2017 lämnar 

samtliga nämnder en prognos för 2018 som är 

sämre. Summerat är nämndernas resultat hela 

35,6 mnkr sämre än föregående helårsbokslut. 

I likhet med föregående år anges att de främsta 

orsakerna till Vård- och omsorgsnämndens 

negativa prognos är höga kostnader för externa 

placeringar samt minskade intäkter för personlig 

assistans. Kostnaderna för externa placeringar 

avser 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 

5,5 mnkr medräknade. 

Som främsta skäl till det prognosticerade 

överskridandet av budget för Socialnämnden anges 

höga placeringskostnader för barn och unga. Även 

prognosen för försörjningsstöd pekar på ett 

överskridande av budget liksomkostnader för 

insatser mot våld i nära relationer. 

Viss problematik med att lösa bemanningen inom 

Socialförvaltningen som varit fallet under tidigare 

kvarstår men denna har minskat. 

När det gäller Barn och utbildningsnämnden pekas 

på verksamheten i nom gymnasiet, IKT 

(interkommunal ersättning) och 

mottagningsenheten Navet som de främsta 

orsakerna. Viss del av underskottet kompenseras 

genom vakanser och en central reserv. 

Den tekniska nämndens underskott motiveras av 

högre kostnader för vinterväghållning, 

underhållsbeläggning av gator samt för förråds- 

och fordonsadministrationen. 

Det är alltid viktigt att rymma verksamheten inom 

given ram och detta blir extra viktigt i en tid när 

kommunen under kommande år ser en lägre 

utveckling av skatteunderlaget samtidigt som 

behovet i stort ökar. 

När det gäller finansförvaltningens prognos för 

helåret når inte heller denna budgeterad nivå. Här 

är det framför allt kostnader för pensioner och 

skatteintäkterna som visar ett underskott. Detta 

kompenseras genom att de sista pengarna från det 

särskilda statsbidraget för flyktingmottagning från 

2015 nu förs till resultatet samtidigt som 

kommunen har erhållit pengar från kommun-

momssystemet för äldre år. Även intern-

finansieringen av skatter och pensioner visar på ett 

bättre utfall än budgeterat. 

Den skatteprognos som kom i augusti är något 

svagare än aprilprognosen. Slutavräkningen för 

2017 är 3,5 mnkr sämre än vad som bokades upp i 

bokslutet. Slutavräkningen för 2018 är också 1,2 

mnkr sämre än vad tidigare skatteprognoser har 

pekat på och detta får påverkan på kommunens 

resultat. 

Finansförvaltningen prognostiserar ett underskott 

på -2,0 (+8,4) mnkr varav skatteintäkterna 

understiger budget med -11 mnkr och de generella 
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statsbidragen totalt överstiger budget med 2,8 

mnkr. I de generella statsbidragen ligger 25,3 mnkr 

från de så kallade välfärdsmiljarderna liksom 8,5 

mnkr från det extra flyktingbidraget som betalades 

ut 2015 medräknat. Intäkter från fastighetsavgiften 

beräknas understiga budget med -1,6 mnkr vilket 

innebär att den ger totala intäkter på 54,9 mnkr. 

Detta är en kraftig ökning från föregående år. 

Inom pensionsområdet prognosticeras 

kostnaderna överskrida budget med hela 11,0 

mnkr medan de interna intäkterna blir cirka 4,7 

mnkr högre än budgeterat. Prognosen för 

nettokostnad för pensioner är därmed 8,4 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 numera får räkna 

med överskottsutdelningen från Kommuninvest i 

resultatet då kommunen nu erlagt full medlems-

insats. Det finansiella nettoöverskottet bedöms 

hamna på 6,8 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 0,4 mnkr. 

GENERELLA STATSBIDRAG 

Kommunen prognosticerar att utfallet totalt sett 

för de generella statsbidragen kommer ge ett 

överskott mot budget på 2,8 mnkr. För de olika 

typerna av bidrag ser det däremot olika ut. 

Regleringsbidraget lämnar ett överskott mot 

budget med 9,3 mnkr liksom LSS-utjämningen som 

ger ett överskott jämfört med budget med 0,3 

mnkr. Kostnadsutjämningen som ger ett 

underskott med -5,1 mnkr. Inkomstutjämningen 

ger ett underskott med -1,7 mnkr. 

När det gäller övriga statsbidrag ligger budgeten nu 

på 34,6 mnkr vilket motsvarar intäkterna från 

välfärdsmiljarderna samt vad som hittills utnyttjats 

av det tillfälliga statsbidraget med anledning av 

flyktingsituationen från 2015. Prognosen ligger på 

41,0 mnkr vilket innebär ett överskott med 6,4 

mnkr. Intäkterna består av 25,3 mnkr från välfärds-

miljarderna samt 8,5 mnkr som beslutats av det 

tillfälliga statsbidraget, 6,3 mnkr sav samma bidrag 

som förs till resultatet direkt och en bedömd 

utdelning från byggbonusen med 1,0 mnkr. 

INVESTERINGAR 

Prognoserna för investeringarna under 2018 pekar 

på en nettoinvesteringsvolym som är cirka 146,8 

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 41,2 (38,9) mnkr investerats. 

Investeringsbudgeten för 2018 omfattade 

ursprungligen 165,2 mnkr och till detta har sedan 

lagts 65,5 mnkr i om-/och tilläggsbudgetbudget 

vilket innebär att den totala investeringsbudgeten 

för 2017 nu omfattar 230,8 mnkr. I budgetbeslutet 

från juni inför2019 togs beslutet att justera ned 

årets investeringsbudget med -85,3 mnkr efter en 

bedömning av hur mycket av årets investeringar 

som kommer hinnas med. Denna budget ska 

istället läggas direkt till 2019 års investerings-

budget. I halvårsbokslutet är denna nedjustering 

inte genomförd.  

Större investeringsprojekt hittills i år (mnkr): 

Nya Withalaskolan (7-9) 7,9 

Tomasgårdens förskola 6,0 

Nya Mogärdeskolan (F-6) 4,5 

Genomgångsboende Smedjevägen 3,3 

Anslutningsväg Nydala/Rv31 2,1 

 

År Justerat 
driftresultat 

(tkr)  1) 

Netto- 
investeringar 

(tkr) 

Själv-
finansierade 
investeringar 

(%) 

201406 13 447 25 222 53 

201506 964 27 536 4 

201606 32 233 34 586 93 

201706 25 711 38 869 66 

201806 -10 666 41 188 - 

1) Resultat + avskrivningar 

Målet är att investeringarna ska självfinansieras till 

100 %. Under 2018 uppfylls inte detta mål vare sig 

per halvårsskiftet eller för prognosticerat 

årsbokslut. 
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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 diskussionerna runt en ny redovisningslag för 

kommuner och landsting hartankarna på att ta upp 

hela kommunens pensionsskuld i balansräkningen, 

alltså även den del som idag enbart redovisas 

”inom linjen”. På så vis skulle hela kommunens 

bedömda pensionsåtagande redovisas som en 

skuld vilket får påverkan på bland annat beräknade 

soliditetsmått. Denna del av förslaget kommer 

dock inte verkställas. Vid en förändring enligt ovan 

skulle Vetlandas soliditet vara 9 % (9 %). 

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 

prognoserna på att de kommer att bryta 0 %-

gränsen fram mot årsskiftet 2019/20. Detta är 

samma scenario som vid föregående halvårs-

bokslut med den enda skillnaden att tidpunkten 

förskjutits ett år framåt. På lån med längre löptider 

kan man se tendenser till ränteökningar men då 

utgår vi från en mycket låg nivå sett ur ett 

historiskt perspektiv är mycket låga. Riksbanken 

har tagit beslut om att lämna styrräntan 

oförändrad vid de 14 (!) senaste beslutstillfällena 

och den senaste förändringen var i februari 2016 

då den sänktes till nuvarande -0,50 % för att 

stimulera tillväxten. Fortfarande är den inhemska 

efterfrågan stark men nu finns tecken på att den 

avtar vilket har märkts på av inbromsande 

byggnation. Det finns samtidigt tecken på att den 

internationella tillväxten tilltar 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. Vi har 

nu påbörjat den upplåning som krävs för att 

genomföra de investeringar, främst inom skol-

området, som beslutats. Upplåning genomförs i 

takt med att den behövs eftersom en för hög 

tillfällig likviditet innebär kostnader i form av 

inlåningsavgifter. 

Efter det att kommunens koncernbank infört 

inlåningsavgifter och samtidigt utökat check-

kreditutrymmet står denna form av kort inlåning 

för del av det finansiella utrymme som behövs. De 

borgensavgifter som de kommunala bolagen 

erlägger i förhållande till det borgens-utrymme de 

nyttjar följer vad som budgeterats. 

Den totala låneskulden (inklusive kortfristig del) 

och motsvarande låneskuld/invånare framgår 

nedan: 

 201806 201706 201606 201506 201406 

Låneskuld 
(mnkr) 

402 380 381 382 402 

Låneskuld/ 
inv. (kr) 

14 621 13 875 14 073 14 240 15 166 
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Av upplåningen är 167 mnkr hänförligt till vidare-

utlåningen till SEB för finansiering av Njudung 

Energis Vetlandas kraftvärmeverksbyggnation. 

Denna står alltså ensam för en stor del 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. 

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 under 2018 med 3,7 mnkr. 

BALANSKRAVET 

Enligt helårsprognosen i detta bokslut kommer 

kommunen inte att klara balanskravet för 2018. 

Det prognosticerade resultatet är ett underskott på 

-32,9 mnkr som skall justeras för de reavinster 

kommunen haft. Efter korrigering för dessa 

hamnar balanskravsresultatet på -33,3 mnkr. 

Under de senaste åren har resultatet förbättrats 

från halvårsbokslutet till årsbokslutet om man 

jämför med prognosen vid halvårsskiftet. Dessa 

förbättringar har dock aldrig varit i storleksordning 

så att de skulle kunna vända årets prognosticerade 

stora underskott till ett positivt resultat. Som det 

ser ut i nuläget kommer inte heller avsatta medel i 

resultatutjämningsreserven att vara möjliga att 

använda då skatteunderlagstillväxten bedöms vara 

tillräcklig stark. Konsekvensen är att kommunen 

sannolikt inte kommer att klara balanskravet 2018 

och därmed vara tvungen att återställa årets 

underskott inom de närmaste tre åren. 

Detta sätter naturligtvis ytterligare press på 

organisationen inför kommande år då förut-

sättningarna med en tillväxt av skatteunderlaget 

som inte följer det ökade demografiska trycket 

redan var ansträngt. 

Beräknat årsresultat (tkr) -32,9 

Utnyttjande av resultatutjämningsreserv 0 

Reavinster -0,4 

Årets balanskravsresultat -33,3 

FOLKMÄNGD 

Vid halvårsskiftet bodde 27 515 personer i 

Vetlanda. Det är en ökning med 100 personer 

sedan årsskiftet. Kommunens befolkning ökar med 

historiska mått relativt mycket men har ändå inte 

samma ökningstakt som Sverige som helhet. Dels 

innebär detta att kommunen inte får så stor del av 

de statliga utjämningssystemen som annars hade 

varit fallet och dels innebär det att förut-

sättningarna inför kommande budgetår kommer 

bli ansträngda då de bygger på en högre 

ökningstakt. 

Under första halvåret var födelsenettot +7 (0) 

personer så befolkningsökningen är till 

övervägande delen beroende av ett 

inflyttningsnetto från utlandet. Inom 

flyttningsnettot står invandring för ett stort 

överskott medan flyttnettot inrikes är negativt.  

ARBETSMARKNAD 

I Vetlanda kommun var enligt AMS vid halvårs-

skiftet 301 (384) personer öppet arbetslösa vilket 

motsvarande 1,9 % (2,4 %) av befolkningen. För 

kvinnor var arbetslösheten 1,9 % (2,6 %) medan 

den var något lägre för männen 1,9 % (2,3 %). För 

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

Länets siffror är: totalt 2,1 %, kvinnor 2,2 %, män 

2,1 % och ungdomar 2,1 %. 

Rikssiffrorna är: totalt 3,0 %, kvinnor 2,9 %, män 

3,0 % och ungdomar 2,6 %. Samtliga siffror är 

relaterade till den totala befolkningen. 

Läget på arbetsmarknaden i Vetlanda har alltså 

blivit bättre jämfört med hur det såg ut vid 

föregående halvårsskifte och ligger fortsatt 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. 

FRAMTIDEN 

Som pekats på flera gånger ovan finns flera 

frågetecken om hur kommunernas framtida 

ekonomi ska lösas för att klara av de utmaningar 

som kommer. Även om tillväxten av skatte-

underlaget 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 
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framför är att den kraftiga ökningen av antalet 

barn och äldre fortsätter samtidigt som vi ser att 

tillväxten av skatteunderlaget mattas av. Även de 

riktade statsbidragen för flyktingar som 

kommunerna erhållit minskar nu och detta får 

konsekvenser för Vetlanda. 

Att kostnaderna ökar kraftigt samtidigt som 

intäkterna inte ökar i samma takt behöver 

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. 

I en enkät som gått från SKL till kommunernas 

ekonomichefer har svaret på hur man kommer att 

möta de framtida utmaningarna främst blivit att 

effektivisera verksamheten men även genom 

förändrade uppdrag och sänka verksamhetsmål. 

Den högkonjunktur vi befinner oss i för närvarande 

ser ut att gå mot sin höjdpunkt under 2018/19. 

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. 

Befolkningen fortsätter att öka vilket gör att 

behoven nu ökar snabbt och ökningstakten 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. Exempel på detta är pensions-

kostnader vilka har ökat markant, bland annat 

beroende på riktade lönesatsningar som medfört 

att många har passerat brytpunkten för 

kompletterande ålderspension. 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 2018-01-01 – 2018-06-30 i jämförelse med motsvarande period 2017. 

Antal anställningar 
Den 30 juni 2018 hade Vetlanda kommun 2 714,3 
årsarbetare med månadslön, en ökning med 52,4  

årsarbetare jämför med samma period 2017. 

 Antal personer Antal 
anställningar 

Antal årsarbetare 

  2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Månadsavlönade Alla anställningsformer 2 971 2 936 2 995 2 945 2 714,3 2 661,9 

  Tillsvidare 
*)

 2 240 2 246 2 241 2 247 2 060,8 2 062,3 

  Vikarier 361 379 361 379 297,2 313,7 

  Ava 367 300 367 301 334,3 269,4 

  Övriga 
**)

 26 18 26 18 22,0 16,5 

Timavlönade Alla anställningsformer 855 843 1 114 1 118 0,0 0,0 

 Tillsvidare 1 1 1 1 0,0 0,0 

  Vikarier 655 683 735 777 0,0 0,0 

  Ava 279 238 293 287 0,0 0,0 

  Övriga 
**)

 76 51 85 53 0,0 0,0 

Vilande Alla anställningsformer 71 92 71 92 68,3 85,6 

  Tillsvidare 71 92 71 92 68,3 85,6 

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 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

BU 826 821 331 262 826 821 331 263 787,8 783,2 303,4 236,1 

KOF 39 40 3 2 39 40 3 2 36,7 37,9 2,3 1,5 

TK 153 155 31 20 153 155 31 20 150,7 152,5 30,8 19,5 

SO 105 123 14 32 105 123 14 32 102,8 120,0 12,9 29,0 

KLF 223 205 27 29 223 205 27 29 205,6 186,2 21,7 24,9 

MOB 18 17 1 2 18 17 1 2 18,0 17,0 1,0 2,0 

VO 877 886 321 312 877 886 321 312 759,2 765,5 259,7 270,3 

År: 2018 och 2017 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 minskat med 89 timmar 

2018 jämfört med 2017, frånvarotiden har under 

samma period ökat med 28 362 timmar. 

Källa: Personec Utdata 

Sammanställning övertid och mertid  
Under perioden första halvåret 2018 har de totala 

övertidstimmarna minskat med 1 116 timmar och 

mertiden ökat med 187 timmar jämfört med samma 

period 2017.

Förvaltning Övertid timmar Kostnader övertid 

exkl. PO 

Mertid timmar Kostander mertid 

exkl. PO 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

BU 3 127 3 620 593 713 766 899 5 050 3 951 598 503 403 870 

KLF 368 407 126 575 118 041 147 340 21 729 54 154 

KOF 488 618 99 656 144 894 68 139 6 479 12 284 

MOB - 19 - 2027 8 7 0 1 280 

SO 601 975 99 289 164 687 225 704 13 655 104 455 

TK 2 401 1 800 613 219 436 656 96 99 2 132 6 355 

VO 5 165 5 827 1 741 499 1 894 041 2 340 2 507 404 449 424 403 

Totalt 12 150 13 266 3 273 951 3 527 245 7 934 7 747 1 046 947 1 006 801 

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 2018 har den totala sjukfrånvaron på 

kommunnivå minskat 0,4 procentenheter från 7,0 

procent till 6,6 procent jämfört med samma period 

2017. Sjukfrånvaron för kvinnor har minska från 7,6 

procent till 7,4 procent. Männens sjukfrånvaro 

minskade från 4,3 procent till 3,4 procent. 

 Arbetad tid 

timmar 

Frånvaro 

timmar 

Kostnad arbetad tid 

exkl. PO 

Kostnad frånvaro 

exkl. PO 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

BU 889 941 858 643 218 388 194 196 179 633 504 169 817 167 20 865 669 19 322 370 

KLF 182 509 170 085 41 545 37 684 35 781 933 32 136 046 3 750 574 3 159 117 

KOF 33 084 35 478 8 515 7 574 5 764 199 5 986 412 739 759 679 857 

MOB 14 575 13 528 4 095 4 915 3 169 190 2 711 183 324 600 247 466 

SO 89 907 114 903 34 139 36 636 18 671 010 22 602 713 2 636 827 3 097 220 

TK 136 690 136 340 28 485 28 925 25 547 922 24 357 235 2 758 611 2 875 372 

VO 694 752 712 570 202 382 199 257 133 723 878 130 825 872 15 961 974 16 163 627 

Totalt 2 041 458 2 041 547 537 549 509 187 402 291 636 388 436 628 47 038 014 45 545 029 
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Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid 

1 januari – 30 juni  2018   2017  

 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 

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

Kommunledningsförvaltningen 7,5 8,2 2,9 7,3 8,1 2,2 

Miljö- och byggförvaltningen 2,6 3,1 1,3 4,1 2,3 9,9 

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

Kultur- och fritidsförvaltningen 9,6 12,4 3,4 5,9 8,2 1,9 

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

Vård- och omsorgsförvaltningen 8,7 9,0 5,1 9,1 9,2 8,7 

Socialförvaltningen
*)

 7,8 8,3 6,6 7,8 7,9 7,4 

*) 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 

redovisningsförutsättningar som Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) angivit. Den totala 

långtidssjukfrånvaron har minskat med  

0,5 procentenheter under första halvåret 2018 i 

jämförelse med samma period 2017.

 1 januari – 30 juni 2018 2017 

  Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 

Totalt % 44,4 45,8 30,0 44,9 45,0 43,5 

Kommunledningsförvaltningen 48,8 50,6 17,4 52,8 54,6 8,6 

Miljö- och byggförvaltningen 0,0 0,0 0,0 14,8 0,0 25,9 

Tekniska kontoret 21,3 33,2 3,8 38,4 45,9 23,9 

Kultur- och fritidsförvaltningen 45,4 49,6 11,2 51,7 58,6 0,0 

Barn- och utbildningsförvaltningen 41,6 43,0 30,3 46,6 46,1 50,0 

Vård- och omsorgsförvaltningen 45,8 45,5 52,9 41,4 40,2 57,0 

Socialförvaltningen
*)

 60,6 68,3 32,0 56,1 62,3 39,8 

*) 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 

2018 minskat med 1 320 dagar jämför med samma 

period 2017.

 

Antal sjukfrånvarodagar  

1 januari – 30 juni 

1-14 

2018 

1-14 

2017 

15-59 

2018 

15-59 

2017 

60- 

2018 

60- 

2017 

Totalt kommunen 8 822 8 578 3397 3 893 27 198 28 266 

Totalt kommunen kvinnor 7 698 7 488 2 988 3 526 25 685 25 672 

Totalt kommunen män 1 124 1 090 409 367 1 513 2 594 

 Barn- och utbildningsförvaltningen  3 510 3 220 1 341 1 294 8 991 9 267 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 117 127 28 69 917 362 

Tekniska kontoret 543 602 141 225 601 1526 

Socialförvaltningen
*)

  412 353 15 206 1 820 2183 

Kommunledningsförvaltningen 546 644 268 316 3 155 2 779 

Miljö- och byggförvaltningen 52 43 36 22 0 128 

Vård- och omsorgsförvaltningen 3 642 3 589 1 568 1 761 11 714 12 021 

       *) 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 2018 2017 

Total sjukfrånvaro i procent 6,6 7,0 

Ledningsarbete (AID 101010-109090) 3,1 3,0 

Handläggare- och administratörsarbete (AID 151010-152090) 5,0 4,5 

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

Rehabilitering och förebyggande arbete (AID301010-301090) 8,9 4,4 

Socialt och kurativt arbete (AID 351010-352090) 6,2 6,3 

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

Kultur-, turism- och fritidsarbete (AID 451010-452090) 6,0 5,1 

Teknikarbete (AID 501010-509090) 3,2 5,2 

Hantverkare med mera (AID 521010-529090) 4,3 6,3 

Köks- och måltidsarbete (AID 601010-609090) 9,0 8,6 

Städ, tvätt och renhållningsarbete (AID 651010-659090) 4,9 8,4 

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 2018 minskat 

med 113 888 kr jämfört med samma period 2017. 

 2018 

Kostnad exkl. PO 

2017 

Kostnad exkl. PO 

Totalt 8 342 237 8 456 125 

Kommunledningsförvaltningen 600 523 635 439 

Miljö- och byggförvaltningen 53 478 65 400 

Tekniska kontoret 406 250 510 076 

Kultur- och fritidsförvaltningen 157 129 109 917 

Barn- och utbildningsförvaltningen 3 251 054 3 002 646 

Vård- och omsorgsförvaltningen 3 401 542 3 670 914 

Socialförvaltningen
*)

 472 261 461 733 

*) Inklusive anställda i arbetsmarknadsåtgärder  

Källa: Personec Utdata 
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Tre år i sammandrag 

NYCKELTAL 2018-06 2017-06 2016-06 

Antal invånare 30/6 27 515 27 351 27 037 

Rörelsekapital, tkr -129 014 -103 654 -92 035 

Anläggningskapital, tkr 888 641 882 503 858 541 

Eget kapital, tkr 759 627 778 849 766 506 

Halvårets resultat, tkr -39 233 -2 624 4 212 

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

Soliditet i %  49 51 52 

Anläggningstillgångar, kr/invånare 47 042 46 304 45 934 

Omsättningstillgångar, kr/invånare 8 818 9 296 9 071 

Totalt tillgångar, kr/invånare 55 860 55 599 55 005 

Eget kapital, kr/invånare 27 608 28 476 28 350 

Anläggningslån inklusive kortfristig del, tkr 402 300 379 500 380 500 

Låneskuld exkl. pensionsskuld, kr/invånare 14 621 13 875 14 073 

Låneskuld i % av anläggningskapital 45 43 44 

Finansnetto, tkr 4 771 2 460 2 730 

Nettokostnader, andel av skatteintäkter och 
generella statsbidrag, % 

106  101 100 

*) 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. 

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). 

Investeringsbidrag redovisas för sig med samma 

avskrivningstid som den ursprungliga investeringen. 

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, med ett bokfört värde över 5 miljoner, 

under 2018. 

Internränta beräknas på tillgångens bokförda värde. 

(1,75 % år 2018) 

 

 

 

 

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 2018, drift 

Budgetavvikelse (Tkr) Prognos halvår -18 Prognos maj -18 Bokslut 2017-12-31 

Kommunfullmäktige 137 137 210 

Revisionen 0 0 0 

Valnämnd 150 150 -14 

Överförmyndare -800 0 604 

Kommunkansliet -34 -33 927 

Höglandets Räddningstjänstförbund 0 0 -984 

Höglandets Kommunalförbund -30 -30 0 

Ekonomikontoret 600 600 1 161 

HR-kontoret 43 441 1 685 

Måltidsservice 239 239 -1 592 

Kommunikationsavdelningen -426 -426 -427 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN M.M. -121 1 078 1 570 

Kultur- och fritidsnämnden 361 361 1 215 

Tekniska nämnden (exkl.kapitaltjänstkostnader) -3 099 -3 100 1 653 

Barn- och utbildningsnämnden -4 201 -4 201 1 739 

Vård- och omsorgsnämnden -31 201 -31 201 -14 002 

Socialnämnden -9 001 -8 370 -5 771 

(varav försörjningsstöd) -1 700 -1 700 -552 

Miljö – och byggnadsnämnden 309 291 2 288 

SUMMA NÄMNDER -46 953 -45 142 -11 308 

Finansiering -2 000 -400 16 615 

TOTAL BUDGETAVVIKELSE -48 953 -45 542 5 307 

    

    

Kostnader för sanering av Skyttemossen/Vildvinet -520 -506 -406 

TOTAL BUDGETAVVIKELSE INKLUSIVE SANERING -49 473 -46 048 4 901 

    

RESULTATPROGNOS 

   BUDGETERAT DRIFTRESULTAT ENLIGT BESLUT 15 500 15 500 12 683 

OMBUDGET  -509 -509 -196 

BUDGETERAT RESULTAT EFTER FÖRÄNDRINGAR 14 991 14 991 12 487 

    

BUDGETAVVIKELSE ENLIGT OVAN -49 473 -46 048 4 901 

BERÄKNAT ÅRSRESULTAT -34 482 -31 057 17 388 
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Bokslutsprognos 2018, investering 

Budgetavvikelse (Tkr)  Prognos halvår -18 Prognos maj -18 Bokslut 2017-12-31 

KOMMUNSTYRELSEN       

Kommunkansliet 1 200 1 200 2 057 

Ekonomikontoret 200 200 350 

HR-kontoret 0 0 8 

Måltidsservice 0 0 392 

Kommunikationsavdelningen 200 200 50 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 1 600 1 600 2 857 

        

Fastighetsförvärv -3 450 -3 450 -558 

Kultur- och fritidsnämnden 188 188 346 

Tekniska nämnden 84 644 84 644 43 011 

Barn- och utbildningsnämnden 0 0 207 

Vård- och omsorgsnämnden 950 950 1 353 

Socialnämnden -25 0 -105 

Miljö- och byggnämnden 0 0 50 

SUMMA NÄMNDER 83 907 83 932 47 161 

    

    INVESTERINGSPROGNOS    

INVESTERINGSBUDGET ENLIGT BESLUT 165 290 165 290 116 625 

OMBUDGET/FÖRSKOTT 65 461 65 461 22 071 

INVESTERINGSBUDGET EFTER TILLÄGG 230 751 230 751 138 696 

    

BUDGETAVVIKELSE ENLIGT OVAN -83 907 -83 932 -47 161 

BERÄKNAD INVESTERINGSVOLYM  146 844 146 819 91 535 
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Resultaträkning 

Tkr   2018-06 2017-06 Förändring 

Verksamhetens intäkter   276 808 287 892 -11 084 

varav reavinster   647 677 -30 

      

Verksamhetens kostnader   -1 084 232 -1 031 677 -52 555 

varav löner /sociala avgifter/pensionskostnader   -691 451 -668 714 -22 737 

      

Avskrivningar och nedskrivningar   -28 567 -28 335 -232 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER   -835 991 -772 120 -63 871 

      

Skatteintäkter Not 1 596 183 581 561 14 622 

      

Generella statsbidrag  Not 1 195 804 185 475 10 329 

      

Finansiella intäkter Not 2 7 044 5 141 1 903 

      

Finansiella kostnader Not 3 -2 273 -2 681 408 

      

PERIODENS RESULTAT Not 4 -39 233 -2 624 -36 609 
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Balansräkning 

Tkr  2018-06 2017-06 Förändring 

TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Fastigheter och anläggningar Not 5 962 572 930 021 32 551 
Maskiner och inventarier Not 5 52 727 53 600 -873 
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Värdepapper och andelar Not 6 29 732 29 732 0 
Övriga långfristiga fordringar Not 7 249 318 253 100 -3 782 

Summa anläggningstillgångar   1 294 349 1 266 453 27 896 
      
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
      
Förråd Not 8 32 170 36 223 -4 053 
Fakturafordringar Not 9 19 945 4 869 15 076 
Övriga kortfristiga fordringar Not 10 166 088 163 958 2 130 
Likvida medel Not 11 24 435 49 196 -24 761 

Summa omsättningstillgångar   242 638 254 246 -11 608 

SUMMA TILLGÅNGAR   1 536 987 1 520 699 16 288 
      
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      
      
Eget kapital före årets resultat Not 12 798 860 781 473 17 387 
Årets resultat   -39 233 -2 624 -36 609 

Summa Eget kapital   759 627 778 849 -19 222 
      
Avsättningar      
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Not 13 10 799 11 021 -222 
Övriga avsättningar Not 13 2 609 3 429 -820 

Summa avsättningar   13 408 14 450 -1 042 
      
Skulder      
Långfristiga skulder Not 14 392 300 369 500 22 800 
Kortfristiga skulder      
-Leverantörsskulder   23 201 34 055 -10 854 
-Övriga kortfristiga skulder Not 15 348 451 323 845 24 606 

SUMMA SKULDER   763 952 727 400 36 552 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   1 536 987 1 520 699 16 288 
 
ANSVARSFÖRBINDELSER Not 16    
Ansvars- och borgensförbindelser   1 110 758 1 103 820 6 938 
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna 

  503 480 518 701 – 15 221 

Löneskatt   122 144 125 837 – 3 693 
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Kassaflödesanalys 

Tkr   2018-06 2017-06 

     

Den löpande verksamheten     

Årets resultat   -39 233 -2 624 

Justering för av- och nedskrivningar   28 567 28 335 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Not 17 1 177 -296 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital   -9 489 25 415 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar   -38 915 -3 362 

Ökning/minskning förråd och varulager   729 -1 929 

Ökning/minskning kortfristiga skulder   26 582 32 404 

Medel från den löpande verksamheten   -21 093 52 528 

     

Investeringsverksamheten     

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -41 188 -35 032 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   944 1 730 

Förvärv / försäljning finansiella anläggningstillgångar   0 -42 

Medel från investeringsverksamheten   -40 244 -33 344 

     

Finansieringsverksamheten 

Nyupptagna lån 

  

50 000 0 

Amortering skuld   -26 700 -500 

Ökning långfristiga fordringar   0 0 

Minskning av långfristiga fordringar   1 701 1 404 

Medel från finansieringsverksamheten   25 001 904 

     

Årets kassaflöde 
  

-36 336 20 088 

     

Likvida medel vid årets början   60 771 29 108 

Likvida medel vid periodens slut   24 435 49 196 

 

Siffrorna i kassaflödesanalysen visar förändringar gentemot föregående års bokslut. 
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Noter 

NOT 1 
  2018-06-30 2017-06-30 

SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG (tkr)     

     

Skatteintäkter    596 183 581 561 

Generella statsbidrag och utjämning:     

Kostnadsutjämning    3 806 6 223 

Inkomstutjämning   141 464 139 321 

Regleringsavgift/bidrag   2 153 -132 

Generella statsbidrag   21 181 16 352 

Fastighetsavgift    27 446 24 769 

LSS utjämning   -246 -1 058 

Summa    791 987 767 036 

 
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, 12 052 tkr under 2017 och 
resterande del kommer att resultatföras i år.  
 
Prognosen för slutavräkningen avseende 2018 års skatteintäkter beräknas till 46 kr/inv., vilket ger 1 260 tkr i prognostiserad 
avräkning för 2018. (Periodiserat per 30/6 blir detta 630 kr). Slutavräkningen avseende 2017 är ej definitiv men beräknas nu 
till -334 kr/inv. istället för -204 kr/inv. som användes i bokslutet för 2017. Ytterligare uppbokning har därför gjorts med -130 

kr/inv. vilket bli -3 533 tkr.  

 

NOT 2 
  2018-06-30 2017-06-30 

     

FINANSIELLA INTÄKTER (tkr)     

     

Utdelning på aktier   25 19 

Räntor, utlämnade lån   1 235 1 292 

Borgensavgifter   1 516 1 562 

Överskottsutdelning Kommuninvest   3 656 1 851 

Räntor, likvida medel m.m.   612 417 

Summa   7 044 5 141 

 

NOT 3 
  2018-06-30 2017-06-30 

     

FINANSIELLA KOSTNADER (tkr)     

     

Räntor, anläggningslån   -1 937 -2 361 

Övriga räntekostnader   -336 -320 

Summa   -2 273 -2 681 
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NOT 4 

Årets halvårsresultat uppgår till -39 233 tkr (-2 624 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 2018-06-30 till 36 459 tkr (34 751 tkr). 

 

 

NOT 5 
  2018-06-30 2017-06-30 

     

FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR (tkr)     

     

Ingående värde (minus exploateringsverksamhet)   950 055 920 913 

Investeringar   16 695 26 372 

Investeringsbidrag   -962 -703 

Försäljningar   -795 -1 539 

Reavinster   0 0 

Reaförlust   0 0 

Avskrivningar   -22 681 -21 968 

Pågående arbeten   20 260 6 946 

Summa   962 572 930 021 

 

MASKINER OCH INVENTARIER (tkr)   2018-06-30 2017-06-30 

Ingående värde   53 685 56 959 

Årets anskaffningar   5 194 3 007 

Försäljningsinkomster   -465 -191 

Reavinst   290 191 

Reaförlust   -91 0 

Avskrivningar   -5 886 -6 366 

Summa   52 727 53 600 

 

 

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 2018-06 utgörs av 22 681 tkr på 

anläggningar och 5 886 tkr på inventarier. Investeringar som understiger ett halvt basbelopp kostnadsförs direkt. 

Inga lånekostnader har aktiverats. 

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

att ha infört komponentavskrivningar på alla kommunens fastigheter under 2018. 
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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 
2018-06-30 

Allmän markreserv 42 882 -1 825 0 41 057 

Regerings- och sanerings-
fastigheter 6 647 -2 891 -100 3 756 

Skol- och barnomsorgs-
fastigheter 738 011 -262 275 -10 905 475 736 

Samlingslokaler 68 051 -44 976 -740 23 075 

Äldreboende 331 830 -145 143 -5 070 186 687 

Övriga förvaltningsfastigheter 98 576 -47 771 -1 150 50 805 

Gator, vägar, parker m.m. 144 684 -59 318 -3 241 85 366 

Bostads- och affärshus 18 724 -10 839 -276 7 885 

Övriga fastigheter 89 144 -40 236 -1 266 48 908 

Pågående projekt 43 895 0 0 43 895 

Maskiner 6 925 -2 170 -432 4 755 

Inventarier 119 526 -81 488 -4 511 38 038 

Bilar och andra transportmedel 23 775 -14 475 -943 9 300 

Konst 634 0 0 634 

Investeringsbidrag -4 940 342 67 -4 598 

Summa 1 728 364 -713 065 -28 567 1 015 299 

 

NOT 6 
  2018-06-30 2017-06-30 

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 43 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB   1 259 1 259 

KGF, Kreditgarantiföreningen Jönköpings län    401 401 

Bostadsrätter   13 13 

Summa   29 732 29 732 

 

*) 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 2018-06-30 till 23 982 tkr. 
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NOT 7 
  2018-06-30 2017-06-30 

ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR (tkr)     

     

Vetlanda  Arena AB(Tjustkulle)   49 241 51 531 

Vetlanda Sporthall AB   27 900 29 140 

Vetlanda Bågskytteklubb   90 102 

Kvillsfors Fastighetsförvaltning   0 180 

Kommuninvest Förlagslån   4 700 4 700 

Friluftsfrämjandet   1 600 1 600 

Vetlandaortens Ryttarförening   1 085 1 145 

Utlåning SEB, finansiering leasing kraftvärmeverk   167 302 167 302 

Osäkra fordringar   -2 600 -2 600 

Summa   249 318 253 100 

 

NOT 8 
  2018-06-30 2017-06-30 

FÖRRÅD (tkr)      

Gatuavdelningens förråd   1 790 1 350 

Exploateringsfastigheter   30 087 34 611 

Övrigt   293 262 

Summa   32 170 36 223 

 

NOT 9 
  2018-06-30 2017-06-30 

FAKTURAFORDRINGAR     

     

Fakturafordringar   20 636 5 442 

Osäkra fordringar   -691 -573 

Summa   19 945 4 869 

 

NOT 10 
  2018-06-30 2017-06-30 

ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR (tkr)     

     

Preliminärskatt   25 549 24 593 

Mervärdeskatt   12 124 14 505 

Skattekonto   99 -256 

Statsbidragsfordringar   22 662 31 120 

Pågående arbeten gatuavdelningen   289 26 

Upplupna intäkter   15 086 18 996 

Upplupna ränteintäkter   62 82 

Upplupna skatteintäkter   0 0 

Upplupen fastighetsavgift   28 959 24 830 

Förutbetalda kostnader   61 400 50 108 

Övrigt   -142 -46 

Summa   166 088 163 958 
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NOT 11 
  2018-06-30 2017-06-30 

KASSA OCH BANK (tkr)     

     

Kassa   66 163 

Postgiro   -39 402 -12 041 

Bank
*)

   63 771 61 074 

Summa   24 435 49 196 

     

*) Kommunen har placerat 57 494 tkr på SBAB Bank, pga införda inlåningsavgifter på Nordeas koncernkonto. 

Koncernkontot hade 2018-06-30 en total behållning om -8 131 tkr.  

Total kreditlimit på koncernkontot är 100 000 tkr. 

 

NOT 12 
  2018-06-30 2017-06-30 

EGET KAPITAL (tkr)     

     

Ingående kapital   798 860 781 472 

Mot egna kapitalet      

Årets resultat   -39 233 -2 624 

Utgående kapital   759 627 778 849 

 Anläggningskapital   (888 641) (882 503) 

 Rörelsekapital   (-129 014) (-103 654) 

 

EGET KAPITAL (kr) 

 IB Avsättning Ianspråktaget UB 

Eget kapital 690 838 956,63   690 838 956,63 

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 

798 859 956,63   798 859 956,63 

     

Årets resultat    -39 233 075,31 

Totalt eget kapital    759 626 881,32 
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NOT 13 
  2018-06-30 2017-06-30 

AVSÄTTNINGAR (tkr)     

     

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser     

Pensionsskulden i övrigt redovisas som ansvarsförbindelse i enlighet 
med redovisningslagen. 

 

    

Ingående avsättning pensionsskuld   9 741 10 487 

Pensionsutbetalningar   -676 -509 

Nyintjänad pension   1 211 872 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar   130 95 

Förändring av löneskatt   207 104 

Ändringar av försäkringstekniska grunder   0 0 

Övrigt   186 -28 

Utgående avsättning pensionsskuld   10 799 11 021 

     

Övriga avsättningar     

Avsättning för skogsåtgärder   1 361 1 361 

Avsättning marksanering   0 814 

Avsättning för återställande av deponier   499 499 

Testamentesgåva   740 746 

Övriga avsättningar   9 9 

Utgående skuld   13 408 14 450 

 

NOT 14 
  2018-06-30 2017-06-30 

ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER (tkr)     

     

Ingående skuld   369 000 370 000 

Återföring kortfristig del av långfristig skuld   10 000 10 000 

Nya lån   50 000 0 

Amorteringar   -26 700 -500 

Nästa års amorteringar   -10 000 -10 000 

Utgående skuld   392 300 369 500 
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NOT 15 
  2018-06-30 2017-06-30 

ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER (tkr)     

     

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

Reserverat insatskapital Kommuninvest   9 142 9 142 

Sjökalkning   1 219 1 199 

Landskapsvård   1 104 1 085 

Mervärdeskatt   4 832 5 568 

Personalens källskatt   22 119 21 685 

Upplupna sociala avgifter   60 979 55 857 

Pensionsskuld, individuell del    22 452 21 134 

Särskild löneskatt, individuell del   25 458 23 694 

Särskild löneskatt, utbetalda pensioner   13 790 12 777 

Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter   54 302 30 648 

Fastighetsskatt   775 750 

Förutbetalda intäkter, flykting   6 301 22 613 

Upplupna kostnader, flykting   18 597 14 520 

Upplupna räntor    808 764 

Upplupna löner   3 673 3 508 

Förutbetalda skatteintäkter   8 448 8 014 

Semesterlöneskuld   83 995 80 779 

Övrigt   457 108 

Summa   348 451 323 845 

 

NOT 16 
  2018-06-30 2017-06-30 

ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER     

     

Vetlanda Stadshus AB   100 453 99 580 

Witalabostäder AB   270 976 263 766 

Njudung Energi Vetlanda AB   512 610 604 963 

AB Vetlanda Industrilokaler/Muttern   126 869 73 421 

Höglandets Kommunalförbund   23 460 28 200 

Höglandets Räddningstjänstförbund   3 760 3 760 

Njudung Energi Sävsjö AB   72 500 30 000 

Förlustansvar, egna hem   130 130 

   1 110 758 1 103 820 

     

Ingående pensionsförpliktelser    620 038 646 853 

Pensionsutbetalningar   -14 050 -14 586 

Nyintjänad pension   7 247 -949 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar   1 788 6 494 

Förändring av löneskatt   1 091 -452 

Ändring av försäkringstekniska grunder   0 1 990 

Övrigt   9 511 5 188 

Utgående pensionsförpliktelser   625 624 644 538 
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Vetlanda kommun har i augusti 1998 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 

AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2018-06-30 var medlemmar 

i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 

fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan 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 2018-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 

418 873 773 tkr och totala tillgångar till 413 618 050 tkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick 

till 1 488 198 tkr (0,35529%) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 469 778 tkr (0,35535%). 

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 2017-12-31 var 1 848 tkr. 

 

NOT 17 
  2018-06-30 2017-06-30 

JUSTERING FÖR ÖVRIGA EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER     

     

Avsättning pensioner inklusive löneskatt   1 058 536 

Övriga avsättningar   0 -52 

Reavinster   -291 -677 

Reaförluster   91 0 

Övrigt   319 -103 

Summa   1 177 -296 
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Kommunfullmäktige 

Ordförande: Lola Frödeberg 
Nettokostnad/invånare: 25 (25) kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

KF 890 351 753 137 

Partistödet 635 318 635 0 

        0 

SUMMA 1 525 669 1 388 137 

          

Förändring av semesterlöneskuld       0 

Summa inklusive semesterlöneskuld 1 525 669 1 388 137 
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Kommunrevision 

Ordförande: Kjell Gunnarsson 
Nettokostnad/invånare: 5 (14) kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Kommunrevision 1 181 151 1 181 0 

        0 

SUMMA 1 181 151 1 181 0 

          

Förändring av semesterlöneskuld   0   0 

Summa inklusive semesterlöneskuld 1 181 151 1 181 0 

 

Verksamhetsbeskrivning 
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. 

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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Målet för de förtroendevalda revisorerna är att 

uppfylla det som fastställs i kommunallagen 

(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. 

Årets verksamhet 
Kommunrevisionens arbete följer fastställd 

revisionsplan för år 2018. 

Sakkunnigt biträde från och med 2018 är KPMG.  

Helårsprognos 
Bedömning görs att kommunrevisionens budget 

förbrukas i sin helhet utifrån beslutad revisionsplan 

för 2018. 
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Valnämnd 

Ordförande: Rolf Forsén 
Nettokostnad/invånare: 0 (0) kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Valnämnden 400 -531 250 150 

        0 

SUMMA 400 -531 250 150 

          

Förändring av semesterlöneskuld   0   0 

Summa inklusive semesterlöneskuld 400 -531 250 150 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Valnämnden ansvarar för genomförande av 

allmänna val och val till EU parlamentet i Vetlanda 

kommun. 

Årets verksamhet 

Händelser av större vikt och betydelse 

Valnämnden har inför årets val berett förändring av 

valdistrikten. Delar av Bäckseda valdistrikt överförs 

till det närmast liggande distriktet, Tomaslunden. 

Det överförda området, Östanskog, består av 355 

röstberättigade. Resultatet blir totalt 1 785 röst-

berättigade i Tomaslundens valdistrikt och 1 824 i 

Bäckseda valdistrikt. 

En nyhet i årets val är ambulerande röstmottagare. 

En väljare som på grund av sjukdom, ålder eller 

funktionsnedsättning inte själv kan ta sig till en 

röstningslokal kan från och med årets val få hjälp av 

ambulerande röstmottagare. De ambulerande 

röstmottagarna är utsedda av kommunens val-

nämnd och kan ta emot förtidsröster i till exempel 

väljarens bostad om väljaren begär det. Rösten ska 

göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i 

en lokal för förtidsröstning. Ambulerande 

röstmottagare ersätter kommunala bud. 

En annan förändring är att kandidater måste 

samtycka för att vara valbara. Från och med valen 

2018 ska alla kandidater ha lämnat in ett skriftligt 

samtycke i förväg för att kunna bli invalda. 

Kandidater som anmälts av ett parti med registrerad 

partibeteckning lämnar sitt samtycke genom en 

kandidatförklaring, precis som vid tidigare val 

(anmälda kandidater innebär att listan blir låst och 

väljare inte kan skriva till andra kandidatnamn). Det 

som är nytt är att de kandidater som står på en 

öppen lista eller som blir tillskrivna av väljarna ska 

lämna in ett samtycke till länsstyrelsen senast 

fredagen före ett val, dvs. den 7 september i år. 

Syftet är att stärka skyddet mot ofrivillig kandidatur, 

det vill säga att en person mot sin vilja skrivs in på 

ett politiskt partis lista. 

Ett par personer från Bemanningscenter arbetar 

med valet som stöd till valnämnden. Förtidsröstning 

genomförs i InfoCenter på Storgatan. 

Helårsprognos 

Totala kostnader för valen beräknas bli 780 tkr. 

Statsbidrag om 532 tkr har erhållits. Av kommunens 

budgeterade pengar beräknas 250 tkr åtgå. Detta 

innebär totalt ett överskott på 150 tkr för 

verksamheten. 
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Överförmyndare 

Överförmyndare: Mona-Lisa Hagström Svensson 
Nettokostnad/invånare: 73 (56) kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Överförmyndare 2 018 1 965 2 818 -800 

SUMMA 2 018 1 965 2 818 -800 

          

Förändring av semesterlöneskuld   43   0 

Summa inklusive semesterlöneskuld 2 018 2 008 2 818 -800 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Ge varje medborgare inflytande och möjlighet att 

växa och ha en god livskvalitet utifrån var och ens 

individuella förutsättningar och behov.  

Årets verksamhet 

Händelser av större vikt och betydelse 

Antal aktiva huvudmän, vuxna och barn har minskat 
under perioden sista juni 2017 till sista juni 2018, 
från 393 till 350 personer. Det är 43 färre aktiva 
ärenden. Dessa siffror visar inte rörligheten i 
ärendemängden. Under samma period har 99 
tillkommit och 142 avslutats. Ärenden som till-
kommit är nya förordnanden eller personer med 
godman som flyttat till Vetlanda.  Avslut av ärenden 
är personer som flyttar från kommunen, blivit 18 år 
eller förordnandet har upphört.  

En översyn av godmanskapen har gjorts under 
halvåret. Frågor som ställdes var: Varför tillsattes en 
god man? Har huvudmannen samma behov av god 
man idag?  Det har inneburit att ärenden har 
avslutats och personen idag klarar sin egen vardag 
utan god man eller förvaltare.    

Att flera av de ensamkommande barn som sökte asyl 
i Sverige 2015 är 18 år eller uppskrivna i ålder över 
18 år har minskat behovet av godemän. Från 79 sista 
juni 2017 till 19 sista juni 2018.   

Effektivisering och 
verksamhetsutveckling 

Vetlanda kommunfullmäktige har fattat beslut om 
samverkan mellan Sävsjö, Nässjö, Eksjö och Anebys 
överförmyndarverksamheter.  Det gemensamma 
kansliet blir förlagt i Vetlanda och besökskansli i de 
övriga kommunerna.  1 januari ska kansliet vara på 
plats. 

Genom att samverka i ett gemensamt och större 
kansli ges möjligt att bredda och fördjupa den 
kompetens som finns bland personalen. Det finns en 
förhoppning att verksamhetens beslut och 
administration blir mer likvärdiga och förutsägbara. 
Du ska få samma svar och handläggning oavsett 
vilken kommun du är folkbokförd i.   

Att digitalisera överförmyndarens handläggning är 
en utmaning som kräver en helhetslösning för att 
tillgodose verksamhetens behov. Idag är alla beslut 
och redovisningar i pappersform. Det finns ett 
digitalt verksamhetssystem men inget kan sparas 
digitalt. När ett ärende avslutas görs en totalutskrift 
för att den sedan bifogas den arkiverade akten.  

Helårsprognos 

Sedan 1 januari 2018 kan inga återsökningar göras av 
överförmyndarens kostnader hos Migrationsverket. I 
budgeten finns dock en intäkt på 1 000 tkr. 
Överförmyndaren har en fordran hos 
Migrationsverket sedan tidigare år. Sett till den lagda 
budgeten kan ett underskott på ca 800 tkr bli 
resultatet om inga medel utbetalas under året. 
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Kostnaderna för överförmyndaren för de 
ensamkommande är betydligt lägre än tidigare år då 
antalet godemän åt ensamkommande är färre. 
Prognosen är därför i dagsläget osäker.  
Kostnader som uppstår 2018 så som arvodet för 
godemän åt ensamkommande barn ersätts genom 
intern debitering, socialförvaltningen.  I flera fall 
övergår godmanskapet till ett särskilt förordnat 
vårdnadshavareskap vilket arvoderas direkt av 
socialförvaltningen.  
62 % av huvudmännen betalar arvodet till sin 
ställföreträdare (god man/förvaltare). Det är lika 
som för tidigare år.  
I samband med övergången till en gemensam 

överförmyndarverksamhet kommer kostnader att 
uppstå.  Viss ombyggnation för att anpassa lokalerna 
och inköp av inventarier för verksamhetens behov 
krävs.  Det har under flera år talats om behovet av 
nytt ärendesystem.  
Mycket tid läggs ner i arbetet för de beslut om 
arbetsformer och praktiska frågor som kommer att 
krävas innan organisationen sjösätts 1 januari 2019. 
Tid för det arbetet ska finnas inom den ordinarie 
arbetstiden. Inga extra kostnader för arbetstiden 
men kostnader för resor mellan kommunerna.  
  

 

 

Verksamhetsmått 

Nyckeltal 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30 

Antal aktiva ärenden 350 393 437 
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Kommunstyrelsen 
Ordförande: Henrik Tvarnö 
Förvaltningschef: Magnus Färjhage 
Nettokostnad/invånare: 2 532 (2 406) kronor 

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

budget 

Kommunkansli         

Kommunstyrelsen 3 191 1 698 3 276 -85 

Oförutsett 650 0 650 0 

Näringsliv 2 480 1 348 2 470 10 

Kansli mm 15 102 7 608 15 250 -148 

Landsbygdsutveckling 1 063 600 991 72 

EU-projekt 1 000 485 1 000 0 

Miljösamordnare 565 235 566 -1 

Flyktingsamordnare 73 -104 0 73 

Bredband och IT 460 98 460 0 

Växel/Telefoni 1 692 607 1 647 45 

Kollektivtrafik 1 350 788 1 350 0 

Summa 27 626 13 363 27 660 -34 

Ekonomikontor         

Ekonomiavdelningen 10 877 5 945 10 944 -67 

Upphandlingsavdelning 4 308 1 874 3 952 356 

Försäkringar 2 411 970 2 100 311 

Summa 17 596 8 789 16 996 600 

HR-kontor         

Personal- och organisationsutskottet 217 111 217 0 

HR-kontoret 7 627 3 877 7 627 0 

Löneavdelningen 4 116 2 048 4 216 -100 

Pensionsadministration 454 286 500 -46 

Kommunövergripande personalåtgärder 2 987 1 418 2 987 0 

Kompetenscenter 1 017 89 717 300 

HR-systemet 990 562 1 050 -60 

Löneöversyn 15 247 0 15 247 0 

Facklig verksamhet 699 356 750 -51 

Personalklubb 80 23 80 0 

Summa 33 434 8 770 33 391 43 

Måltidsservice         

Måltidsservice 61 201 30 635 60 962 239 

Summa 61 201 30 635 60 962 239 

Kommunikation o Medborgarservice         

Kommunikation/Info/Marknadsföring 5 808 3 524 6 234 -426 

Turistverksamhet 0 8 0 0 

Medborgarservice 3 878 1 879 3 878 0 

Summa 9 686 5 411 10 112 -426 

SUMMA 149 543 66 968 149 121 422 

Förändring av semesterlöneskuld   2 713   0 

Summa inklusive semesterlöneskuld 149 543 69 681 149 121 422 
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Investeringsredovisning (tusen kronor) 

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

Inventarier Kommunkansli 50 8 50 0 

Digital telefoni 500 0 300 200 

Bil Post och Repro -10 0 -10 0 

Dokument och ärendehanteringssystem 1 679 170 1 679 0 

Digitala sammanträdeshandlingar 7500 1 500 0 1 500 0 

Markarbeten Biogasmack 1 000 0 0 1 000 

Inventarier Ekonomikontoret 30 10 30 0 

Beslutstödssystem Hypergene 300 0 100 200 

Utbildningssalar/Sammanträdesrum 500 0 500 0 

Inventarier HR-kontoret 50 0 50 0 

Inventarier Måltidsservice 293 60 293 0 

Värmevagnar 1 565 282 1 565 0 

Inventarier KOM 50 38 50 0 

Varumärke och webutveckling 50 0 50 0 

Infartsskyltar 800 0 600 200 

          

SUMMA 8 357 568 6 757 1 600 

 

Verksamhetensbeskrivning 
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 kommunikation och 

medborgarservice och måltidsservice är också en del 

av kommunledningsförvaltningen. 

Årets verksamhet 

Händelser av större vikt och betydelse 

I april månad tillsattes en kommunikatör på en 

projektanställning där huvudarbetsuppgiften är att 

skriva Vetlanda kommuns annonser. Målet är att 

varje annons ska vara unik, skriven på ett 

professionellt sätt och med en gemensam tonalitet, 

dvs att man tydligt ser att de hänger ihop språkligt 

och tonmässigt.  Uppdraget innebär även att hitta 

nya rekryteringsvägar via olika sociala medier och att 

koppla all annonsering till Offentliga Jobb. Detta i 

samarbete med HR-kontor och chefer. Givetvis är 

målet med projektet att få fler sökande till våra 

tjänster.  

Integration, flera insatser görs i linje med den 

integrationspolicy som kommunfullmäktige antagit. 

Insatserna syftar till att ge invandrare kunskap att 

kunna klara sig på egen hand. Navets 

informationsdisk har varit öppen tre dagar per 

vecka, föräldrautbildning genomförs löpande. 

Demokrati för alla och boskola är exempel på projekt 

där flera kommuner i länet drivit gemensamt projekt 

finansierat med stimulansmedel från länsstyrelsen. 

Kommunens tjänstemannaledningsgrupp har 

beslutat om målsättningen att alla chefer skall ha 

minst en praktikant i sin verksamhet för att 

stimulera integration genom t.ex. extratjänster. 

DÄHS, gemensamt dokument och ärende-

hanteringssystem har upphandlats för höglands-

kommunerna och Jönköping. Införandeprojekt pågår 

och syftar till att effektivisera dokumenthanteringen  

Arbetet med platsvarumärket har varit i fokus under 

det första halvåret för Kommunikation och 

medborgarservice (KoM). En lyckad lansering i 

samband med Näringslivsgalan följs nu upp med en 

bredare satsning under hösten. Under första halv-

året kan också noteras fortsatt hög uppmärksamhet 

för kommunens sätt att kommunicera kring i första 

hand rekrytering, vilket även inneburit fler 

meriterade sökanden. Den konsekventa satsningen 

på film, storytelling, i kombination med bra kanalval 

har gett resultat. Kommunen har idag en ökad 

synlighet utanför kommungränserna, främst genom 

konsekvent satsning på sociala medier.  

Kommunikationsenheten producerar idag avsevärt 

mer material per medarbetare jämfört med tidigare.  
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Ett stort arbete görs just nu med nya matsedlar. En 

matsedel som är anpassad till barn och elever inom 

förskola och skola, och en matsedel som är anpassad 

för äldreomsorgen. De nya recepten i matsedeln är 

anpassade efter Livsmedelsverkets rekommen-

dationer. Matsedeln är gjord på hela året och är 

säsongsanpassad.  

Arbetet med måltidspedagogik tillsammans med 

förskolan fortsätter.  Ett antal utbildningstillfälle har 

genomförts under våren och nya grupper kommer 

fortsätta under hösten. En bra utveckling på en 

mycket viktig del i förskolan – maten. 

Det sker mycket stora ombyggnationer/renoveringar 

när det gäller kök, vilket resulterar i mycket arbete 

med planeringen av köket samt omstrukturering 

under byggnationer. Just nu arbetas det med kök på 

Withalaskolan, Landsbro skola, Mogärdeskolan, 

Björköby skola och Nye skola. Positivt och trevligt 

med nya och/eller uppfräschade lokaler. 

Medarbetarundersökning 

Ny Medarbetarundersökning: Tjänsteskrivelse 

gjordes för att skapa en ny Medarbetar-

undersökning. Syftet är att årligen genomföra 

medarbetarundersökning där den organisatoriska 

och sociala skyddsronden samt undersökning av 

diskrimineringsrisker integreras. Plan för genom-

förande är gjord och förberedande åtgärder 

vidtagna. 

Ekonomikontoret har under våren upphandlat ny 

utskriftsleverantör för alla kommunens kund-

fakturor. Även alla e-fakturor till privatpersoner går 

denna väg. 

I maj månad trädde en ny lagstiftning i kraft 

avseende hantering av personuppgifter. Den nya 

dataskyddsförordningen (GDPR) har engagerat ett 

stort antal personer. Man har gått igenom alla 

kommunens datasystem och säkerställt att man 

följer den nya lagstiftningen. 

Upphandlingsavdelningen har under första halvåret 

verkställt ett antal upphandlingar varav fem nya 

ramavtalsupphandlingar för områden där avtal 

tidigare saknats.  

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 2,71 och Vetlanda 3,17, vilket även är en 

liten höjning jämfört med tidigare år. 

Ambitionen är att öka denna siffra ytterligare genom 

att utveckla dialogformerna med näringslivet 

gällande offentlig upphandling. Nuvab är en viktig 

samarbetspartner i detta arbete. 

Effektivisering och 
verksamhetsutveckling 

Medborgarservice fortsätter att utvecklas. 

Emellertid har arbetet med ”kontaktcenter”, att i 

samverkan med förvaltningarna flytta fram 

information om olika ärenden i första ledet, inte gått 

lika snabbt som planerat, beroende på förändringar 

på personalsidan. Antalet självservicetjänster har 

ökat rejält, vilket ger förbättrad servicenivå. En 

offensiv satsning kring ”Turista hemma”, ny startsida 

vetlanda.se, med fokus på besöksmål under 

sommaren samt etablering av fem Infopoints har 

mötts mycket positivt. 

Arbetet med att forma en gemensam överför-

myndarverksamhet på höglandet pågår. Det 

huvudsakliga skälet är bättre kontinuitet och mindre 

sårbarhet i en större enhet. 

Vid arbetet med en ny matsedel har recepten gåtts 

igenom och hänsyn har tagits till säsongsanpassning 

och näringsinnehåll. På sikt skall det ge positiv 

påverkan på ekonomin. 
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Helårsprognos 

Kansliet har mindre differenser mellan verksamheter 
men prognosen visar i princip på utfall enligt budget 
totalt för kansliet. 
Måltidsservice prognos visar nu ca 239 tkr i 
överskott mot budget. I detta resultat är det inlagt 
en viss effektivisering när det gäller hantering av 
livsmedel under hösten, vilket skulle kunna ge 
mindre effekter än beräknat. Vad som händer med 
livsmedel och priserna efter sommarens extrema 
torka kan vi ännu inte se, men detta kan givetvis 
också påverka resultatet. 
Ekonomikontoret redovisar ett överskott på ca 600 

tkr mot budget, till största delen beroende på lägre 
försäkringskostnader. Även en vakant tjänst under 
halva året bidrar till överskottet. 
Vid halvårsskiftet är kostnaderna för facklig 
verksamhet, pensionsadministration samt 
lönekostnader vid löneavdelningen något för höga.  
Å andra sidan redovisar Kompetenscenter ett 
överskott som gör att HR-kontoret totalt kan hålla 
sig inom budgetram.  
Årets verksamhet på Kommunikation och 
medborgarservice följer budget. 
Personalförändringar december 2017 belastar dock 
årets resultat med ca 550 tkr.
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Verksamhetsmått 

Nyckeltal 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30 

Antal betjänade besök på InfoCenter 5 898 5 791 3 942 

Antal alkoholserveringstillstånd 28 29 30 

Antal ramavtalsleverantörer 252 330 333 

Antal ramavtal 138 133 134 

Antal annonserade förenklade upphandlingar 5 13 17 

Antal annonserade öppna upphandlingar 8 5 4 

Antal annonserade direktupphandlingar 13 17 17 

Antal annonserade övriga upphandlingsformer 8 6 5 

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

26,1 g 23,4 g 19 g 

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

2,3 kg 2,6 kg 4 kg 
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Avgift Höglandets Räddningstjänstförbund 

Ordförande: Anders Karlgren 
Förbundsdirektör: Jonas Petri 
Nettokostnad/invånare: 571 (522) kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Avgift HRF 29 422 15 695 29 422 0 

        0 

SUMMA 29 422 15 695 29 422 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. 
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Avgift Höglandsförbundet 

Ordförande: Lars-Erik Fälth 
Förbundsdirektör: Malena Tovesson 
Nettokostnad/invånare: 42 (41) kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Avgift HF 2 312 1 169 2 342 -30 

        0 

SUMMA 2 312 1 169 2 342 -30 

 

Vetlanda kommun ingår tillsammans med Eksjö, 

Aneby, Sävsjö och Nässjö i Höglandetsförbundet. 

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: 624 (608) kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Kultur- och fritidsnämnd 279 135 279 0 

Allmän fritidsverksamhet 5825 2425 5825 0 

Stöd till studieorganisationer 800 400 800 0 

Stöd till integration mot föreningar   7   0 

Allmän kulturverksamhet 808 674 808 0 

Museiverksamhet 2711 1077 2643 68 

Barnkulturverksamhet 203 125 203 0 

Stöd till kulturverksamhet 500 339 500 0 

Bibliotek 8 962 4 169 8 801 161 

Idrotts- och fritidsanläggningar -460 -294 -451 -9 

Bad- och simhall 1 339 557 1 196 143 

Tjustkulle 5 272 2 611 5 272 0 

Norrgårdshallarna 2 409 1 199 2 409 0 

Fritidsgårdar 2 610 1 243 2 610 0 

Adm kultur- fritidsförvaltningen 3 861 2 010 3 863 -2 

SUMMA 35 119 16 677 34 758 361 

          

Förändring av semesterlöneskuld   494   0 

Summa inklusive semesterlöneskuld 35 119 17 171 34 758 361 

Investeringsredovisning (tusen kronor) 

Projekt Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Inventarier Kultur och fritid 50 28 50 0 

Inventarier Museum 730 433 730 0 

Konst Museum 150 3 150 0 

Underhåll offentlig konst 96 1 96 0 

IT-utveckling bibliotek 106 85 106 0 

IT-utveckling museum 50 0 50 0 

Anläggning, inventarier 100 300 250 -150 

Fritidsgård, inventarier 20 36 20 0 

Renovering gruvmuseum Ädelfors 200 0 200 0 

Båtbryggor Östanå 550 159 200 350 

Inventarier Bad och Gym 50 62 62 -12 

SUMMA 2 102 1 107 1 914 188 
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Verksamhetsbeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden skall verka inom kultur, 

bildning, kunskap, idrott och fritidsaktiviteter på 

sådant sätt att verksamheten upplevs som intressant 

och berikande för alla invånare och besökare. 

Verksamheten skall inriktas mot folkhälsomålen 

genom att skapa förutsättningar för fysiska och 

kulturella aktiviteter samt människors möjligheter till 

delaktighet och inflytande i ett dagligt 

upprätthållande av vår demokrati. 

Årets verksamhet 

Händelser av större vikt och betydelse 

På Vetlanda museum har större delen av källaren 

renoverats och delvis byggts om. Arkiven har målats 

och fått en allmän översyn, flera mindre rum har 

slagits ihop och ny hyllinredning har köpts in. 

Belysningen har bytts ut mot ny, närvarostyrd 

ledbelysning. Därmed har museets arkiv blivit en 

bättre arbetsmiljö och en bättre förvaringsplats för 

föremålen men också blivit tillgängliga för 

arkivvisningar. Det som återstår i källaren är 

iordningställande av personalutrymmen, verkstad 

samt fotoateljé, liksom återflyttning av föremål, 

foton och arkivalier till arkiven.  Även museets 

entreplan har renoverats och byggts om. 

Receptionen är i princip helt omgjord med nya 

toaletter, nytt kapprum, ny receptionsdisk med 

fungerande arbetsplats och ombyggd entréhall med 

glasad sluss vid ingången. På detta sätt har miljön 

förbättrats för såväl besökare som medarbetare.  

I övrigt kan nämnas att museet har dokumenterat 

Mellangårdens ladugård som nu är riven; den sista 

ladugård som fanns bevarad inom Vetlanda 

centralort. 

Fritidsgården Zonen har under vårens första halva 

med framgång bedrivit ett tjejprojekt med mål-

sättningen att sänka trösklarna till fritidsgården för 

tjejer med invandrarbakgrund. 

Bad & Gym har under senare delen av våren infört 

ett inpasseringssystem för de kunder som vill kunna 

utnyttja gymmet även utanför ordinarie öppettid, 

såväl vardagar som helger. 

Vetlanda Bibliotek har sett utlåningen av e-böcker 

öka tack vare den nya appen Bibblio. Under våren 

har biblioteket också erbjudit en ny e-tjänst för 

filmutlåning, kallad Viddla, som blivit en succé. 

Vetlanda Festen sista lördagen i maj hade 

rekordpublik. Sanna Nielsen och DJ Anis Don Demina 

fyllde torget men akterna i övrigt lockade många. 

En översyn av bidragsbestämmelserna har gjorts. 

Den största skillnaden är att de nya reglerna 

omfattar också ett mindre stöd till föreningar med 

utomhusscener och dansbanor. 

Effektivisering och 
verksamhetsutveckling 

Den pågående renoveringen och ombyggnationen av 

Vetlanda museum kommer att tillföra verksamheten 

ett skapanderum, vilket kan användas för besökande 

grupper i alla åldrar. Skapanderummet ska ge 

besökarna möjlighet till eget kreativt skapande. Det 

färdigställs under hösten 2018. 

Kultur- och fritid kommer att införa ett nytt digitalt 

system för lokalbokning och bidragsansökningar 

under 2020. För att få full effekt av systemet bör 

också investeringar göras i idrottsfastigheternas 

låssystem, så att uthyrning kan ske utan att nyckel 

behöver hämtas. Förändringen kommer att förenkla 

uthyrning och bidragshantering, för såväl brukare 

som för förvaltning. 

Bad & Gym införde i juni ett utökat öppethållande i 

gymmet i Vetlanda via taggsystem. Kunderna kan 

numera använda gymmet i princip dygnet runt 

bortsett från fyra timmar från midnatt och framåt. 

Så fort lokalerna är anpassade för detta ska samma 

system införas i Myresjö simhall. 

Helårsprognos 
Driften kommer att ge ett överskott på cirka 300 000 

kronor. Detta som en följd av att några långtids-

sjukskrivningar sänkt lönekostnaderna. För 

investeringarna är prognosen ett nollresultat. 

Båtbryggorna blir billigare än beräknat och utbyte av 

utdömda idrottsredskap i sporthallarna blir dyrare 

än beräknat liksom renoveringen av Vetlanda 

museum och inköp av möbler och husgeråd till den 

ombyggda/renoverade samlingssalen Korpstugan. 
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Verksamhetsmått 

Nyckeltal 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30 

Kultur 

Vuxenarrangemang, egen regi 

Antal besökare 

Samarrangemang med föreningar 

Barnkultur, antal arr (film, teater mm) 

 

 

13 alt 93
*) 

24 690 

34 

11 

 

14 alt 104
*)

 

20 280 

40 

13 

 

 

14 alt 89
*)

 

11 760 

49 

11 

 

*)inkl. arr under VetlandaFesten  

 

Nyckeltal 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30 

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 

 

71 

94 704 

48 575 

9 524 

26 761 

18 454 

936 

9 499 

321 

86 790 

 

63 

94 213 

47 424 

9 824 

25 395 

17 182 

1 076 

6 171 

495 

91 045  

 

60 

94 405 

45 283 

10 802 

26 621 

17 701 

1 078 

6 304 

472 

93 029 

Museum 

Vetlanda museum besökare utställningar 

Arkiv mm besökare 

Skolmuseet besökare 

Gruv- och mineralmuseet besökare 

Tillfälliga utställningar 

Skolklasser och grupper 

Arrangemang 

 

1 225 

26 

210 

89 

5 

38 

12 

 

6 244  

100 

955 

210 

6 

70 

5 

 

7 038 

150 

496 

100 

5 

66 

8 

Bad och sim, Bad & Gym 

Myresjö simhall besökare 

Vetlanda badhus besökare 

 

21 693 

21 875 

 

22 618 

22 686 

 

21 772 

26 714 

Idrottsanläggningar 

Uthyrningstimmar kommunala anläggningar 

anläggningar, Vetlanda Sporthall AB och 

Vetlanda Arena AB (debiterad tid, inte skoltid) 
*)

korrigerad siffra jmf tidigare halvårsbokslut 

 

 

 

7 959 

 

 

 

 7 819
*)

 

 

 

 

7 234
*)

  

Fritidsgårdsverksamhet 

Zonen antal besökare 

 

8 980 

 

9 181 

 

9 879 
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Teknisk nämnd 

Ordförande: Thor-Erik Rydén 
Förvaltningschef: Gunnar Elmeke 
Nettokostnad/invånare: 2 705 (2 348) kronor 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Nämnd- och styrelseverksamhet 468 205 468 0 

Fysisk och teknisk planering och 
bostadsförbättring 15 181 7 813 14 994 187 

Gator och vägar samt parkering 23 770 16 341 27 462 -3 692 

Parker 10 977 5 524 10 918 59 

Miljö, hälsa och hållbar utveckling 385 327 385 0 

Idrotts- och fritidsanläggningar 7 832 5 110 7 832 0 

Insatser till personer med funktions- 
nedsättning 5 300 620 3 200 2 100 

Arbetsmarknadsåtgärder 824 234 827 -3 

Arbetsområden och lokaler 305 188 305 0 

Kommersiell verksamhet -1 961 -1 992 -1 961 0 

Bostadsverksamhet -45 -114 -45 0 

Gemensamma lokaler 78 894 37 749 80 394 -1 500 

Gemensamma verksamheter 10 148 260 -250 

     

SUMMA 141 940 72 153 145 039 -3 099 

Förändring av semesterlöneskuld 0 2 286 0 0 

Summa inklusive semesterlöneskuld 141 940 74 439 145 039 -3 099 

Investeringsredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Energieffektivisering, myndighetskrav  
och investeringsprogram 17 540 2 621 16 040 1 500 

Förvaltningsfastigheter 10 029 45 4 150 5 879 

Kultur- och fritidsfastigheter 9 942 1 424 4 500 5 442 

Förskolor 46 696 8 674 13 819 32 877 

Grundskolor F-6 1 238 309 3 476 -2 238 

Högstadium 7-9 107 191 13 025 65 000 42 191 

Gymnasie-, komvuxlokaler 1 295 2 021 2 100 -805 

Vård- och omsorgsfastigheter 2 498 0 0 2 498 

Gator, parker och torg 9 400 1 513 9 100 300 

Fordon, maskiner och inventarier 4 393 2 099 7 393 -3 000 

Exploateringsområden 0 2 911 0 0 

SUMMA 210 222 34 642 125 578 84 644 
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Verksamhetsbeskrivning 
Tekniska kontorets uppdrag är att svara för 

samhällsbyggnadsprocessen från inledande skeden 

med planläggning och kontakter med näringsliv/ 

privatpersoner till byggande av kommunala 

anläggningar och dess förvaltning. Vi gör även 

arbeten på uppdrag av våra kommunala bolag i 

första hand Njudung Energi.  

Verksamheten är organiserad på följande 

avdelningar: Plan, Mark och exploatering, Utredning 

och projektering, Gata och park, Fastighet. 

Årets verksamhet 

Händelser av större vikt och betydelse 

Samråd har varit för den fördjupade översiktsplanen 

för Vetlanda tätort.  

Byggnation av en ny huskropp på Mogärdeskolan 

pågår. Renovering av den befintliga skolan påbörjas 

efter årsskiftet. 

Upphandling av Withalaskolan är genomförd med 

planerad byggstart i augusti. 

Projektering av Landsbro skola pågår, beräknad 

byggstart 2019. 

Projektering av Tomasgården är avslutad. 

Upphandling sker så fort ansökan om sanerings-

bidrag är beviljat. 

Särskolans lokaler på gymnasiet har åtgärdats från 

fuktproblem och samtidigt renoverats. 

Tillbyggnad av Stensåkra förskola med nytt storkök, 

matsal och personalutrymmen har avslutats. 

Förskolepaviljong har inhyrts monterats vid 

Korsberga förskola. 

Referenskostnad 

Nationella jämförelsetal inom tekniska kontorets 

verksamhet saknas i stort. 

För parkverksamheten finns dock ett nyckeltal för 

kostnaden per kommuninnevånare där vi ligger 

något högt. En förklaring kan vara kommunens 

många tätorter och att vi har stora ytor att sköta. Vi 

kommer att redovisa möjliga åtgärder för att minska 

kostnaden i parkverksamheten inför höstens 

detaljbudgetbeslut. 

Under 3-4 år hade vi ett nyckeltalssamarbete på 

höglandskommunerna gällande fastighets-

verksamheten. Vår totala kostnad för 

verksamhetslokaler ligger på ca 600 kr per 

kvadratmeter och år, vilket är jämförbart med en 

extern hyra som ofta landar på 1000-1200 kr per 

kvadratmeter. 

Effektivisering och 
verksamhetsutveckling 

Sett till medelstilldelning och utökningen av 

verksamhetens omfattning har vi minskat 

kostnaderna de senaste åren.  

Förnyelse av maskinparken är en viktig åtgärd för att 

effektivisera vårt arbete.  

Inför den nya mandatperioden har vi ambitionen att 

utveckla målstyrningen.    

Helårsprognos 

Driftprognos per sista maj -3 099 tkr 

Vinterväghållning - 1 556 tkr (budget 4 824 tkr) 

Inledningen av året innebar betydande insatser i 

snö- och halkbekämpning. Budget har redan 

överskridits med 800 tkr. Prognosen tar höjd för två 

större insatser i slutet på året. 

Underhållsbeläggning gator – 1 000 tkr (budget 960 

tkr) 

Vi ser akuta behov på våra mest trafikerade gator 

efter en tuff vinter.  Även Njudung Energis 

utbyggnadsplaner av VA och fibernät medför 

ytterligare behov av budgetförstärkning  

Förråd och Fordonadministrationen - 500 tkr 

(budget -146 tkr) 

Kostnader för ombyggnad av förrådet samt 

merkostnader för fordonsadministrationen 

resulterar i det prognostiserade 

budgetöverskridandet. 

Fastighet 

Fastighetsverksamheten lämnar ingen 

budgetavvikelse men noterar följande: 
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Kostnader för bostadsanpassningar ligger lägre än 

budgetvärden. För bostads- anpassningsbidrag 

uppskattas överskott på 2 100 tkr för hela året. 

På ansvar 251 Drifts-ansvarig uppskattas ett 

underskott till 1 000 tkr. På ansvar 25 Fastighetschef 

väntas kostnaden för utbildning bli 150 tkr högre på 

grund av nyanställda byggprojektledare och 

underhållsplanerare. 950 tkr omfördelas till olika 

underhållsåtgärder. 

Plan 

Redovisar besparing 187 tkr som till största delen 

beror på mindre köp av konsulttjänster. 

Övrigt 

Under sommaren har budgetmedel tillförts för 

svartfiber med 2 400 tkr utan att det påverkar 

halvårsprognosen för driftsbudgeten. 

 

Åtgärder för att nå nollresultat 

Underhållsbeläggning 

Prognosticerat överskridande av 

underhållsbeläggning förs till investeringsanslaget 

Trafikmiljöåtgärder +1 000 tkr 

Maskinförsäljning 

Intäkt för försäljning av maskiner +670 tkr 

Verksamheten har oväntat fått in sena faktureringar 

på vinterväghållning. Vi kommer att bestrida 

storleken på faktureringen.  

Fastighet 

Våra egna snickare och målare styrs mot 

investeringsjobb under hösten +400 tkr 

Ventilationsåtgärder på Forngårdens förskola förs till 

investering +600 tkr 

Ny prognos mediakostnader +1 000 tkr 

Investeringsprognos  

Prognosen uppgår till 125,6 mkr. Vid 

Kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 

korrigerades året budgetutrymme till denna nivå. 
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Verksamhetsmått 

Nyckeltal 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30 

Elförbrukning - fastigheter i centralorten – 

MWh 

4 411 4 487 4 507 

Beläggningsunderhåll – kr/m2 0,34 1,07 0,72 

Barmarksrenhållning – kr/m2 0,29 0,37 0,21 

Vinterväghållning – kr/m2 3,48 1,84 2,42 

    

Lekplatser och skridskobanor – kr/inv. 15,41 23,2 34,9 

Badplatser och friluftsområden – kr/inv. 23,16 30,32 37,2 

Elljusspår/motionsspår – kr/inv. 1,88 1,43 0,7 

Parker och planteringar – kr/m2 0,91 0,77 0,74 

    

Uppdragsverksamhet – Vetab    

Omsättning VA-arbeten – Mkr 7,1 9,1 6,0 

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

Omsättning renhållning – Mkr - 0,02 0,02 

Omsättning el – Mkr 0,07 0,08 0,11 

Omsättning bredband/opto – Mkr 0,01 0,02 0,03 

    

Uppdragsverksamhet – Witabostäder mkr 0,01 0,04 - 

Uppdragsverksamhet – Vetlanda 

Industrilokaler mkr 

0,88 - - 

    

Planuppdrag – st 3 5 5 

Plansamråd – st 3 4 9 

Utställning  Granskning st 4 6 2 

Antagna detaljplaner – st 1 9 5 

Planbesked 1 - - 
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Barn- och utbildningsnämnd 

Ordförande:   Mikael Hahn 
Förvaltningschef: Eva Gustafsson 
Nettokostnad/invånare: 10 877 (10 211) kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Barn- och utbildningsnämnd 740 367 695 45 

Musikskola / kulturskola, 
barnkulturverksamhet 5 037 2 376 4 863 174 

Förskoleverksamhet 118 280 57 799 119 951 -1 671 

Grundskola, fritidshem, förskoleklass 207 472 100 455 208 047 -575 

Mottagningsenhet flykting 3 073 2 455 4 284 -1 211 

Särskola 17 310 9 173 17 781 -471 

Gymnasieskola 76 503 41 031 78 301 -1 798 

Vetlanda Lärcentrum, Komback 20 910 9 112 20 803 107 

Skolskjuts 22 700 13 562 22 700 0 

Resursteam  15 599 7 631 15 165 434 

Central ledningsorganisation barn- 
och utbildningsförvaltningen 29 192 15 129 28 184 1 008 

Administration barn- och 
utbildningsförvaltningen 40 383 19 743 40 626 -243 

SUMMA 557 199 278 833 561 400 -4 201 

          

Förändring av semesterlöneskuld   20 438   0 

Summa inklusive semesterlöneskuld 557 199 299 271 561 400 -4 201 

Investeringsredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Administration barn- och 
utbildningsförvaltningen 305 0 305 0 

Förskoleverksamhet 1 027 663 1 027 0 

Grundskola, fritidshem, förskoleklass 3 892 114 3 892 0 

Gymnasieskola 1 637 493 1 637 0 

Musikskola / kulturskola, 
barnkulturverksamhet 43 0 43 0 

Särskola 58 0 58 0 

Vetlanda Lärcentrum, Komback 58 0 58 0 

SUMMA 7 020 1 270 7 020 0 
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Verksamhetsbeskrivning 
Verksamheten inom Barn- och utbildningsnämnden 

styrs av nationella lagar, förordningar, läroplaner 

och andra reglerande dokument. Det grundläggande 

uppdraget är att skapa verksamheter där varje barns 

och elevs individuella behov, möjligheter och 

förutsättningar kan mötas och bemötas på ett 

sådant sätt att barnet och eleven ges möjlighet att 

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

Vi ska stimulera till lärande i en trygg miljö där varje 

elevs individuella behov står i fokus. Inom barn- och 

utbildningsnämnden pågår många processer i denna 

riktning. 

Nämnden inrymmer verksamheter för våra 

medborgare i alla åldrar, från ettåringen till den 

vuxne, i form av förskola, grundskola, fritidshem, 

gymnasieskola, särskola, musikskola och 

vuxenutbildning i olika former. 

Vi har i grunden en stabil organisation med struktur, 

rutiner och många stödfunktioner. Verksamheten 

präglas av engagemang och kompetens och inom 

verksamheter råder stor samsyn. Vi lär av varandra 

och har ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete.  

Årets verksamhet 

Händelser av större vikt och betydelse 

Utredning om elever i stort behov av särskilt stöd i 

grundskolan 

Under våren har en extern konsult genomfört en 

utredning kring hur vi arbetar med elever i stort 

behov av särskilt stöd och hur vi behöver forma vår 

organisation och våra lärmiljöer framöver. 

Utredningen har genomförts som ett delat uppdrag 

av socialförvaltningen och barn- och utbildnings-

förvaltningen och inkluderar även frågan om hur vi 

kan arbeta med särskilda undervisningsgrupper. 

Sammanfattat visar utredningen ett behov av 

kunskaps- och kompetensutveckling, behov av 

stödjande strukturer och anpassade lärmiljöer för 

alla våra elever. Processen går nu vidare med 

visionen att tillskapa en Vetlandamodell med båda 

förvaltningarna som aktörer och med eleverna som 

vinnare. 

Resultat och betyg 

Förvaltningens preliminära sammanställning av 

betygsresultaten, årskurs nio, visar en positiv 

utveckling och också en minskad skillnad mellan 

pojkar och flickor. Fler elever, procentuellt, är 

behöriga till gymnasieskolan än de två närmast 

föregående åren.  

Andel elever med examen från gymnasieskolan, juni 

2018, ligger på drygt 94%, dvs något lägre än 

föregående år, men över tid och nationellt betraktat 

ett mycket högt värde. 

Analysarbete av resultaten pågår. 

Beslut, Skolinspektionen 

Under hösten 2017 granskade Skolinspektionens 

förvaltningens verksamheter. Beslut kom i början av 

2018. I stort får vår totala verksamhet ett väldigt 

gott betyg. Förbättringsområden är det systematiska 

kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen, 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan, likvärdig 

tillgång till skolbibliotek och likvärdig pedagogisk 

ledning av våra fritidshem. Utvecklingsarbeten är 

påbörjade inom samtliga områden. 

Fastigheter och lokalbehov 

Satsningarna gällande fastigheter och lokaler börjar 

ge resultat. Förseningen av Mogärdeskolans 

färdigställande är tyvärr ett faktum. Då flera av 

satsningarna är beroende av varandra är det viktigt 

att kommande tidsramar hålls. 

Effektivisering och 
verksamhetsutveckling 

Inom förvaltningen pågår ett ständigt utvecklings- 

och förbättringsarbete. Arbetet med att utrusta 

verksamheter och elever med digitala verktyg 

fortsätter och iPads tar allt större utrymme i våra 

verksamheter. Parallellt måste vi jobba med 

tillämpningen av verktygen och se den digitala resan 

som en bärande metod för verksamhetsutveckling, 

och inte som ett separat digitalt spår. 

Inom förvaltningen har vi inlett en riktning mot 

tydligare hängrännor som förenar de olika 

verksamhetsdelarna för bättre resurs- och 

kompetensanvändning.  

Arbetet med att bygga anpassade lärmiljöer för alla 

barn och elever är såväl nödvändigt som påbörjat 

och kommer på sikt att leda till högre kvalitet och 

förbättrade resultat. 
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Helårsprognos 
Utfall och prognos per maj månad visar på ett 

underskott per helår på 4 200 tkr. Till största delarna 

består underskottet av ett minus på Navet 1360 tkr 

och gymnasieskolan 2 760 tkr samt en fel-

budgetering inom IKT på 2 600 tkr. Tilläggas bör 

också ökade kostnader för fler barn och elever, 

interkommunala ersättningar inom förskolan, 

driftsbidrag till privata aktörer inom förskolan samt 

tillkommande kostnader för externa skolplaceringar, 

flera i samband med placeringar av socialtjänsten 

eller enligt LSS. Del av beräknat underskott täcks upp 

av en outnyttjad central reserv på 2 100 tkr. Vissa 

chefvakanser inom förvaltningen ersätts tillfälligt 

inte alls eller av redan befintlig personal. Svårigheter 

att rekrytera elevhälsopersonal täcker också delar av 

det totala underskottet. 
En tänkbar väg att gå hade kunnat vara att avbryta 

investeringsplanen gällande IKT-utrustning till våra 

enheter och elever. Konsekvensen hade blivit att vi 

hade haft svårt att fullfölja vårt nationella uppdrag 

samt att kostnaden endast hade skjutits på 

framtiden. Inom Navets verksamhet görs en översyn 

av möjligheten att reducera personalstyrkan under 

höstterminen 2018. Gymnasieskolans 

verksamhetschef och rektorer genomlyser 

organisationen i syfte att effektivisera. Vissa effekter 

är redan synliga, andra synliga på delår, exempelvis: 

Estetiska programmets icke-intag ht 2018 medför 

viss reducering av personalstyrkan, vilket ger effekt 

ht 18, Reducering av personalstyrkan inom 

Introduktionsprogrammet - effekt ht 18. Den 

preliminära antagningen inför höstterminen 2018 

påvisar ett positivt läge gällande interkommunala 

ersättningar på ca 800 tkr. 

Generellt gäller ett tydligt budskap till förvaltningen 

som helhet om ekonomisk medvetenhet. Prognoser 

kommuniceras löpande för ökad förståelse och 

delaktighet.  

Verksamhetens utvecklingsriktning leder generellt 

mer mot lagstadgat kärnuppdrag. 

En översyn av förvaltningens totala 

tilldelningssystem inleds under hösten 2018. 
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Verksamhetsmått 

Nyckeltal 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30 

Antal inskrivna barn i förskolan 1382 1366 1280 

Antal inskrivna barn i fritidshem 1069 1018 872 

Antal inskrivna barn i familjedaghem 40 37 40 

Antal inskrivna barn i förskoleklass 343 350 333 

Antal elever i grundskolan 1-6 1926 1880 1778 

Antal elever i grundskolan 7-9 928 943 932 

Antal elever i särskolan (grundskolan 

samt gymnasiet) 

61 53 58 

Antalet elever i Njudungsgymnasiet 1035 1046 1062 

Antal elever i gymnasieskolan från 

annan kommun 

197 198 190 

Antalet gymnasieelever studerande 

på annan ort 

183 164 169 

Antalet elever inskrivna i 

musikskolan 

504 681 674 

Antalet heltidsstuderande inom 

vuxenutbildningen (helårsplatser, 

gymnasial samt grundläggande) 

219 211 258 

Antalet elever från Vetlanda 

kommun på Vetlanda friskola 0-9 

70 61 59 
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Vård- och omsorgsnämnd 

Ordförande: Tommy Bohman 
Förvaltningschef: Marianne Karlsson 
Nettokostnad/invånare: 9 291 (8 446) kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Administration 29 233 10 653 26 565 2 668 

Bemanning 9 438 3 922 8 864 574 

Färdtjänst 300 96 200 100 

Hemsjukvård 51 964 24 685 50 908 1 056 

Hemtjänst 84 599 45 785 93 606 -9 006 

Insats enligt LSS 103 212 67 050 132 036 -28 824 

Myndighetskontor 6 489 2 930 6 489 0 

Vård- och omsorgsnämnd 808 471 808 0 

Insats enligt SoL 29 930 15 250 30 588 -658 

Särskilt boende äo 128 955 63 703 130 566 -1 611 

Äldreomsorg, övrig vht 28 823 10 319 24 489 4 335 

Övrig vht vård och omsorg 3 855 1 698 3 692 164 

          

SUMMA 477 608 246 561 508 809 -31 201 

          

Förändring av semesterlöneskuld   9 080   0 

Summa inklusive semesterlöneskuld 477 608 255 641 508 809 -31 201 

Investeringsredovisning (tusen kronor) 

Projekt Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Inventarier VO 700 117 700 0 

Trygghetslarm/säkerhetsutrustning 500 0 500 0 

Nyckelgömmor 50 0 0 50 

Teknik/dokumentation 300 0 300 0 

E-hälsa 75 0 75 0 

Specialsängar 75 0 75 0 

Hjälpmedel 50 0 50 0 

Planeringssystem 300 0 300 0 

Inventarier LSS-boende 900 0 0 900 

          

SUMMA 2 950 117 2 000 950 
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Verksamhetensbeskrivning 
Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde är till 

största del reglerat av lagstiftning t.ex. socialtjänst- 

och hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS. Nämnden 

verkställer behovsbedömda insatser till brukare 

utifrån aktuell lagstiftning. Insatserna kan t.ex. 

verkställas som särskilt boende för äldre, hemtjänst, 

boende enligt lagen om stöd och service till 

funktionshindrade. Inom nämndens ansvarsområde 

finns det cirka 1 000 medarbetare.  

Årets verksamhet 

Händelser av större vikt och betydelse 

Förvaltningen startade året 2018 med en vetskap om 

ett stort prognostiserat underskott, något som 

redovisats under större delen av 2017. Underskottet 

har följt med under första halvåret och beräknas att 

göra det 2018. Underskottet orsakas framförallt av 

minskade statliga intäkter för personlig assistans 

enligt LSS, och kostnader för externa placeringar.  

Hemtjänstens kostnader har under första halvåret 

ökat och där pågar en analys. Antalet beviljade 

timmar inom hemtjänsten har ökat och överstiger 

budgeterad nivå. Fler brukare väljer extern utförare 

och hemtjänsten i egen regi lyckas inte ställa om 

bemanning tillräckligt snabbt. Arbetet med schema 

och bemanning har kommit lite efter p.g.a. att det 

varit en stor omsättning på chefer under första 

kvartalet.  

Förvaltningen har arbetat med att minska kostnader 

för utskrivningsklara patienter inom regionens 

slutenvård. Arbetet med hemtagningsteam är igång 

och kostnaderna har minskat till att i nuläget vara 

betalning för några enstaka dagar. Bokförda 

kostnader första halvåret 2017 uppgick till 400 tkr, 

och för hela 2017 till 1 200 tkr. Fram till 30/6 2018 är 

det bokfört 120 tkr för utskrivningsklara patienter. 

Befintliga trygghetslarm är till 85 % utbytta till 

digitala larm, ett arbete som påbörjades hösten 

2017 och beräknas vara färdigt under september 

månad. Digitala trygghetslarm och extern 

larmmottagning har lett till en ökad säkerhet och 

färre ”onödiga” larm d.v.s. personal åker till plats 

utan att behov finns.  

Digital läkemedelssignering håller på att 

breddinföras i förvaltningen. Detta minskar 

administration och pappershantering för 

sjuksköterskor och hemtjänstpersonal. Signering 

sker via mobiltelefon med direkt signal till 

sjuksköterska. Den digitala signeringen höjer 

patientsäkerheten avsevärt när det gäller området 

läkemedelshantering.  

En enhet inom socialpsykiatrin har på relativt kort tid 

fått avvecklas. Detta p.g.a. inkomna synpunkter om 

allvarliga avvikelser som påverkat brukare negativt. 

Brukare har erbjudits annat boende och personalen 

har erbjudits arbeta på annan arbetsplats inom 

förvaltningen.  

Förvaltningen har sett att befintlig patrull för LSS 

inte har arbetet på ett kostnadseffektivt sätt och har 

därför valt att försöka avveckla aktuell patrull. 

Insatser till brukare kommer att fördelas på andra 

personalgrupper. Detta förväntas ge en minskad 

kostnad. 

Det har varit fortsatt svårt med rekrytering av 

medarbetare med rätt kompetens och inför 

sommaren har det varit mycket svårt att hitta 

vikarier. 

Referenskostnad 

Det finns i nuläget inga resultat från 2017 att 

redovisa. 

Effektivisering och 
verksamhetsutveckling 

De områden som är prioriterade av nämnden är 

ekonomi, välfärdsteknologi, kompetensförsörjning 

och höga sjukskrivningstal. 

Inom området välfärdsteknologi har det varit stor 

vikt på att byta ut alla trygghetslarm mot digitala 

larm och det har som tidigare nämnts positiva 

effekter för ekonomi, brukare och medarbetare. 

Digitalisering av vissa moment av 

läkemedelshanteringen breddinförs inom 

hemtjänsten, se ovan. Vidare har nämnden också 

fattat beslut om att hemtjänstinsatsen ”tillsyn” i 

första hand ska verkställas via trygghetskamera.  

Ett långsiktigt arbete pågår med hälsosamma och 

verksamhetsanpassade schema. För att det ska 

fungera på ett bra sätt är det till viss del nödvändigt 

med kontinuitet i gruppen områdeschefer. Inom 

funktionen särskilt boende har arbetet med 

bemanning kommit längst och där kan vi se en 

minskning av inbeordringar av ordinarie personal på 
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43% och en minskning av tillsatta pass från 

Bemanningsenheten med 19%. Detta är en följd av 

bättre planering av bemanning och ledigheter i 

befintlig personalgrupp.  Förvaltningen jobbar vidare 

med att hålla det aktuellt med hur vi ska höja 

”frisktalen” och diskussioner förs i alla led. Under 

våren kan vi se en liten minskning av sjuktalen men 

det är för tidigt att dra några slutasatser. 

Förvaltningen har valt att vid pensionsavgång inte 

tillsätta en tjänst som aktiverings-ledare på 

seniorboendet Mogärde. Det finns inte någon 

skyldighet att kommunen ska ansvara för aktivering 

på ett seniorboende. Viss aktivering kommer dock 

vara kvar och sköts då av aktiveringsledare från 

äldreboenden. Med anledning av detta har också 

Withalabostäder tagit över den kostnad 

förvaltningen tidigare hade för hyra av aktiverings-

lokal.  

Avvecklingen av en LSS-patrull förväntas kunna 

påverka ekonomin positivt. 

Arbetet med att försöka samordna befintliga 

personalresurser som finns nattetid inom 

äldreomsorgen pågår. 

Helårsprognos 
Prognosen per maj för vård- och omsorgsnämnden 

beräknas bli -31 201 tkr i underskott. Av detta avser -

17 053 tkr externa placeringar och -13 598 tkr avser 

personlig assistans.  

Det stora underskottet orsakat av höga kostnader 

för externa placeringar och personlig assistans är 

inte oväntat då det i anslutning till arbetet med 

budget 2018 tydligt påvisades att det kommer bli ett 

stort minus 2018. Det är stora kostnader som 

nämnden har svårt att påverka. Alla externa 

placeringar prövas noggrant innan vård- och 

omsorgsnämnden fattar beslut. Minskade intäkter 

från försäkringskassan för personlig assistans 

påverkar ekonomin i negativ riktning samt att 

hemtjänsten sedan flera år redovisar underskott. 

Antalet beviljade timmar inom hemtjänsten har ökat 

och överstiger budgeterad nivå. Fler väljer extern 

utförare inom hemtjänsten och kostnaderna för 

detta ökar samtidigt som egenregin inom hem-

tjänsten räknar med minskade intäkter, man lyckas 

inte ställa om tillräckligt snabbt på kostnadssidan. 

Inom särskilda boenden har man arbetat intensivt 

med schema och bemanning, men ser en viss 

fördröjning i effekten. 

Under våren har det varit svårt att belägga alla 
platser på äldreboende Vilan. Orsaken är att det från 
början är byggt som ett servicehus och inte fullt ut 
anpassat som ett särskilt boende. Vårdtyngden har 
ökat bland de som idag bor på Vilan, vilket också 
medför högre kostnader än vad som budgeterats. 
Nämnden har fattat beslut om att reducera antalet 
platser på Vilan (8 platser) och i anslutning till detta 
tillskapa ersättningsplatser på Bäckagården. 

Åtgärdsförslag 

Ledningsorganisationen ses över för att se om det 

går att minska på en chefstjänst. För närvarande är 

det vakanser på vissa centrala tjänster som 

förbättrar resultatet tillfälligt. Det råder restriktivitet 

avseende utbildningsinsatser. Det pågår ett arbete 

med att se över den nattbemanning vård och 

omsorg har sammantaget. Externa hyror granskas 

för att kunna möjliggöra andra alternativ. Arbetet 

med verksamhetsanpassade och hälsosamma 

schema fortsätter som planerat. Det beräknas ge 

effekt bland annat i lägre sjuktal. Patrullverksamhet 

inom funktionshinderomsorgen ses över för att hitta 

andra lösningar.  

 

Verksamhetsmått  

Nyckeltal 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30 

Brukartid hemtjänst (%) 60,4 64,6 62,3 

Nettokostnadsavvikelse LSS (%)  2,3 1,7 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%)  0,6 -0,9 
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Socialnämnd 

Ordförande: Hans Toll 
Förvaltningschef: Anders Saldner 
Nettokostnad/invånare: 1 982 (1 757) kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Socialnämnd 372 203 372 0 

Ledning, administration, IT 11 011 5 181 11 217 -206 

Placeringar, barn och unga 22 360 11 496 27 256 -4 896 

Övrigt familjesektionen 21 171 9 875 21 245 -74 

Placeringar, vuxna 3 800 2 509 3 900 -100 

Försörjningsstöd 12 400 7 043 14 100 -1 700 

Ensamkommande flyktingbarn 4 072 3 563 4 093 -21 

Övrigt vuxensektionen 17 150 13 574 19 153 -2 004 

SUMMA 92 336 53 444 101 336 -9 001 

  

 
  

 
  

Förändring av semesterlöneskuld 0 1 091 0 0 

Summa inklusive semesterlöneskuld 92 336 54 535 101 336 -9 001 

Investeringsredovisning (tusen kronor) 

Projekt Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Inventarier 50 33 75 -25 

SUMMA 50 33 75 -25 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Socialnämnden fullgör kommunens 
socialtjänstuppgifter för individ – och familjeomsorg 
reglerat i socialtjänstlagen (SOL) med 
kompletterande tvångslagstiftning, familjerättslig 
lagstiftning med undantag av det som gäller äldre- 
och funktionshinderomsorgen. I nämndens ansvar 
ingår också uppgifter enligt hälso- och 
sjukvårdslagen i de delar som rör missbruksvården. 
Det innebär bland annat förebyggande insatser, 
individuella insatser till skydd för utsatta grupper, 
samt stöd och behandlingsinsatser för att bryta en 
negativ utveckling.    

Socialnämnden ansvarar även för mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn, arbetsmarknads-

insatser riktade till grupper som befinner sig långt 

från arbetsmarknaden, samt förvaltar och beslutar 

om utdelning av donationer ställda under nämndens 

vård.  

 
Nämnden har följande uppgifter:  

 Fullgöra de uppgifter inom socialtjänsten 

som avser individ- och familjeomsorg samt 

de övriga uppgifter kommunfullmäktige 

överlämnar till nämnden.  

 Hålla sig väl förtrogen med 

levnadsförhållanden i kommunen.  

 Planera, utveckla, samordna och följa upp 

verksamheten inom nämndens 

ansvarsområde.  

 Medverka i samhällsplaneringen och i 

samarbete med andra samhällsorgan, 

organisationer, föreningar och enskilda, 

främja goda miljöer i kommunen.  

 På lämpligt sätt informera om socialtjänsten 

samt om övrig verksamhet inom nämndens 

verksamhetsområde.  
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 Genom uppsökande verksamhet och på 

annat sätt främja förutsättningarna för goda 

levnadsförhållanden.  

 Representera kommunen inom nämndens 

verksamhetsområde.  

 Leda och samordna arbetsmarknadsfrågorna 

samt ansvara för åtgärder för att allmänt 

främja sysselsättningen i kommunen.  

Årets verksamhet 

Händelser av större vikt och betydelse 

Under första halvåret 2018 har en omorganisation 

genomförts i förvaltningen utifrån ändrade 

förutsättningar och behov. Antalet ensam-

kommande ungdomar som anvisas till Vetlanda har 

minskat kraftigt och föranleder inte längre en egen 

sektion. Tre sektioner har blivit två. Antalet 

anmälningar som inkommer till social-förvaltningen, 

både som rör vuxna människors behov och om barn 

som far illa ökar kraftigt och en gemensam 

mottagningsfunktion -”en väg in”, ökar kvalitet och 

skapar dessutom större samsyn och mindre 

”stuprör”. Den nya organisationen skapar bättre 

förutsättningar att arbeta med övergripande 

verksamhetsnära frågor som bostadsfrågor, våld i 

nära relationer, trygghet och säkerhet med mera. 

Som ett led i Socialnämndens strategi har 

förvaltningen tecknat en överenskommelse med den 

ideella sektorn i Vetlanda, samordnad av 

Pingstkyrkan, (en s k IOP (Idéburet offentligt 

Partnerskap).  Överenskommelsen rör boende för 

ensamkommande ungdomar som omfattas av den så 

kallad gymnasielagen.  

Under de senaste åren har förvaltningen, liksom de 

flesta andra kommuner haft svårigheter att rekrytera 

personal till de myndighetsutövande tjänsterna. 

Problemet är inte löst. En medveten strategi och 

olika aktiviteter i syfte att förändra situationen 

skapade en förbättring under första halvåret. Vid 

halvårsskiftet konstateras att dessa insatser inte 

räcker utan arbetet måsta intensifieras för att 

undvika vakanser och köp av dyra konsulttjänster. 

Effektivisering och 
verksamhetsutveckling 

Nämnden har en strategi att utöka samverkan med 

ideell sektor inom viktiga områden. Ett sådant 

område är integration. Den överenskommelse som 

har tecknats med den ideella sektorn kring boende 

för ensamkommande ungdomar som omfattas av 

den sk gymnasielagen, är Vetlandas första IOP 

(Idéburet offentligt partnerskap). Genom IOP sprids 

ansvarskänsla och engagemang kring ett gemensamt 

problem, skapas en utökad möjlighet till kontakter 

mellan ungdomar och civilsamhället. Man skapar 

även alternativ till att ”bygga kommunal 

verksamhet” i ekonomiskt tuffa tider, samt löser 

boendefrågan för en stor grupp ungdomar som hade 

haft svårt att finna bostad i rådande bostadsbrist. 

Förhoppningen är att denna överenskommelse ska 

utökas eller följas av flera liknande. 

Regional samverkan är en annan strategi för att 

bättre utnyttja resurserna och förbättra kvalitet. 

Vetlanda ingår i ett gemensamt utvecklings-

partnerskap med länets 12 övriga kommuner. Men 

även samarbetet på höglandet är viktigt. 

Verksamheter som social jour, familjerätt, 

utredningsinsatser i barnavårdsutredningar sker idag 

gemensamt, men även olika utvecklingsprojekt, 

fortbildning, introduktionsutbildningar och olika 

upphandlingar sker gemensamt. Förvaltningen 

kommer under året att påbörja införandet av ett 

nytt verksamhetssystem i samarbete med länets 

övriga kommuner.  

Utvecklingen av förvaltningens ledningssystem för 

kvalitet, mål och ekonomi sker kontinuerligt. En 

tydligare koppling mellan nämndens mål/uppdrag 

och förvaltningens verksamhetsplan skapar en större 

samsyn mellan nämndens styrning och 

verksamhetens utveckling. I verksamhetsplanen 

återfinns flera exempel på implementering av 

metoder och arbetssätt som är under utveckling, 

bland annat bättre verktyg i handläggningen av 

försörjnings-stödet för att kunna snabbt påbörja 

insatser som bättre matchar den enskildes behov 

och komma i egenförsörjning.  E-utvecklingsplan 

finns förenkling av handläggning av försörjningsstöd 

via E-tjänster.  



 

 HALVÅRSBOKSLUT 2018|75 

Helårsprognos 

Prognosen vid halvårsskiftet visar på ett underskott i 
förhållande till budget på 9,0 mkr. Förvaltningen har 
lyckats minska kostnader som har gått att påverka 
(undvikit att tillsätta vissa vakanser och ökat extern 
finansiering av en del tjänster, men samtidigt har 
kostnaden ökat kraftigt för poster som är svåra att 
påverka). 

Liksom tidigare är den största avvikelsen kopplad till 
extern HVB-vård för barn och unga, med en 
prognostiserad avvikelse på 3,0 mnkr. Lägger man till 
detta avvikelserna för familjehemsvård (1,3 mnkr), 
vårdnadsöverflyttade f.d. familjehem (0,2mnkr), och 
kontaktperson/-familj (0,4mnkr) blir skillnaden 
mellan budget och utfall för vård av barn och unga 
(4,9mnkr). Kostnaderna har varit svåra att undvika 
då de grundar sig ett antal enskilda vårdbeslut där 
nämnden har en lagstadgad skyldighet att agera. 

Prognosen för utfallet av försörjningsstöd till 
enskilda pekar på ett underskott på minus 1,7mnkr. 
De stadigt minskade kostnaderna för försörjnings-
stödet sedan 2015 verkar nu vara bruten. En del av 
underskottet för försörjningsstödet går att hänföra 
till att nämnden i sin detaljbudget räknade med en 
fortsatt minskning av försörjningsstödet som varit 
fallet tidigare år, men en stor del av underskottet 
visar också på en allmän ökning av kostnaderna om 
än från en låg nivå.   

Även kostnaderna kopplade till individer utsatta för 
våld i nära relationer väntas öka mer än vid förra 
prognosen på grund av ett antal beslut om skydd och 
stöd för enskilda.  (minus 1,1 mnkr). 

Förvaltningen har trots det stora förväntade 
underskottet varit aktiv i att minska kostnaderna. 
Vid årets början sattes ett ospecificerat sparbeting 
på 2 miljoner upp i detaljbudgeten. Av de 2,0 mnkr 
som var målet återstår nu 800 t kr.  De minskade 
kostnaderna har främst skett genom att tjänster i 
öppenvården finansierats med externa medel och 
att man avvaktat med tillsättningar av vissa 
vakanser.  

Förvaltningens prognos för verksamheten för 
ensamkommande ungdomar har också kunnat 
vändas och pekar nu på att uppsatta ramar kan 
hållas.  

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmått 
Nyckeltal 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30 

Antal hushåll med försörjningsstöd 371 370 504 

HVB vårddygn SO VUX 1 218 1 271 2 042 

Vårddygn HVB 0-20 år inom SO FAM exkl. EKB 1 095 1 280 2 819 

Antal inledda utredningar 0-20 år SO FAM 222 220 432 

Antal inledda utredningar SO VUX 283 308 595 

Antal nya anvisningar ensamkommande 
flyktingbarn 

1 0 1 

 

Antalet hushåll med försörjningsstöd är oförändrat sedan förra halvårsskiftet. En mångårig minskning har planat 

ut. Antalet nya anvisningar av ensamkommande ligger fortfarande på en mycket låg nivå. En (1) ungdom 

anvisades under första halvåret 2018. Antalet vårddygn 0-20 år HVB har minskat sedan förra halvårsskiftet. Den 

ekonomiska prognosen för helåret jämfört med budget för helåret pekar dock på ett kraftigt underskott.  
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Miljö- och byggnämnd 

Ordförande: Roger Eriksson 
Förvaltningschef: Eva-Lott Karlsson 
Nettokostnad/invånare: 80 (33) kronor 

Driftredovisning (tusen kronor) 

Verksamhet Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Miljö- och byggnämnd 326 153 315 11 

Gemensam administration 2 774 1 432 2 820 -46 

Miljö- och hälsoskydd 1 501 417 1 230 271 

Plan- och bygg, bygglov 65 -215 -80 145 

Livsmedel 198 108 270 -72 

        0 

SUMMA 4 864 1 895 4 555 309 

          

Förändring av semesterlöneskuld   313   0 

Summa inklusive semesterlöneskuld 4 864 2 208 4 555 309 

Investeringsredovisning (tusen kronor) 

Projekt Årsbudget Redovisning 30/6 Helårsprognos Avvikelse mot 
budget 

Inventarier 50 0 50 0 

SUMMA 50 0 50 0 

 

Verksamhetsbeskrivning 
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 
Några axplock från verksamheten: 

Byggandet har minskat något mot föregående år. 

Det kan bero på att det inte finns några lediga 

tomter att bebygga ännu men det verkar också 

finnas en viss försiktighet hos företagen. 

Under året besöks alla kommunens förskolor för att 

följa upp arbetet med hygienrutiner mot smitt-

spridning, arbetet med en kemikaliefri förskola samt 

städrutiner. Uppföljningen visar hittills på att 

förskolorna gör ett bra arbete med detta. 

Kommunens åkerier och gräventreprenörer besöks 

för kontroll av bland annat mellanlagring av 

schaktmassor. Det är ett regionalt tillsynsprojekt 

som Miljösamverkan Jönköpings län driver. 

Ett annat område som granskas är 

avfallshanteringen på lantbruk, restauranger och i 

livsmedelsbutiker. Här ges information om vad som 

gäller för avfall som liknar hushållsavfall respektive 

verksamhetsavfall. 

På livsmedelssidan bedrivs ett nationellt projekt 

rörande ehec i malet kött där Vetlanda deltar. I 

butiker som själva förpackar, kontrolleras 

märkningen och speciellt märkningen av ägg 

avseende ursprung, även detta är ett nationellt 

projekt. I länet drivs ett projekt där man kontrollerar 

temperaturen vid transport av varm och kyld mat. 

Kommunerna på Höglandet kontrollerar även 

personalhygien vid tillverkning av smörgåsar, tårtor, 

sallader mm.  
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Effektivisering och 
verksamhetsutveckling  

Arbetet med utveckling av e- tjänster fortsätter och 

några är publicerade. Många av tjänsterna har behov 

av koppling till karta, Bolagsverk och Lantmäteriets 

fastighetsregister och därför har tillgången till dessa 

kopplingar väntats in. Om tiden tillåter kommer fler 

e- tjänster att lanseras senare i år.  

Det publika digitala ritningsarkivet är klart och kan 

publiceras när som helst. Tyvärr saknas ca 25 000 

ritningar som vi manuellt måste skilja ut från 

textdokument som inte ska vara publika. I höst får vi 

också möjlighet att direktarkivera bygglovs-

handlingar från verksamhetssystemet till det digitala 

ritningsarkivet. Vi har ärenden från 2015 och framåt 

som vi gärna vill ha med innan vi publicerar arkivet 

på hemsidan. 

Vi har minskat ner mängden papper och skriver inte 

ut det vi får digitalt. Många handlingar skannas 

också in direkt och finns sedan enbart digitalt. För 

att nå hela vägen behöver exempelvis en större 

digital skärm köpas in så bygglovshandläggarna kan 

granska ritningar tillsammans. Det krävs också att 

alla känner sig säkra med att arbeta helt digitalt 

vilket är en mognadsprocess som kräver en del tid.     

Helårsprognos 

Miljö- och byggnämnden förväntar ett litet 

överskott, mest beroende på lägre personal-

kostnader än beräknat, som bland annat 

föräldraledighet. 
  

Verksamhetsmått 

Nyckeltal 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30 

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 

 

-  

- 

73
*)

 

- 

1 415 

1 225 

16 

1 

7 

 

140 

177 

9 

95 

106 

124 

20 

16,6 

80 

1
*)

 

29
*)

 

80
*)

 

25
*)

 

1 311 

1 898 

24 

3 

11 

 

96 

243 

28 

69 

80 

117 

29 

15,4 

33 

6268282882 

21
*)

- 

6
*)

- 

93
*)

 

30
*)

 

1 712 

1 790 

11 

0 

11 

 

100 

203 

410 

27 

99 

106 

29 

16,3 

82      

*)= 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  64 047 31 028 63 790 257 

Pensioner 98 500 55 075 111 560 -13 060 

Internfinans pension/försäkring -66 300 -34 317 -71 000 4 700 

Internränta -19 368 -8 887 -19 300 -68 

Skatter -1 205 700 -596 183 -1 194 700 -11 000 

Generella statsbidrag & fastighetsavgift  -382 645 -195 804 -390 300 7 655 

Finansiella intäkter -7 400 -10 517 -13 050 5 650 

Finansiella kostnader 6 100 2 093 4 942 1 158 

Avskrivningar 2 308 0 0 2 308 

Övriga intäkter 0     0 

Reavinster/ -förluster 0 -357 -400 400 

        0 

SUMMA -1 510 458 -757 869 -1 508 458 -2 000 

 

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 hur kommunens 

investeringar faller ut jämfört med budget. För 

helåret ligger prognosen på ett överskott med 0,3 

mnkr. I samband med beslutet om investerings-

budget för 2019 beslutades också att justera ner 

årets investeringsbudget med 83 mnkr för att 

anpassa årets budget till tänkt investeringsprognos. 

Konsekvensen blir förhoppningsvis att en större 

ombudget till nästa år vad avser investeringar 

undviks. 

Pensioner 

Sedan 1998 gäller den s.k. blandade modellen vid 

redovisning av kommunens pensionsåtagande. 

Pensionsrätt intjänad före 1998 ska redovisas som 

ansvarsförbindelse och inte som skuld. Under ett 

normalt år påverkas ansvarsförbindelsen främst 

genom att kommunen betalar ut pensioner som 

finns upptagna i densamma och detta minskar 

ansvarsförbindelsen. Uppräkningar för att 

värdesäkra avsättningen verkar i motsatt riktning 

och ökar storleken. 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 

förändring av RIPS-räntan har därefter inte skett. 

Under året har det hittills utbetalats 14,1 mnkr som 

minskat ansvarsförbindelsen. Övriga förändringar av 

ansvarsförbindelsen har dock medfört att den netto 

har ökat med 4,5 mnkr exklusive löneskatt vilket är 

en stor förändring mot föregående år då den 

minskade med 2,3 mnkr under motsvarande period.  

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 2018 att uppgå till 55,8 mnkr inklusive 

särskild löneskatt. Ökningen här beror främst på 

relativt höga löneökningar. 
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Utbetalning av förmånsbaserad ålderspension har 

för första halvåret bokförts med 7,0 mnkr vilket är 

en kraftig ökning från föregående år då motsvarande 

belopp var 4,4 mnkr inklusive löneskatt. Orsaken är 

fortsatt att allt fler anställda har passerat bryt-

gränsen 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 2018 kommer inga 

utbetalningar från AFA/Fora att ske och överskottet i 

övrigt ser ut att bli fallet. 

Utfallet inom finansförvaltningen påverkas dock 

positivt av de ökade lönesummorna som ligger 

tillgrund för internfinansieringen. Samtidigt innebär 

detta ökade kostnader 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 med -1,7 mnkr. 

Skatter och generella statsbidrag 

Skatteunderlaget har fortsatt öka relativt kraftigt 

sett ur ett historiskt perspektiv. Ökningstakten har 

dock avtagit vilket innebär att budgeten för 

skatteintäkterna inte nås 2018. Enligt den senaste 

skatteprognosen från augusti har utvecklingen 

överskattats och slutavräkningen för 2017 drar ner 

utfallet med 3,5 mnkr. Preliminärt utfall för 2018 

påverkar inte utfallet nämnvärt. Totalt ser avvikelsen 

för skatterna nu ut att hamna på ett underskott mot 

budget med hela 11 mnkr.  

De generella statsbidragen totalt ser däremot ut att 

ge ett överskott mot budget med 7,7 mnkr. Det finns 

både positiva och negativa avvikelser inom de olika 

bidragsposterna men totalt sett förväntas intäkterna 

att överstiga budget. I dessa siffror har då även den 

del av det särskilda bidraget med anledning av 

flyktingsituationen som kommunen erhöll 2015 

räknats in. Det belopp som intäktsförts hittills under 

2018 uppgår till 8,5 mnkr och vid halvårsskiftet 

kvarstår 6,3 mnkr av bidraget. Detta bedöms i 

prognosen att helt intäktsföras under resterande del 

av 2018. 

Fastighetsavgiften kommer enligt prognosen att ge 

ett underskott mot budget med -1,6 mnkr. Inför 

2018 pekade prognoserna mot en mycket stor 

ökning av fastighetsavgiften varför budgetbeloppet 

ökades. Ökningen ser nu inte ut att bli lika kraftig 

som prognoserna talade för. 

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 utbetald ersättning för 

dessa lån, denna effekt är dock marginell. 

Kommunens upplåning mot fasta räntor hanteras ´ 

med en mix av lån med fast ränta och s.k. swapar, 

vilket innebär att en del av upplåningen är säkrad till 

en fast räntenivå med finansiella instrument. Då 

kommunens koncernbank enligt avtal har rätt att ta 

ut en inlåningsavgift för den del av inlåningen som 

överstiger 25 mnkr har en fortsatt 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 3,7 mnkr. 

Den totala låneskulden uppgår vid halvårsskiftet till 

402,3 mnkr inklusive den post på 10 mnkr som 

bokats upp som kortfristig del. För första gången är 

kommunens låneskuld över 400 mnkr. Detta är en 

ökning med 22,8 mnkr netto jämfört med förra 

halvårsskiftet efter att några lån amorterats och 

några tillkommit. Ökningen beror på att kommunens 

resultat inte räcker för att finansiera pågående 

investeringar 
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Kommunens lånefordringar uppgår till 251,9 mnkr. 

Detta är en minskning från förra halvårsskiftet med 

3,8 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 249,3 mnkr. 

Finansiella kostnader prognosticeras bli 1,2 mnkr 

lägre än budget, vilket beror på ett fortsatt 

exceptionellt lågt ränteläge. De finansiella intäkterna 

beräknas bli 5,6 mnkr högre än budgeterat. Främst 

beror detta på återbetalning av moms från 

kommunmomssystemet från tidigare år samt 

överskottsutdelningen från Kommuninvest. Övriga 

finansiella intäktsposter följ i stort budget, 

ränteintäkterna är något lägre än budgeterat på 

grund av ränteläget. 

Avskrivningar, reavinster och 
reaförluster 

Årets avskrivningar avseende tekniska anläggningar, 

dvs de kapitalkostnader som belastar 

finansförvaltningen, beräknas i stort följa budget. I 

halvårsbokslutet har kostnader utifrån hittills gjorda 

investeringar påförts förvaltningarna. Arbetet med 

att införa komponentavskrivningar av kommunens 

anläggningstillgångar har fortsatt under första 

halvåret, i halvårsbokslutet har dock avskrivningarna 

beräknats på traditionellt vis. Inför årsskiftet ska 

detta arbete vara slutfört.  

Reavinsterna bedöms hamna i nivå med tidigare år. 

Prognosen för helåret har lagts enligt utfallet hittills 

och uppgår till 0,4 mnkr. Reavinsterna har under de 

senaste åren legat på en lägre nivå jämfört med 

tidigare 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 men bedöms i helårsprognosen hamna 

på budgeterad nivå. 

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 26 mnkr av detta resultatförts varför nu 6 
mnkr kvarstår. I den situation kommunen 
befinner sig, med en prognos som pekar på ett 
stort underskott till årets slut behöver de 
återstående medlen läggas till resultatet. 
 

 Prognosen för helårsresultatet (-31 mnkr) i 
detta bokslut ser väsentligen sämre ut än vid 
föregående halvårsbokslut. Då talade 
prognosen om ett resultat som var i 
storleksordningen +12 mnkr. Utfallet blev sedan 
ett överskott på 17 mnkr. Om årets prognos slår 
in kommer kommunen att behöva återhämta 
underskottet under de tre närmsta åren vilket 
ytterligare kommer att anstränga situationen 
framöver. Varje krona i förbättrat resultat under 
2018 kommer att påverka positivt under 
kommande år. Situationen är allvarlig. 

 

 Även om kommunen haft positiva resultat 
under de senaste åren behövs fortsatta över-
skott för att klara de mycket stora investeringar 
som är beslutade samtidigt som vi ser stora 
ökningar inom bland annat 
pensionskostnaderna. Ytterligare upplåning 
kommer att vara nödvändig vilket påverkar det 
framtida driftutrymmet negativt.  Detta ställer 
krav på en långsiktighet i det framtida budget- 
och planeringsarbetet. 
 



 

 HALVÅRSBOKSLUT 2018|81 

Sammanställning kommunkoncernen 

Halvårsbokslut per 2018-06-30 
Koncernelimineringar har ej gjorts, varför ingen redovisning avseende koncernens totala kostnader och intäkter 

görs i halvårsbokslutet. Endast denna sammanställning på resultatet presenteras.  

 

Tkr  2018-06-30 

Vetlanda kommun  -39 233 

Stadshuskoncernen  33 264 

     varav   

     Vetlanda Stadshus AB 2 510  

     Njudung Energi Vetlanda AB 28 074  

     Witalabostäder AB 985  

     Vetlanda Industrilokaler AB 1 695  

Höglandets Räddningstjänstförbund (47 %)  -1 530 

Höglandsförbundet (29 %)  423 

Totalt summerat halvårsresultat för kommunkoncernen:  - 7 076 

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. 

 

Höglandets

Räddningstjänst

förbund

47%

Witalabostäder AB

100%

Njudung

Avfallshantering AB

100%

Njudung Vetlanda

Elnät AB

100 %

Njudung Energi AB

Sävsjö AB

50 %

Vetlanda Sävsjö

Fiber AB

50%

Smålands

Bredband AB

25%

NSE, Norra

Smålands Energi

25%

Erikshester

Vindpark AB

33%

Njudung Energi

Vetlanda AB

100%

AB Vetlanda Industrilokaler

100%

Vetlanda Stadshus AB

100%

Höglandets

Kommunal

förbund

29%

VETLANDA KOMMUN
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Vetlanda Stadshus AB 

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

Resultaträkning 

Tkr Resultat 2018-06 Resultat 2017-06 

Rörelsens intäkter 0 0 

Rörelsens kostnader -102 -152 

 

Rörelseresultat före avskrivningar 

-102 -152 

Avskrivningar 0 0 

Rörelseresultat efter avskrivningar -102 -152 

Finansiella intäkter 3 200 1 030 

Finansiella kostnader -588 -780 

Rörelseresultat efter finansiella intäkter/kostnader 2 510 98 

 

Balansräkning 
 

Tkr 2018-06 2017-06 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar 115 468 111 239 

Omsättningstillgångar -7 449 -6 578 

SUMMA TILLGÅNGAR 108 019 104 661 

   

EGET KAPITAL 14 575 11 134 

(Varav periodens resultat) (2 510) (98) 

SKULDER   

Långfristiga skulder 93 000 93 000 

Kortfristiga skulder 444 527 

SUMMA SKULDER 93 444 93 527 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 108 019 104 661 
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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. 

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET 
Vetlanda Stadshus AB visar ett positivt resultat på    

2 510 tkr. Verksamhetskostnaderna är ca 106 tkr 

lägre än budget och finansiella kostnader är ca 10 tkr 

lägre än budget. Finansiella intäkter avser utdelning 

från Njudung Energi Vetlanda AB. Resultatet i 

Vetlanda Stadshus regleras vid årsskiftet genom 

koncernbidrag. 

Styrelsen har behandlat kvartalsrapporter och 

bokslut från koncernbolagen. Styrelsen har också 

beslutat om förslag till reviderade ägardirektiv för 

bolagen i koncernen. Kommunfullmäktige fastställde 

i maj de reviderade ägardirektiven för bolagen.  Den 

största förändringen är att avkastningskraven har 

revideras för att skapa en helhet i kommun-

koncernen samt skapa utrymme för utdelning från 

Stadshus AB till kommunen. Beslut om utdelning 

fattas årligen utifrån vilka faktiska möjligheter som 

skapas. 
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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 2018-06 Resultat 2017-06 

Rörelsens intäkter 206 396 196 532 

Rörelsens kostnader -148 935 -144 549 

Rörelseresultat före avskrivningar 57 461 51 983 

Avskrivningar -22 589 -21 536 

Rörelseresultat efter avskrivningar 34 872 30 447 

   

Finansiella intäkter 73 176 

Finansiella kostnader -6 871 -7 390 

Rörelseresultat efter finansiella intäkter/kostnader 28 074 23 233 

 

Balansräkning 

Tkr 2018-06 2017-06 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar 837 854 807 299 

Omsättningstillgångar 103 020 121 171 

SUMMA TILLGÅNGAR 940 874 928 470 

   

EGET KAPITAL 135 945 134 477 

(Varav periodens resultat) (28 074) (23 233) 

Obeskattade reserver 275 320 238 109 

Avsättningar 30 060 29 181 

SKULDER   

Långfristiga skulder 328 006 393 006 

Kortfristiga skulder 171 543 133 697 

SUMMA SKULDER 499 549 526 703 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 940 874 928 470 

 

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 bland annat datakommunikation. 

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET 

Resultatutveckling 
Det redovisade resultatet för första halvåret uppgår 

till 26,5 Mkr och kan kopplas till goda volymer i de 

energirelaterade verksamheterna. Här finns stora 

periodiseringseffekter då huvuddelen av intäkterna 

uppstår under vinterhalvåret och kostnaderna är 

som störst under sommaren. Helårsbudgeten för 

resultatet uppgår till 36,4 Mkr. Prognos för helåret 

kommer att redovisas senare. 

Resultatet första halvåret för Njudung Energi Sävsjö 

uppgår till 5,7 Mkr, budget är här 11,2 Mkr.  

Investeringar 

Tyngdpunkten av investeringarna under året 

kommer att genomföras inom bredband och VA-

verksamheten.  Tillbyggnad kontoret på 

Upplandavägen är upphandlad och påbörjad. 

Personal/Organisation 

Upplevs som en utmanande situation att behålla och 

rekrytera medarbetare vilket sätter stor press på 

ledarskapet. Bolaget har numera alltid en eller flera 

pågående rekryteringar. Inom kort påbörjar ny 

Ekonomichef och ny Elnätchef sina anställningar. Ett 

förändrat arbetssätt och förstärkning av den 

organisation som arbetar med nätdokumentation är 

under uppbyggnad. Bedöms som en god anda i 

personalstyrkan med ett sug efter ytterligare 

utveckling.  

Finansiering/ Likviditet 

Inga nya lån har tecknats under perioden. 
Genomsnittsräntan för samtliga lån o derivat uppgår 
till 2,4% 

Utveckling av nyckeltal 

Bra volymer i fjärrvärmeförsäljningen beroende på 

ett starkt Kv 1 i både Vetlanda och Sävsjö. Antalet 

elhandeIskunder ökar fortfarande. I takt med den 

stora utbyggnaden av bredband ökar antalet 

anslutna kunder. Elproduktionen inom vattenkraft 

har varit bra men stor osäkerhet inför hösten på 

grund  av låga vattennivåer. Hittills har 2018 varit ett 

svagt vindår vilket i kombination med ett längre 

driftavbrott på ett av verken inneburit lägre 

produktion. 
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Mål i affärsplanen 

En ny vision har beslutats för bolaget. Process för att 

implementera den nya visionen samt etablera en 

bättre målstyrning pågår. 

Övergripande 

Den ovanligt torra och varma sommaren har kunnat 

hanteras utan några större problem. Märks tydligt 

att det egna elnätet samt stora delar av E.ONs elnät 

numera är nedgrävt vilket ger mindre problem vid 

åska. Vid de skyfall som blivit vid åskskurar har ett 

fåtal kunder blivit drabbade av inträngande vatten. 

De låga nivåerna av ytvatten har medfört att 

utvecklingen av detta följts noggrant. Rådande 

bedömningen är att råvattenförsörjningen till 

bolagets vattenverk kommer att räcka till utan några 

ytterligare speciella åtgärder. Den oro som finns 

angående detta är om det blir en väldigt torr höst 

och vinter vilket kan leda till en svår situation under 

sensommaren 2019 

Omvärld 

Det låga ränteläget gynnar fortfarande bolaget. 

Högkonjunktur i Vetlanda och Sävsjö! 

Spot och terminspriserna på el har stigit kraftigt och 

oväntat på grund av ett antal samverkande 

omständigheter. Elcertifikatpriserna har även de 

stigit från tidigare väldigt låga nivåer. 
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Witalabostäder AB 

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

Resultaträkning 

Tkr Resultat 2018-06 Resultat 2017-06 

Rörelsens intäkter 37 051 35 252 

Rörelsens kostnader -29 510 -26 806 

Rörelseresultat före avskrivningar 7 541 8 446 

Avskrivningar -5 390 -5 087 

Rörelseresultat efter avskrivningar 2 151 3 359 

Finansiella intäkter 62 54 

Finansiella kostnader -1 228 -1 178 

Rörelseresultat efter finansiella intäkter/kostnader 985 2 235 

Bokslutsdispositioner 0 0 

Resultat före skatt 985 2 235 

Balansräkning 

Tkr 2018-06 2017-06 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar 316 249 305 086 

Omsättningstillgångar 24 702 27 992 

Summa tillgångar 340 951 333 078 

   

Eget kapital 48 780 48 479 

(Varav periodens resultat) (985) (2 235) 

Obeskattade reserver 1 034 718 

Avsättningar (Uppskjuten skatt) 0 629 

Skulder   

Långfristiga skulder 269 276 262 066 

Kortfristiga skulder 21 861 21 186 

Summa skulder 291 137 283 252 

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 340 951 333 078 
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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 0,8 

miljoner sämre än budget. Detta beror enbart på 

kostnader för förseningen/överklagandet av 

kantarellen (drygt 2 miljoner). 

 

Investeringar 

Nybyggnationen i Ekenässjön är påbörjad, inflyttning 

hösten 2019 

Renoveringen av kantarellen görs om efter 

överklagande.  

Projektering av Vildvinet pågår. Avvaktar besked från 

naturvårdsverket. 

Personal/organisation 

Ersättningsrekrytering av en byggprojekt ledare 

pågår. 

Utveckling av nyckeltal 

Omflyttningen ökar, svårt att se om det är en tillfällig 

ökning eller ett trendbrott. 

uthyrningen går trögare än tidigare, ökning av 

vakanser kan bli en följd. 
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AB Vetlanda Industrilokaler 

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

Resultaträkning 

Tkr Resultat 2018-06 Resultat 2017-06 

Rörelsens intäkter 6 072 4 509 

Rörelsens kostnader -2 453 -2 151 

Rörelseresultat före avskrivningar 3 619 2 358 

   

Avskrivningar -1 500 -1 288 

Rörelseresultat efter avskrivningar 2 119 1 070 

   

Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader -424 -261 

Rörelseresultat efter finansiella intäkter/kostnader 1 695 809 

Balansräkning 

Tkr 2018-06 2017-06 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar 138 505 92 422 

Omsättningstillgångar 3 209 717 

Summa tillgångar 141 714 93 139 

   

Eget kapital 12 520 11 232 

(Varav periodens resultat) (1 695) (809) 

   

Avsättningar 6 033 5 638 

   

Skulder   

Långfristiga skulder 108 644 72 769 

Kortfristiga skulder 14 517 3 500 

Summa skulder 123 161 76 269 

   

Summa eget kapital och skulder 141 714 93 139 
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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 

Resultatet är ca 800 tkr sämre än budget. Senare 

driftsättning än planerat på Muttern och 

blockskarven ger ca 300 tkr lägre intäkter och 

snöröjning och halkbekämpning ligger ca 300 tkr 

över budget. avskrivningarna beräknas bli 800 tkr 

över budget medans räntekostnaderna beräknas bli 

500 tkr lägre. 

 

Investeringar 

Hammargatan är driftsatt, Hyresgästerna är på gång 

att flytta in. 

Ombyggnad av muttern 6 pågår Skogstyrelsen är 

klart och BC pågår inflytt oktober. 

Projektering av Landsbro pågår 

Finansiering / Likviditet 

Nyproduktion och underhåll finansieras med hjälp av 

lån. 

Utveckling av nyckeltal 

Soliditeten är låg och uthyrningsgraden är låg i vissa 

delar av bolaget men den kommer upp på en 

betydligt bättre nivå q3 och q4. 

Övergripande 

Arbete med att avyttra fastigheter pågår. 
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Höglandets Räddningstjänstförbund 

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

Resultaträkning 

Tkr Resultat 2018-06 Resultat 2017-06 

Rörelsens intäkter 9 629 8 329 

Avgifter från medlemskommunerna 31 353 30 499 

Rörelsens kostnader -42 391 -37 101 

Rörelseresultat före avskrivningar -1 408 1 727 

Avskrivningar -1 844 -1 681 

Rörelseresultat efter avskrivningar -3 253 46 

Finansiella intäkter 14 2 

Finansiella kostnader -17 -18 

Rörelseresultat efter finansiella intäkter/kostnader -3 256 30 

Balansräkning 

Tkr 2018-06 2017-06 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar 56 768 58 566 

Omsättningstillgångar 13 364 18 063 

Summa tillgångar 70 132 76 629 

   

Eget kapital 5 702 8 977 

(Varav periodens resultat) (-3 256) (30) 

Avsättningar 26 466 30 027 

Skulder   

Långfristiga skulder 8 000 8 000 

Kortfristiga skulder 29 963 29 625 

Summa skulder 37 963 37 625 

Summa eget kapital och skulder 70 132 76 629 

 

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 
Trenden med stora och krävande insatser håller i sig 

från tidigare år och gör att vi behöver träna och 

utbilda personalen för att hantera stora 

komplicerade insatser. Sommarens torka, värme och 

åska, och vår resulterande intensiva 

insatsverksamhet (på den egna ytan, i närliggande 

kommuner, och i Dalarna och Härjedalen) är det 

uppenbara exemplet, men redan tidigt på året 

innebar omfattande bränder stora insatser. 

Vi har under flera år benämnt dem som 

extraordinära utifrån att vi ansett dem som 

sällanhändelser. Vi behöver tänka om och inse att vi 

har nya risker i vårt samhälle som generar den här 

typen av olyckor som kräver kraftfulla insatser.   

Civilt försvar är ett nygammalt område som ökar i 

betydelse. Rekryteringar på grund av 

personalomsättning fortsätter vara en del av 

vardagen, även om kulmen har passerats. En ny 

hemsida har lanserats under första halvåret, liksom 

ett nytt intranät, med bättre funktionalitet.  

De politiska församlingarna i medlemskommunerna 

och i Uppvidinge kommun har antagit avsikts-

förklaringar om ett samarbete mellan Höglandets 

Räddningstjänstförbund och den sistnämnda 

kommunen. Arbetet med att fastställa formerna för 

detta pågår, och har nu gått in i en mer intensiv fas.  

Ekonomi 

Halvårsresultat är på -3 256 000 kronor och 

prognosen utifrån nu kända förutsättningar och 

fattade beslut är att helårsresultatet blir likartat.  

Under första delen av året har mycket arbete lagts 

på att ytterligare effektivisera några tjänster för att 

minska det underskott som vi dragits med sedan 

flera år. Stora och många insatser samt kompetens-

utbildningar utifrån rekryteringar är skäl till att 

ekonomin inte är i balans, liksom oplanerade inköp 

av skyddsutrustning av arbetsmiljöskäl.  

Vi behöver komma fram till en tillfredställande stabil 

ekonomi. En handlingsplan kommer tas fram och 

genomföras under hösten.  

Likviditeten fortsätter vara problematisk, och en 

långsiktigt hållbar lösning är kritisk för förbundets 

funktionalitet.  

Preliminära beräkningar indikerar att samarbete 

med Uppvidinge kommun bör ha positiva 

ekonomiska effekter, genom att ytterligare en 

kommun är med och delar på kostnader för ledning 

och specialistkompetens. Denna potentiella 

resultatförbättring har inte beaktats i prognosen då 

arbetet med att definiera samarbetsformerna ej är 

klart. 
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Höglandsförbundet 

Ordförande:  Lars-Erik Fälth 
Antal ledamöter:  10 ordinarie, 10 ersättare 
Förbundsdirektör: Malena Tovesson 

Resultaträkning 

Tkr Resultat 2018-06 Resultat 2017-06 

Rörelsens intäkter 56 294 59 166 

Rörelsens kostnader -48 033 -51 382 

Rörelseresultat före avskrivningar 8 261 7 784 

   

Avskrivningar -6 429 -6 797 

Rörelseresultat efter avskrivning 1 832 987 

   

Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader -375 -387 

Årets Resultat 1 457 600 

Balansräkning 

Tkr 2018-06 2017-06 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar 28 086 33 063 

Omsättningstillgångar 103 560 118 464 

Summa tillgångar 131 646 151 527 

   

Eget kapital, avsättningar och skulder   

Eget kapital 7 757 8 212 

Årets resultat 1 457 600 

Summa eget kapital 9 214 8 812 

   

Skulder   

Långfristiga skulder 28 200 44 000 

Kortfristiga skulder 94 231 98 715 

Summa skulder 122 431 142 715 

   

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 131 646 151 527 

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 
Under våren har förbundsdirektören genomfört en 
utredning när det gäller sammanslagning av 
överförmyndarverksamheten inom Höglandet. 
Under våren anställdes även ett dataskyddsombud 
och därmed förstärktes informationssäkerhetsarbete 
ytterligare inom förbundet.  

Den gallring som skulle ha genomförts 2017 inom 
familjerätten fick skjutas upp till i år. Dokument är 
nu framtagna och gallringen är genomförd för de två 
kommuner som har tagit fram ett gallringsförslag. 

Tingsrättens beslut om umgängestöd har ökat vilket 
inneburit att fler barn har berörts av insatsen.  

Avtalet gällande tolkar gick ut i april. En ny 
upphandling påbörjades, men har överklagats, vilket 
har medfört en markant ökning av kostnader för 
tolkar under våren.  

Under första halvåret 2018 har Teknikcollege 
Höglandet granskats inför en ny femårsperiods. 
Tranås har under våren lämnat in sin ansökan om att 
få ingå i Vård- och omsorgscollege Höglandet. I 
februari genomfördes en gemensam 
informationsdag på Vetlanda Lärcentrum riktad till 
studie- och yrkesvägledare verksamma inom 
kommunerna på Höglandet samt närbelägna 
kommuner. 

Det första halvåret 2018 har starkt präglats av 
förändring inom HIT, både internt och i dialog med 
Höglandskommunerna genom det arbete som 
startats upp kring en gemensam samverkansmodell. 

Att utveckla organisationen internt och i relation till 
de verksamheter som IT-avdelningen finns till för är 
en förutsättning för att säkra fortsatt leverans av 
stöd i det pågående digitaliseringsarbetet som så 
tydligt präglar kommunal verksamhet. Under första 
halvåret har en mindre organisationsförändring 
genomförts för att ge bättre förutsättningar för att 
styra och leda verksamheten på ett effektivt sätt. 

 

FRAMTIDEN 

Höglandsförbundet verksamhet växer under hösten 
då en ny projektledare kommer att anställas för att 
införa ett nytt verksamhetssystem inom 

socialtjänsten i fyra av vara fem medlemskommuner. 
Under hösten kommer förbundsdirektören ha en 
fortsatt aktiv roll i arbetet med sammanslagningen 
av överförmyndarverksamheten på Höglandet. 

Förhoppningen är att gallring ska kunna genomföras 
for de tre kommuner som återstår för familjerätten. 
Familjerätten står, liksom kommunerna, inför 
utmaningen att byta verksamhetssystem från 
Procapita/Treserva till Pulsen Combine. Om detta 
kan ske i samarbete finns det stora möjligheter att 
samverka på ett sätt som skapar många fördelar och 
vinster. 

För att få en certifiering för fem nya år, måste 
Teknikcollege Höglandet under hösten fokusera på 
arbetet med uppföljning och komplettering enligt 
granskningsprotokollet. Under hösten görs arbetet 
med att etablera ett länsgemensamt regionalt Vård- 
och Omsorgscollege i Region Jönköpings län i 
Kommunal utvecklings regi. 

Hösten 2018 kommer fortsatt att präglas av 
förändrings- och utvecklingsarbete på HIT. Att 
etablera en samverkansmodell som tydligt visar 
styrning och ledning mellan HIT och kommunerna är 
av största vikt och en avgörande faktor for att uppnå 
ett effektivt nyttjande av den interna IT-avdelningen. 
En ny IT-chef rekryteras och kommer i bästa fall att 
tillträda innan årsskiftet. Uppdraget är att förvalta 
den organisation som har byggts upp och att 
säkerställa att samverkansmodellen etableras.  

 



 

     

  



 

 


