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Inledning 

Om årsredovisningen 
Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till 

kommunfullmäktige om kommunens samlade 

verksamhet och ekonomi. De obligatoriska delarna, 

förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning 

kompletteras med verksamhetsberättelser från 

nämnder och bolag. Den vänder sig till. Den vänder 

sig till dig som är invånare eller företagare i 

kommunen samt till kreditgivare, leverantörer och 

samarbetspartners. Här kan du läsa om vilka mål 

som satts upp, hur måluppfyllelsen har gått och hur 

skattepengarna har använts. 

De olika avsnittens innehåll 

Årsredovisningen inleds med förord från 

kommunstyrelsens ordförande. 

Förvaltningsberättelse 

Här ges en sammanfattning av året och en 

presentation av den kommunala koncernen. Här 

berättas också om vilka faktorer som 

påverkar kommunens resultat och ekonomiska 

ställning. I avsnittet styrning och uppföljning av den 

kommunala verksamheten presenteras kommunens 

styrmodell. Här lyfts också goda prestationer i 

visionens anda. Sedan följer en mer ingående 

beskrivning av kommunens finansiella situation och 

efter det presenteras en avstämning av de 

strategiska målområdena och de prioriterade målen 

som kommunfullmäktige fastställt för perioden 

2020–2023. I avsnittet väsentliga 

personalförhållanden ges en redovisning av 

kommunens år som arbetsgivare. 

Drifts- och investeringsredovisning 

Driftsredovisningen redogör för hur nämnderna 

följt budget och vad aktuella avvikelser beror på. 

Därefter beskrivs hur kommunen arbetat med 

investeringar och exploateringar. 

Ekonomisk redovisning 

Här presenteras årets ekonomiska utfall i 

resultaträkningen, förändringar i kommunens likvida 

medel redovisas i kassaflödesanalysen och den 

ekonomiska ställningen vid årets slut visas i 

balansräkningen. Kapitlet innehåller också noter och 

redovisningsprinciper som ger en närmare 

beskrivning av innehållet. 

Verksamhetsberättelse 

I verksamhetsberättelsen finns en kort 

beskrivning av varje nämnd och bolag med en 

sammanfattning av årets insatser, det ekonomiska 

resultatet och vad som väntar framöver. 
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Förord kommunstyrelsens ordförande
När jag ser tillbaka på 2021 ser jag ett år fyllt av 
prövningar, men också ett år där vi visade styrka och 
en förmåga att hantera det mesta när vi gör det 
tillsammans. Vi gick in i året med en förhoppning om 
att coronapandemin äntligen skulle släppa taget om 
samhället, men riktigt så blev det inte.   
När våren närmade sig drabbades vi av en 
fruktansvärd tragedi. Den 3 mars 2021 kommer för 
alltid vara en dag vi minns med chock och förfäran. 
Sju personer blev oprovocerat attackerade av en 
man med kniv. Vi är evigt tacksamma att samtliga 
drabbade överlevde, men vi vet att ärren finns kvar 
hela livet. För många har händelsen skapat en 
gnagande oro och känsla av otrygghet. Statistiken 
visar att Vetlanda är en trygg plats att leva på, men 
statistik väger ofta lätt när känslorna säger annat. Vi 
vill att trygghet ska vara en självklarhet för alla som 
bor i Vetlanda.  
Efter knivdådet dröjde det inte länge innan staden 
drabbades av ännu en tragedi. Fyra killar 
hemmahörande i Vetlanda var på väg till Kalmar för 
att se på fotboll, men bilen kom aldrig fram. Tre 
unga män fick aldrig komma hem. Hela Vetlanda 
drabbades av en obeskrivlig sorg. I Missionskyrkan 
samlades kommunens POSOM-grupp för andra 
gången på kort tid för att ta emot medmänniskor i 
behov av stöd och någon att prata med. I vanliga fall 
jobbar POSOM med hembesök, men plötsligt blev de 
en öppen verksamhet dit vem som helst kunde gå. 
Det var en omställning som de skötte med bravur.  
Vi fick se vilken viktig roll föreningslivet och kyrkorna 
spelar i vår vardag. Kyrkorna tog ett stort socialt 
ansvar och flyttade ut sina verksamheter för att 
möta människor samtidigt som Vetlanda Bandyklubb 
manifesterade med en banderoll inför sitt 
slutspelsmöte med Sandviken. Det visade att vi är 
starka nog för att ta oss igenom det mesta om vi gör 
det tillsammans.  
 
Vi har också varit med om mycket positivt.  
Året som gick startade vi upp ett arbete med 
landsbygdsinvesteringar. I kommundelsområdena 
Björköby och Bäckaby mötte vi ett enormt 
engagemang och träffade mängder av människor 
som kände stolthet över sin bygd och ville vara med 
och påverka. I sann demokratisk anda får alla vara 
med och besluta vad de vill utveckla i sitt närområde 
och nästa gång är det andra delar av kommunen 
som får den möjligheten.  
Det går väldigt bra för våra företag just nu. Hela 
näringslivet utvecklas, de gör satsningar på solceller 

och tar ett stort ansvar för klimatet. Att kommunen 
lyckats nå ett mycket gott ekonomiskt resultat är till 
stor del tack vare näringslivet. De anställer fler och vi 
får ökade skatteintäkter. Vår kommuns vision lyder 
”Här växer människor och företag”. Under 2021 har 
den visionen besannats. Men det positiva resultatet 
är också våra egna medarbetares förtjänst. 
Tillsammans har vi gjort ett jättejobb med 
omställningar inom våra egna verksamheter.  
Det goda resultatet ska hjälpa oss att betala våra 
stora investeringar. Våra högstadieskolor har 
genomgått omfattande renoveringar. I 
Himlabackarna har vi byggt förskola och LSS-boende, 
Tomasgården har fått ett större särskilt boende och 
en ny fin förskola. Vi ha fixat ett nytt kök till Bjököby 
skola och samtidigt har vi fortsatt att utveckla 
Himlabackarna etapp 3. Vi fortsätter att växa och bli 
fler invånare. Nu när Himlabackarna snart är 
färdigbyggt är nästa projekt, Madhagen, redan i 
gång. Vi bygger ett samhälle som ska stå starkt över 
tid.  
Vi går till jobbet och gör ett viktigt arbete varje dag. 
Vi ger trygghet och välfärd för människor genom 
hela livet och när saker händer som aldrig ska få 
hända, då står vi enade och tar ansvar för våra 
medmänniskor. Vi är ett kugghjul där varje 
medarbetare är en viktig kugge. Det är varje enskild 
individ som gör att vår kommun blomstrar och 
utvecklas.  
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens 
utveckling 
Förvaltningsberättelsens syfte är att ge en 

övergripande och tydlig bild av Vetlanda kommuns 

verksamhet under det gångna året. För att ge en 

helhetsbild av denna ligger fokus på den kommunala 

koncernen, oberoende om verksamheten bedrivs i 

förvaltnings-, bolags- eller förbundsform. 

Genomgående används nedan Koncernen för att 

redovisa den sammantagna kommunkoncernens 

siffror och Kommunen för att redovisa Vetlanda 

kommuns siffror. 

Den kommunala koncernen redovisade ett nytt 

rekordresultat som uppgick till 187 mnkr för 

verksamhetsåret 2021. För att ge en bild av hur 

verksamheten har utvecklats under de senaste fem 

åren har detta sammanfattats i nedanstående tabell 

som innehåller ett antal valda beskrivande nyckeltal 

och siffror. 

Resultatet för den samlade kommunala 

verksamheten 2021 uppgår till hela 143 mnkr. Detta 

är återigen ett nytt rekordår vad gäller ekonomiskt 

resultat under kommunens 50-åriga historia. Utifrån 

ett fortsatt läge med en stor påverkan av pandemin 

fanns förväntningar på en svag ekonomisk utveckling 

för hela samhället och det speglades i budgeten för 

året. Verkligheten visade sig bli en helt annan med 

en mycket kraftig återhämtning i samhällsekonomin 

vilket innebar att främst skatteintäkterna markant 

översteg budget. Även under föregående år blev 

utfallet betydligt bättre än budgeterat men då var 

orsaken framför allt en ökning av statsbidragen. 

Den svacka i konjunkturen som blev fallet under 

2020 har återhämtats till stora delar redan under 

2021. Även i tidigare prognoser fanns en 

återhämtning men den var då långt utdragen i tiden. 

I den taxering som skedde under 2021 (som avser 

inkomster under 2020) kan man se att 

skatteunderlaget, dvs samtliga inkomster som ligger 

till grund för kommunal skatt, ökade med 0,45%. 

Länets ökning var 1,09% och rikets ökning var hela 

2,10%, trots pandemins effekter. Vetlanda halkar 

alltså efter när det gäller vår egen skattekraft. 

Statliga insatser i form av exempelvis förstärkt A-

kassa och korttidsarbete (korttidspermittering), har 

bidragit till att hålla upp skatteunderlaget. 

Antalet personer i förvärvsarbetande ålder blir färre 

i förhållande till antalet unga och antalet äldre vilket 

innebär att allt färre ska försörja allt fler Samtidigt 

kan vi glädjande se att kommunens befolknings-

tillväxt har fortsatt under 2021 och den totala 

befolkningen vid årsskiftet uppgick till 27 621 

personer. Detta är cirka 50 fler än vad tidigare 

prognos indikerade. 

Två huvuddrag kan urskiljas när det gäller 

verksamheten under 2021. Dels är det pandemins 

påverkan på verksamheten, dels är det ett starkt 

ekonomiskt resultat. Det innebär att 2021 på flera 

sätt liknar det föregående året. 

Vid sidan av detta har en relativt hög investerings-

takt fortsatt. Arbetet med om- och tillbyggnad av 

skol- och förskolelokaler har skett samtidigt som 

Tomasgårdens tillbyggnad, numera benämnt som 

Tegnergården, i form av kombinerade förskole- och 

äldreomsorgslokaler har tagits i drift. En ny förskola 

och ett nytt LSS-boende i området Himlabackarna 

har i det närmaste färdigställts under 2021 samtidigt 

som om- och tillbyggnad av Mogärdeskolan och 

Landsbro skola har fortsatt. Med det starka 

ekonomiska resultatet har investeringarna glädjande 

nog kunnat finansieras utan en större ökad 

upplåning. Till kommunens investeringar ska 

dessutom läggas det insatskapital uppgående till 

17,9 mnkr som kommunen har erlagt vid inträdet i 

det nya kommunalförbundet för avfallssamarbete. I 

den kommunala koncernen har Witalabostäder 

slutfört den omfattande renoveringen av 

bostadsområdet Kantarellen som har pågått i flera 

år. Genom tillbyggnad har ytterligare industrilokaler 

färdigställts inom Vetlanda Industrilokaler och 

Njudung Energi har fortsatt med reinvesteringar 

inom VA och elnät/produktion. Samtidigt pågår 

bredbandsutbyggnad, både inom och utanför 

centralorten. Summeras den ökade upplåningen för 

kommunkoncernen uppgår den till 90 mnkr. Av 

ökningen står kommunen ungefär för hälften, 30 

mnkr. 
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Med ett starkt ekonomiskt resultat i grunden så 

stärks både kommunen och den kommunala 

koncernen långsiktigt. Även om låneåtaganden har 

ökat och befolkningstillväxten inte följer riket i stort 

är den finansiella ställningen relativt stabil och 

soliditeten ökar. Mäts soliditeten i förhållande till de 

totala pensionsförpliktelserna ökar den för 

kommunen från 18 till 24 procent. Motsvarande 

ökning för hela kommunkoncernen är en förändring 

från 18 till 22 procent. Fortsatt är investeringstakten 

hög. Under 2021 klarades självfinansiering av 

kommunens investeringar på grund av ett högt 

resultat men under kommande år ser detta svårare 

ut vilket då medför en ökande lånebelastning. Det 

nuvarande lågränteläget rör sig sakta mot ökande 

räntor, ökningstakten har dock varit svagare än vad 

som tidigare prognosticerats. Samtidigt innebär en 

högre upplåning en högre risk och förändringar i 

världsekonomin kan förändra läget snabbt. 

Ränterisken kan också minskas genom att amortera 

ned låneskulderna men sett till den totala 

låneskulden sker detta inte utan nyupplåning sker i 

högre takt än den amortering som görs. 

Kommunkoncernen i siffror 

Kommunkoncernen 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter, mnkr 830,0 816,6 854,8 794,2 762,2 

Verksamhetens kostnader, mnkr 2 273,9 2 226,6 2 283,7 2 218,30 2 108,50 

Avskrivningar & nedskrivningar 163,4 150,2 136,3 140,2 129 

Årets resultat, mnkr 187 145 69 5,7 45,6 

Soliditet % 37 34 33 33 33 

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser % 22 18 15 13 13 

Investeringar anläggningstillgångar 361,3 373,4 327,5 293,4 240,9 

Självfinansieringsgrad 96,9 79,1 62,7 49,8 72,5 

Total låneskuld, mnkr 1 491,7 1 401,7 1 347,1 1 229,1 1 266,1 

Antal årsarbetare 2 639 2 593 2 666 2 727 2 690 

      

Kommunen 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 380,4 400,7 411,1 394,5 390,4 

Verksamhetens kostnader 1 993,8 1 962,8 1 992,0 1 957,9 1 861,3 

Avskrivningar & nedskrivningar 67,0 59,4 54,8 53,6 57 

Årets resultat 
142,8 112,8 29,2 -26 17,4 

Soliditet % 53 49 48 50 52 

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 24 18 12 11 12 

Investeringar 179,0 210,8 175,8 121,5 91,5 

Självfinansieringsgrad 117 82 48 23 81 

Total låneskuld, mnkr 552,3 522,3 462,3 402,3 379 

Skattesats 22,01 22,01 22,01 21,51 21,51 

Antal årsarbetare 2 479 2 419 2 499 2 570 2 542 

Antal invånare 31/12 27 621 27 502 27 466 27 504 27 415 
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Den kommunala koncernen 
Det högsta beslutande organet i Vetlanda kommun 

är kommunfullmäktige som i en jämförelse i ett 

Sverigeperspektiv kan sägas vara kommunens 

”riksdag”. I Kommunfullmäktige sitter 45 valda 

ledamöter som är satta att ta kommunövergripande 

beslut eller beslut som ses som principiellt viktiga. 

Kommunens verksamhet är sedan uppdelad i olika 

områden där den största delen bedrivs dels i 

förvaltningsform dels i bolags-/ förbundsform. Det 

finns även delar som är utlagda i form av 

entreprenad hos privata utförare. Denna redovisning 

har upprättats för att ge en sammanfattande 

information om den verksamhet kommunen äger 

inflytande över. I bilden nedan visas de bolag och 

förbund som ingår i den kommunala koncernens 

verksamhet där ägarandelen överstiger 20 procent. 

Kommunens ägarandel i respektive organisation 

anges i rutorna. 

I december 2002 bildades en äkta koncern genom 

att ett holdingbolag bildades som är helägt av 

kommunen. Holdingbolaget (Vetlanda Stadshus AB) 

har sedan förvärvat de kommunala bolagen. Inom 

kommunkoncernen finns förutom holdingbolaget 

kommunalförbunden där vi redovisar vår andel med 

utgångspunkt från kapitalinsats. Under året har 

bolaget Njudung Avfallshantering AB fusionerats in i 

moderbolaget Njudung Energi Vetlanda AB. 

Under 2021 övergick ansvaret för hantering av 

hushållsavfall till Kretslopp Sydost (tidigare KSRR, 

Kalmarsundsregionens Renhållare). Innehavet 

uppgår dock inte till 20% och Vetlandas andel av 

omsättningen uppgår heller inte till 2 procent av 

kommunens intäkter för skatter och bidrag varför 

den inte medtas i sammanställd redovisning för 

kommunkoncernen. 

 

 

Kommunkoncernens struktur i form av organisationsschema 
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Bolag Verksamhet 

Vetlanda Stadshus AB Holdingbolag för de kommunala bolagen som ansvarar för finansiell, skattemässig 

och operativ samordning av den kommunala verksamheten som bedrivs i 

bolagsform 

Njudung Energi AB Bolaget bedriver affärsmässig verksamhet som omfattar elhandel, fjärrvärme, 

renhållning, vatten- och avloppsverksamhet och bredband. Från årsskiftet 2020/21 

har den del av renhållningsverksamheten som avser hushållsavfall överförts till 

kommunalförbundet Kretslopp Sydost. Bolaget är moderbolag i Njudung Energi-

koncernen. 

Njudung Energi Elnät AB Bedriver elnätsverksamhet främst i och runt Vetlanda tätort 

Njudung Energi Sävsjö 

AB 

Bolaget bedriver affärsmässig verksamhet som omfattar elhandel, fjärrvärme, 

renhållning och vatten- och avloppsverksamhet. Från årsskiftet 2020/21 har den del 

av renhållningsverksamheten som avser hushållsavfall överförts till 

kommunalförbundet Kretslopp Sydost. Bolaget ägs till lika delar gemensamt med 

Sävsjö kommun. 

Vetlanda Sävsjö Fiber AB Syftet med verksamheten är att tillhandahålla IT-infrastruktur och att främja 

utvecklingen av informationsteknik, till nytta för såväl offentlig verksamhet som 

näringsliv och allmänheten. 

Smålands Bredband AB Bolaget har till uppgift att hyra ut fiberförbindelser mellan Växjö, Sävsjö, Vetlanda, 

Eksjö och Nässjö kommuner. Via samarbetspartners kan också Nässjö och Aneby, 

Nässjö och Jönköping samt mellan Eksjö och Österbymo omfattas. 

Norra Smålands Energi Bolaget verkar som ett intresseföretag med syfte att stärka och utveckla delägarnas 

samarbete inom energirelaterade verksamheter och därmed bidra till ett optimalt 

utnyttjande av delägarnas samlade resurser. 

Erikshester Vindpark AB Delägt bolag som innehar 6 vindkraftverk i Vetlanda kommun och ägs av 

kommunala bolag, privata företag och investerare. 

Witalabostäder AB Fastighetsbolag som bedriver allmännyttig bostadsverksamhet, och har till uppgift 

att bygga och förvalta hyresbostäder. I fastighetsbeståndet ingår även kommersiella 

lokaler. 

AB Vetlanda 

Industrilokaler 

Fastighetsbolag som har till uppgift att uppföra och hyra ut industrifastigheter för 

att medverka till etablering och utveckling av kommunens industrier. 

Höglandets 

Räddningstjänstförbund 

Förbundets primära verksamhet är att ansvara för räddningstjänst inom Vetlanda 

och Nässjö kommuner. Bland verksamheterna ryms även exempelvis säkerhets- och 

beredskapsarbete i kommunerna. Från slutet av 2019 ansvarar man även för 

sotningsverksamhet. 

Höglandsförbundet Höglandsförbundet är en plattform för att samordna verksamheter där 

medlemskommunerna (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda) anser det vara 

fördelaktigt att driva en gemensam organisation. Bland annat samordnas 

kommunernas gemensamma IT-organisation här. 

Vetlanda kommun har även intresseandelar i 

Kretslopp Sydost som samordnar hantering av 

hushållsavfall för ett antal kommuner i sydöstra 

Småland, Höglandets Samordningsförbund som 
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samordnar vissa insatser mellan kommun, 

försäkringskassa och region. Kommunen har också 

ett ägande i Kommunassurans Syd AB för att 

tillförsäkra tillgång till försäkringsgivare och är 

medlemmar i Kommuninvest Ekonomisk förening 

genom vilken Vetlanda kommunkoncern finansierar i 

stort sett hela koncernens lånebehov. 

 

Den kommunala organisationen 

Vetlanda kommuns organisation har en traditionell 

utformning där verksamheten är uppdelad i olika 

facknämnder med egna ansvarsområden. 

Överförmyndarnämnden är gemensam för de 

kommuner som är medlemmar i Höglandsförbundet; 

Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Under 

2021 har inga väsentliga förändringar skett i 

organisationen av de kommunala verksamheterna. 

 

 
Privata utförare under 2021 

Enligt kommunallagen definieras privata utförare 
som enskilda individer eller juridiska personer som 
har hand om vården av en kommunal angelägenhet, 
och då helt utan kommunalt ägande. Detta innebär 
att de kommunala bolagen inte ingår. Det gäller 
även fristående skolor och förskolor eftersom de är 

egna huvudmän för sin verksamhet vilken inte är 
upphandlad utan är reglerad genom 
tillståndsgivning. I Vetlanda kommun är inslaget av 
privata utförare relativt litet jämfört med riket. 

Privata aktörer finns exempelvis inom grundskola, 
förskola och inom hemtjänstområdet där brukarna 
kan välja utförare enligt LOV (Lagen om valfrihet). 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk utveckling 

Omvärldsanalys 

Som tidigare nämnts avslutades 2020 med starka 

resultat för såväl kommunen som koncernen. I 

förutsättningarna inför budgetarbetet som avsåg 

2022-2024 var grundscenariot att en återhämtning 

från pandemin skulle ske, men att den skulle vara 

relativt långsam och därför dra ut på tiden. Detta 

medförde att budgeten för skatteintäkterna sattes 

relativt lågt. Under 2021 visade det sig att 

återhämtningen gick mycket snabbare och därmed 

ökade skatteintäkterna kraftigt. Skatteunderlaget 

har annars under de senaste åren bortsett från 2020 

haft hög ökningstakt vilket har medfört att 

kommunerna klarat av att hantera det ökade 

demografiska trycket och det ökade behovet av 

välfärdstjänster. De stora ökningarna av statsbidrag 

som skedde under 2020 för att mildra pandemi-

konsekvenserna har inte skett under 2021 utan där 

motsvara intäkterna i stort sett budget. En avvikande 
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post är kompensationen för ökade sjuklöne-

kostnader som har tillförts både den privata och den 

offentliga sektorn. Detta har bokförts som ett 

generellt statsbidrag i kommunens räkenskaper. 

När vi nu förhoppningsvis börjar se ett slut på 

pandemin kan man konstatera att i motsats till de 

tidigare bedömningarna så har det i stället för att bli 

ett större fall i ekonomin i stället skapats finansiella 

utrymmen. Ekonomin i vår egen kommun har stärkts 

och stora investeringar har kunnat genomföras med 

betydligt mindre upplåning än förväntat. Även om 

återhämtningen mattades något i slutet av 2021 så 

pekar konjunkturprognoserna på en fortsatt stark 

efterfrågetillväxt under 2022 När det gäller 

sysselsättningen så har den lågkonjunktur som 

pandemin fört med sig gått över relativt snabbt 

vilket innebär att arbetslösheten har minskat. Det 

som är oroande i sammanhanget är att de som 

fastnat i långtidsarbetslöshet blir flera. 

Ökningen av BNP under perioden 2019-2021 är trots 

uppgången relativt svag, 0,75% i genomsnitt, och en 

direkt konsekvens är att arbetsmarknaden då blir 

svagare. För Vetlandas del som har en stor del av 

arbetskraften sysselsatt hos under-leverantörer 

inom exportindustrin har pandemins påverkan varit 

märkbar. Det förväntas föra den svenska ekonomin 

framåt under 2021-2022 är framför allt den 

inhemska efterfrågan. Vilka konsekvenserna detta 

får för den lokala arbetsmarknaden i Vetlanda 

återstår att se. 

På lite längre sikt är det svårt att veta vilka 

konsekvenser pandemin kommer att föra med sig. 

Det kan vara så att hushållens och företagens 

förväntningar, beteenden och preferenser har 

förändrats vilket kan innebära att de mönster vi 

tidigare har kunnat se inte längre kvarstår. 

Slutsatsen blir som vanligt; Utsikterna för framtiden 

är osäkra. 

Kommunalskatt 

Den totala kommunala skattesatsen fortsätter 

minska nästa år och uppgår i genomsnitt till 32,24 

procent. Skattesatsen består av två delar, kommunal 

skattesats och skattesats till regioner. Den 

kommunala skattesatsen minskar i genomsnitt med 

3 öre till 20,68 procent medan region-skattesatsen 

blir oförändrad (11,56 procent). Inför 2022 väljer 28 

(11) kommuner att sänka skatten medan 5 

kommuner (9) kommer att höja den. 

Det totala skatteunderlaget i landet ökade med 2,1 

procent från beskattningsåret 2019 till 2020 enligt 

den taxering som genomförts under 2021. Detta är 

0,7 procentenhet lägre jämfört med året innan då 

ökningen var 2,8 procent. Om inte det statliga 

utjämningssystemet kompenserade för denna typ av 

förändringar skulle det medföra mer dramatiska 

skiften i enskilda kommuners ekonomi om 

förutsättningarna förändras dramatiskt. 

Befolkningsutveckling 

Hur många som flyttar ut från eller in till kommunen, 

antalet som föds samt hur många som avlider 

påverkar kommunens befolkningsstruktur vilket 

innebär en påverkan på kommunens verksamhet då 

medborgarnas behov styr och förändrar densamma. 

Likaledes påverkar det skatteintäkterna som styrs via 

skatteutjämningssystemet. 

Sveriges befolkning fortsatte i likhet med de senaste 

åren att växa och uppgick vid årsskiftet 2021/22 till 

10 452 000 personer vilket innebar en ökning med 

73 000 personer eller 0,7 procent sedan föregående 

årsskifte. Bortsett från 2020 är detta den minsta 

ökningen sedan 2005 enligt SCB. Folkökningen under 

2021 har till cirka 65 procent berott på invandrings-

överskottet och cirka 35 procent på 

födelseöverskottet. 

I stort sett ökade befolkningen i hela landet med 

undantag för Blekinge och Västernorrlands län. I 

Jönköpings län ökade befolkningen med 0,6 procent. 

I Sveriges kommuner ökar befolkningen i 205 av 290 

kommuner. I Vetlanda kommun har befolkningen 

ökat under den senaste femårsperioden jämfört 

med de tidigare fem åren då befolkningssiffran var 

relativt konstant. Vid årsskiftet var antalet invånare i 

Vetlanda kommun 27 621 vilket jämfört med 

föregående årsskifte var en ökning med 119 

personer eller +0,4 procent jämfört med utgången 

av 2020. Under 2020 ökade befolkningen med 36 

personer vilket då motsvarade +0,1 procent. I 

Vetlanda kommun är befolkningsökningen 2021 

ungefär till lika delar beroende av inrikes och utrikes 

inflyttning. Födelsenettot under året är +/-0.  

Den största skillnaden mot 2020 är att kommunen 

hade ett större inrikes flyttnetto. 
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Sett till enskilda åldersgrupper var förändringen 

störst i grupperna 10-14 år som ökade med 82 

personer medan den största minskningen återfanns i 

gruppen 25-29 år som minskade med 54 personer. 

Totalt ökade gruppen 0-19 år med 72 personer, 

gruppen 20-64 minskade med 27 personer och 

gruppen 65- år och äldre ökade med 74 personer. 

Detta befäster den demografiska bilden av att 

försörjningsbördan förstärks, allt färre ska försörja 

allt fler. 

Arbetsmarknad 

Arbetsmarknaden har gjort en snabb återhämtning 

efter raset och turbulensen vid pandemins inledning. 

Arbetade timmar har successivt ökat och 

arbetslöshetssiffrorna för Vetlanda har minskat. 

Långtidsarbetslösheten ser dock ut att stanna kvar 

på en relativt hög nivå. Den sjunker endast långsamt 

och de som befinner sig i en längre tids arbetslöshet 

tenderar att vara kvar i den situationen längre än 

tidigare. I Vetlanda nådde antalet arbetslösa och 

sökande i program sin topp i mitten av 2020 och har 

därefter sjunkit successivt. 

Den öppna arbetslösheten i kommunen har, i likhet 

med länet och riket, under 2021 minskat för i stort 

sett alla urvalsgrupper nedan och i slutet av 

december 2021 var 297 (407) personer arbetslösa. 

En stor orsak till detta är naturligtvis den starka 

återhämtning i ekonomin som skett under året. Den 

enda urvalsgruppen i tabellen nedan som skiljer sig 

från mängden och går i motsatt riktning är unga 

kvinnor där den öppna arbetslösheten har ökat. 

Via Höglandets samordningsförbund, som består av 

Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Region och 

kommun sker samverkan för stöd mot arbete för 

medborgare som är aktuella för insats hos flera av 

huvudmännen. 

SAMVERK Vetlanda omfattar huvudmännen inom 

Höglandets samordningsförbund med fokus på att 

motverka hinder gällande rehabilitering mot arbete. 

Ett aktivt arbete med Extratjänster föreligger. 

Samverkan med fackliga organisation är god och 

gemensamma rutiner gällande tex. 

arbetsmarknadsinriktade anställningar är 

framarbetade. 

Lärcentrum har en omfattande utbildnings-

verksamhet som utgår ifrån behov på arbets-

marknaden och stödjer mellan studier och arbetsliv. 

Goda relationer föreligger mellan kommun och 

näringsliv och andra arbetsgivare när det gäller 

arbetsträning och anställningar av olika karaktär, här 

spelar även samverkan med ideell sektor en viktig 

roll. Detta ses bidra till den utveckling som finns i 

Vetlanda. 

En lägre arbetslöshet påverkar naturligtvis ekonomin 

för Vetlanda kommun. Personer som har en 

anställning, bor i Vetlanda kommun och betalar skatt 

bidrar till det totala skatteunderlaget. En lägre 

arbetslöshet bidrar till att underlaget bevaras och 

inte försvagas. Dessutom riskerar arbetslösa 

personer att hamna i ett behov av försörjningsstöd 

vilket belastar andra områden inom den kommunala 

ekonomin, i detta fall socialnämnden och dess 

verksamhet. En låg arbetslöshet är alltså bra på flera 

olika sätt, inte minst för individen själv. 

 

Öppen arbetslöshet 2021 2020 

Kommunen totalt (%) 2,2 3,0 

Länet totalt (%) 2,5 3,4 

Riket totalt (%) 3,5 4,6 

Kommunen kvinnor (%) 2,1 2,8 

Kommunen män (%) 2,4 3,2 

Kommunen ungdomar 18-24 (%) 2,8 3,4 

Kommunen ungdomar 18-24 kv (%) 3,6 3,1 

Kommunen ungdomar 18-24 män (%) 2,3 3,7 

Skatteunderlag 

Skatteunderlaget ökade starkt under 2021 och den 

främsta förklaringen är att lönesumman ökar. Dels är 

det återhämtningen från ett svagt 2020, dels en 

fråga om extra löneutbetalningar som skett under 

2021, i huvudsak retroaktiva löneökningar inom 
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regionsektorn men också ekonomisk ersättning för 

anställda som flyttat sin semester för att stärka upp 

personalsituationen och krisavtalen som varit 

nödvändiga att träffa för att säkra vården. 

Samhällsekonomisk utveckling 

Pandemin har påverkat ekonomin för den svenska 

kommunsektorn som helhet positivt, kanske i 

motsats till vad många bedömare trott. Under 2020 

skedde detta med hjälp av utökade statliga stöd, 

under 2021 främst genom en stark återhämtning i 

samhällsekonomin vilket inneburit högre 

skatteintäkter än förväntat. Vilka de långsiktiga 

effekterna blir är dock osäkert. 

De senaste åren har varit turbulenta med en stor 

osäkerhet i de prognoser som har gjorts gällande 

samhällsekonomin. Från en rätt mörk bild av den 

närmaste framtiden har verkligheten dock visat sig 

bättre än vad som förutspåtts. Återhämtningen har 

gått snabbare än vad många hade väntat. Inflationen 

har ökat vilket också förutspåtts men är måttligare 

inom EU än i USA. Den har den här vintern drivits på 

av ökande priser på framför allt el och drivmedel. 

Riksbanken har trots det inte tagit beslut om någon 

höjning av styrräntan då man bedömer att det är 

frågan om tillfälliga höjningar till stor del och att 

priserna kommer att falla tillbaka. Centralbanken i 

USA har dock beslutat att höja styrräntan varför 

marknadsräntorna är något stigande. BNP-tillväxten 

har varit hög men med 4,6 procent men då från en 

nivå där den föll under 2020 med 3,1 procent. 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

BNP % fasta priser -3,1 4,6 3,3 1,6 1,4 1,8 

Sysselsättning timmar -3,8 1,7 3,2 1,2 0,7 0,8 

Arbetslöshet 8,8 8,9 8,2 8,1 7,8 7,6 

SKR Makronytt 3/2021 

Bostadsmarknad 

Under flera år har bostadsmarknaden varit 

ansträngd och flyttkedjorna har inte fungerat på 

önskat sätt. Äldre bor gärna kvar där de har ett 

relativt sett billigt boende jämfört med att betala för 

nyproducerade lägenheter eller hus där kostnaden 

ofta upplevs som ett hinder. Det innebär att unga 

som ska in på bostadsmarknaden hänvisas till den 

dyrare nyproduktionen som man inte alltid har råd 

med vilket medför att flyttkedjorna stannar av. 

Under 2021 har bygglov lämnats för 39 enbostads-

hus, 10 fritidshus och 14 lägenheter i flerbostadshus. 

Till detta ska läggas 19 lägenheter i radhus/kedjehus 

samt 6 lägenheter i parhus. Dessutom har 4 bygglov 

lämnats för byggnation av industrilokaler samt 3 

bygglov för tillbyggnad av industri. Man kan 

konstatera att det är den högsta aktiviteten på flera 

år inom byggsektorn. 

Vård- och omsorgsområdet 

I likhet med övriga kommuner är det verksamhets-

område som även under 2021 har påverkats mest av 

pandemin Vård- och omsorgsnämndens verksamhet. 

I takt med att vaccinering påbörjades och att 

åtgärder för att hålla nere smittspridningen bland 

brukare och personal fortsatte minskade 

belastningen. En markant högre sjukfrånvaro under 

året kan naturligtvis direkt härledas till pandemin. 

Sett till ekonomi visar nämndens verksamhet under 

2021 på ett överskott. Till del beror detta på 

kompensation för merkostnader för Covid-19 under 

föregående år. Nämnden har också erhållit riktade 

statsbidrag, bland annat för att säkerställa god vård- 

och omsorg om äldre och att genomföra 

utbildningssatsningar i form av äldreomsorgslyftet. 

Av pandemiskäl har trycket från regionen att ta hem 

medicinskt färdigbehandlade patienter fortsatt vara 

högt under 2021. Detta har medfört att belastningen 

på korttidsplatserna har varit hög under året, 

nämnden har dock klarat åtaganden gentemot 

regionen och därmed inte behövt erlägga 

kompensation till regionen enligt 

betalningsansvaret. 

Sociala området 

Det område som uppvisar de största negativa 

ekonomiska avvikelserna är även under 2021 den 

sociala sektorn inom är socialnämndens verksamhet. 

Det mest iögonfallande under 2021 är ökningen av 

kostnader för placeringar som ensamt står för mer 

än hälften av nämndens underskott. Vid sidan om 

detta område finns även negativa budgetavvikelser 
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inom utbetalda försörjningsstöd och inom 

ensamkommandeverksamheten. Ett arbete för att 

komma till rätta med situationen pågår samtidigt 

som budgetramen förstärkts inför kommande år. 

Finansiella risker 

I Vetlanda kommun finns en av fullmäktige beslutad 

finanspolicy som innehåller riktlinjer och regler för 

den finansiella verksamheten i den kommunala 

koncernen. Då Vetlanda kommunkoncern av 

tradition inte förvaltar någon större överlikviditet 

eller hanterar pensionsplaceringar i egen regi 

inriktar denna sig primärt på att begränsa ränte- och 

finansieringsrisker. 

Ränterisk 

Vid årsskiftet 2021-12-31 var de totala ränte-

bärande skulderna i koncernen 1 492 miljoner 

kronor. De finansiella räntebärande tillgångarna 

uppgick vid samma tillfälle till 250 miljoner kronor 

och återfanns helt i kommunen.  Nettoskulden var 

således 1 242 miljoner kronor på balansdagen. 

Under de senaste åren har skuldsättningen i 

koncernen ökat, främst som en följd av större 

pågående investeringar i skol- och 

förskolefastigheter samt reinvestering i 

bostadsbeståndet. 

Kommunens del av de räntebärande skulderna var 

per den 31 december 2021 552 mnkr medan de 

räntebärande finansiella tillgångarna var 250 mnkr. 

Detta innebär att nettoskulden i kommunen var 302 

(263) mnkr. Förändringen består i ökad upplåning 

med 30 mnkr samt att kommunens lånefordringar 

amorterats med cirka 9 mnkr. 

I enlighet med den finansiella policyn löper 

upplåningen inom koncernen med en blandning av 

fast och rörlig ränta. Till del har räntesäkringen i 

fasta räntor skett med hjälp av ränteswappar men 

över tid har en allt större del av upplåningen skett i 

form av direkta lån som löper med fast ränta. Då 

ränteläget har varit fallande sedan flertalet 

swapkontrakt slöts och sedan har varit mycket lågt 

har nuvärdena av befintliga swapkontrakt varit 

negativa. Under året avslutades de sista 

swapkontrakten inom kommunen. I koncernen fanns 

vid bokslutet swapkontrakt med nominellt värde 

som uppgick till 210 miljoner kronor, samtliga 

tillhörande Njudung Energikoncernen. 

Enligt finanspolicyn ska högst 60 procent av 

upplåningen ha en räntebindning som är kortare än 

ett år. Vid årsskiftet hade 58 procent av den 

kommunala koncernens skulder räntebindning 

kortare än ett år exklusive ränteswappar. Om hänsyn 

tas till befintliga ränteswappar är motsvarande siffra 

44 procent. I ett sakta stigande ränteläge har en 

försiktig ökning mot längre räntebindning skett 

jämfört med föregående år. Fortsatt är korta 

räntebindningstider mycket billiga men innebär en 

risk vid stigande ränteläge. För kommunens del är 

motsvarande siffra 79 procent (eftersom inga derivat 

i form av swapar är kvar redovisas bara ett värde). 

Stor del av förklaringen ligger i att det enskilt största 

lånet löper med 3 månaders räntebindning och lånas 

ut till motsvarande ränta varmed ränterisken 

eliminerats. Ett arbete med att se över finanspolicyn 

pågår och denna kommer att tas upp till prövning 

utifrån ett annat läge på de finansiella marknaderna 

än när denna antogs. 

Den genomsnittliga låneräntan i koncernen uppgick 

under 2021 till 0,9 % (1,2%). Vid en ränteökning med 

1 % skulle räntekostnaden för koncernen 2022 öka 

med 5,0 mnkr. För kommunen var den genom-

snittliga låneräntan under 2021 0,33 % (0,47 %). Vid 

en ränteökning med 1 % skulle räntekostnaden för 

kommunen under 2022 öka med 3,3 mnkr vilket 

innebär en tredubbling jämfört med kostnaden för 

2021. 

Finansieringsrisken speglar när de lånebärande 

skulderna förfaller och då måste omsättas. I det 

läget finns en (i dagsläget relativt liten) risk i att inte 

få långivare. Därför skall andelen av skulderna som 

förfaller inom kort inte vara för hög utan spridd över 

tid. Enligt finanspolicyn ska mindre än 40 % av den 

totala låneskulden förfalla inom ett år. Sett till 

koncernens totala låneskuld vid årsskiftet förfaller 14 

% inom de närmaste 12 månaderna. För kommunens 

del var motsvarande andel 9 %. 

Kreditrisk 

Kommunen har under 2021 inte haft likviditet 

placerad i värdepapper utan enbart en mindre 

placering på räntebärande konto hos SBAB.  

Vidare sker viss utlåning till bolag och föreningar för 

finansiering av anläggningstillgångar som på olika 

sätt nyttjas av kommunen/koncernen. Som säkerhet 

för denna utlåning finns anläggningstillgångarna. 
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Pensionsförpliktelser 

Kommunkoncernen har ett stort åtagande för 

pensioner som uppgår till 605 mnkr. Av detta 

åtagande vilar 590 mnkr på kommunen. Inga 

pensionsåtaganden hanteras via egen förvaltning. 

Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt 

den så kallade blandmodellen där kommunens 

pensioner intjänade för 1998 inte skuldförts utan 

redovisas som en ansvarsförbindelse. Vid årsskiftet 

uppgår denna till 579 mnkr. 

Händelser av väsentlig 
betydelse 
I likhet med 2020 var det som helt dominerade och 

satte sin prägel på verksamheten under 2021 den 

fortsatta pandemin. Ur ett verksamhetsperspektiv 

fanns utmaningar i form av höga sjukfrånvarotal, 

förändrade vårdsätt mot våra brukare och 

förändrade arbetssätt inom i stort sett alla 

verksamheter. Ur ett ekonomiskt perspektiv har 

pandemin medfört rekordresultat för båda åren, 

dock av lite olika orsaker. 

Även under pandemins andra år har verksamheten 

fortsatt påverkas även om den vaccination som 

genomförts har lett till ett mer normaliserat 

samhällsläge. Det finns en oro för nya vågor och 

mutationer vilket vi fick erfara under hösten 2021 i 

form av omikron-varianten av viruset. Denna variant 

medförde i de flesta fall ett lindrigare förlopp men 

var betydligt smittsammare vilket återigen ledde till 

hög sjukfrånvaro. Detta scenario kan komma att 

upprepas men i skrivande stund är samhället på väg 

tillbaka till ett mer normaliserat läge. 

De problem med materialförsörjning som fanns 

under pandemins första år har varit betydligt mindre 

under 2021. 

I stort sett under hela 2021 har distansarbete varit 

vanligt förekommande inom de arbetsplatser där det 

varit möjligt för att minska smittspridningen. Det 

som varit positivt med detta har varit att 

digitalisering i olika former, exempelvis digitala 

möten har blivit etablerade och kommer att vara en 

del av det normala arbetslivet framöver. 

Bland händelser som fått väsentlig betydelse under 

2021 kan även de energiförsörjningsfrågor som kom 

i slutet av året nämnas. Utifrån en situation med 

energibrist i Europa och kall väderlek steg energi-

priserna kraftigt. Påverkan under 2021 blev kanske 

inte markant men ett fortsatt högt energiprisläge får 

konsekvenser, både för kommunen och de 

kommunala bolagen. Samtidigt har läget påverkat 

Njudung Energi i positiv riktning med en hög 

intjäning som följd. 

Det som dock fått störst påverkan på samhälls-

ekonomin under 2021 och därmed även koncernen/ 

kommunen är den starka återhämtning som har 

skett. För kommunen ses detta främst i form av 

betydligt högre skatteintäkter än budgeterat. De 

tjänster som produceras/tillhandahålls av de 

kommunala bolagen är inte fullt så konjunktur-

känsliga så där är påverkan mindre. 

Flera år i rad har både kommunens och koncernens 

ekonomi haft höga planerade investeringar och 2021 

var inget undantag. Under året har satsningarna på 

skolfastigheter fortsatt och större arbete med såväl 

Withalaskolan (7-9) som Mogärdeskolan (F-6) har 

genomförts. Dessutom har investeringarna i 

Landsbro skola (7-9) påbörjats. Investeringen i en 

till/ombyggnad av Tomasgårdens äldreboende/ 

förskola har slutförts. En ny förskola i Himlabackarna 

har i det närmaste slutförts inom samma område har 

även ett nytt LSS-boende byggts. 

Investeringen i en ny fritidsgård, Vattenverket, har 

genom om- och tillbyggnation i Sjukhusparken 

slutförts under året. Renovering och tillbyggnad av 

Hövdingens idrottshall har skett och slutförts. 

Exploateringsarbeten på området Himlabackarna har 

fortsatt och krävt investeringar som under året 

uppgår till cirka 3mnkr. 

Under året har försäljning skett främst inom 

området Himlabackarna 3 där tomter sålts för 

närmare 9 mnkr. Utöver ovanstående tomt-

försäljning har andra fastigheter sålts för ett värde 

av cirka 4 mnkr. Totalt har dessa försäljningar 

renderat i reavinster om cirka 3 mnkr och en större 

reaförlust om cirka 2 mnkr. Förlusten gällde 

avyttringen av det tidigare HVB-boendet 

Smedjevägen i Ekenässjön. 

Från 2021 ingår Vetlanda kommun i kommunal-

förbundet Kretslopp Sydost (KSO) vars syfte är att 

hantera medlemskommunernas hushållsavfall. 

Tidigare hanterades Vetlanda och Sävsjö kommuners 

hushållsavfall av Njudung Energi Vetlanda AB. Syftet 

med denna övergång är att skapa bättre 
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förutsättningar att möta framtida utmaningar inom 

avfallshanteringsområdet. I samband med inträdet i 

kommunalförbundet erlade Vetlanda kommun en 

medlemsinsats om 17,9 mnkr för att på detta sätt 

vara fullvärdig medlem vid sidan om tidigare 

medlemskommuner. 

Även inom koncernens bolag har investeringarna 

varit stora under 2021. Witalabostäder har slutfört 

det större renoveringsarbetet av bostadsområdet 

Kantarellen som pågått under flera år. Även på 

fastigheten Smörsoppen har ett större 

renoveringsarbete pågått, bland annat med byte av 

fönsterpartier till 160 lägenheter. Vetlanda 

Industrilokaler har genomfört en utbyggnad av 

befintlig industrilokal på Tomasängen. Njudung 

Energi har löpande reinvesteringsbehov inom VA-/ 

fjärrvärme/el verksamheterna. En fortsatt 

bredbandsutbyggnad sker enligt plan. 

Njudung Energi har under året avslutat den process 

som förts med Skatteverket som gäller skatteplikt 

för energiskatt avseende den el bolaget självt 

förbrukat. Per bokslutsdatumet är nu detta reglerat. 

Styrning och uppföljning 
Mandatfördelning 

Under mandatperioden 2018 till 2022 styrs Vetlanda 

kommun av en mandatfördelning som visas i 

tabellen. Under mandatperioden har kommunen 

styrts av en koalition bestående av 

Socialdemokraterna, Moderaterna och Center-

partiet. I slutet av 2020 skedde en ombildning av den 

politiska majoriteten vilket ledde till att ett nytt styre 

bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, 

Kristdemokraterna och Liberalerna tillträdde. 

 

Mandatfördelning  2019-2022 2015-2018 2011-2014 

Moderata samlingspartiet  7 5 7 

Centerpartiet  5 5 6 

Liberalerna  1 2 3 

Kristdemokraterna  5 4 4 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna  12 12 13 

Vänsterpartiet  2 2 2 

Miljöpartiet de gröna  0 2 2 

Vetlanda framåtanda  8 9 6 

Sverigedemokraterna  5 4 2 

Ansvarsstruktur 

I Vetlanda kommunkoncern återfinns den politiska 

styrningen på flera nivåer. Kommunfullmäktige är 

det högsta beslutande organet som fattar 

kommunövergripande beslut gällande visioner, 

planer och mål. Fullmäktige styr även de kommunala 

bolagen genom att besluta om ägardirektiv för 

dessa. Kommunfullmäktige beslutar om ledamöter i 

kommunstyrelsen och enskilda nämnder och föreslår 

styrelseledamöter till de kommunala bolagen. 

Den ekonomiska styrningen utförs genom att fatta 

beslut om budget och ekonomiska mål och följer 

upp dessa genom att godkänna delårsrapporter och 

årsredovisning. 

Kommunstyrelsen har sedan det övergripande 

ansvaret för att verkställa, följa upp och utvärdera 

den uppföljning som sker. Kommunstyrelsen 

planerar och följer upp ekonomi och verksamhet i 

kommunens nämnder, de kommunala bolagen och 

kommunalförbunden. I detta är den så kallade 

uppsiktsplikten och intern kontroll viktiga moment. 

Den finansiella planeringen och samordningen 

mellan kommunens bolag sköts av styrelsen i 

Vetlanda Stadshus AB. Här följs dotterbolagens mål 

upp, såväl finansiella som icke finansiella. 

De kommunala nämnderna och bolagsstyrelserna 

ansvarar sedan för genomförande och utveckling 

inom respektive verksamhetsområde. 
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Ekonomisk styrning 

Den ekonomiska styrningen av kommunkoncernens 

verksamheter utgår från kommunfullmäktiges 

beslutade ägardirektiv och budget för den 

kommunala verksamheten. Bolagen rapporterar till 

Vetlanda Stadshus AB om affärsplan för kommande 

år och uppföljning sker sedan efter respektive tertial 

då rapportering sker till kommunstyrelsen. Vid 

delårsbokslut sker även rapportering i den totala 

delårsrapporten för hela kommunkoncernen. 

För den kommunala verksamheten som är 

organiserad i nämnder beslutas om budget för 

kommande år i juni efter att förslag tagits fram i 

budgetberedning. I slutet av året beslutar sedan 

respektive nämnd om sin interna budget och en 

sammanställning av detta material lämnas till 

kommunfullmäktige. 

Uppföljningen av den kommunala verksamheten 

sker sedan under verksamhetsåret genom prognoser 

per februari, april och oktober samt genom ett 

delårsbokslut per augusti. Slutligen sammanställs en 

årsredovisning efter årets slut som omfattar hela 

kommunkoncernen. 

Vetlanda kommuns styrmodell 

Kommunen har en bred verksamhet som utgår från 

medborgarnas behov och önskemål, lagstiftning och 

politiska prioriteringar inom de ekonomiska 

ramarna. Det dubbla ledarskapet innebär 

schematiskt att politiker och tjänstemän har en 

rollfördelning där politiken sätter mål och beviljar 

resurser - hanterar ”vad-frågor”. Tjänstemän svarar 

för beslutsunderlag och genomförandet - arbetar 

med ”hur-frågor”. 

För att skapa en gemensam bild av hur styrningen 

går till och vart vi är på väg har vi åskådliggjort vår 

styrmodell i form av ett styrnings- och 

förbättringshus. 

 

Styrnings- och förbättringshuset 

• Visar vart vi ska. 

• Visar vad som är viktigt för oss i kommunen. 

• Visar hur vårt förbättringsarbete ska bedrivas. 

 

 

Kommunen fokuserar på tre prioriterade riktningar 

som tar sikte på år 2030 för att översätta visionen 

och värdegrunden i handling och utifrån dem 

beslutar kommunfullmäktige om övergripande mål. 

Fullmäktigemålen tas sedan i sin tur om hand av 

nämnderna och sätter slutligen spår i det 

verksamhetsnära förbättringsarbetet längst ut i 

organisationen där verksamheten möter 

medarbetaren/politikern möter kunden/den 

enskilde/brukaren/barnen/elever/medborgare. 
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Visionen 

Vi växer tillsammans i en kommun som är attraktiv, 

hållbar och nytänkande. Till ett lättbott och vänligt 

Vetlanda söker sig företag och människor som 

utvecklas, trivs och stannar. Vi är ett Vetlanda där 

alla får vara med och där nya idéer utvecklas 

tillsammans med medborgare, näringsliv och 

föreningar. 

Riktning 2030 - Den attraktiva kommunen 

Vi skapar en attraktiv kommun och plats dit 

människor och företag söker sig, utvecklas, trivs och 

stannar. Vetlanda upplevs som lättbott och vänligt. 

Vetlanda är attraktivt med: 

En kommunal service som ser och möter behov och 

skapar möjligheter. 

Skola, förskola och möjligheter till högre utbildning. 

Boendeformer och miljöer för olika önskemål och 

behov. 

Ett välmående och växande näringsliv. 

Ett aktivt föreningsliv med stort ideellt engagemang. 

En levande landsbygd och stadsmiljö. 

Välfungerande kommunikationer och infrastruktur. 

Nöjda och vänliga invånare och medarbetare. 

Ett rikt kulturliv och aktiv besöksnäring. 

Kommunen som en attraktiv arbetsgivare. 

Riktning 2030 - Den hållbart växande kommunen 

Vi skapar en hållbar kommun och plats som är 

hållbar över tid, som ger trygghet och framtidstro. 

Vetlanda är hållbart växande med: 

Ett ekonomiskt hållbart växande näringsliv och en 

långsiktigt god kommunal ekonomi i balans. 

Ett socialt hållbart Vetlanda är inkluderande och 

tryggt och där olikheter välkomnas, invånare 

inkluderas och med god tillgänglighet och där 

jämlikhet och hälsa är i fokus. Vetlanda kommun 

erbjuder en bra arbetsmiljö. 

Ett ekologiskt hållbart Vetlanda där klimatavtryck är i 

fokus, energiförbrukning och utsläpp minskar och 

där den biologiska mångfalden bevaras och det finns 

tillgång till upplevelserik natur. Vetlanda kommuns 

verksamheter är klimatsäkrade. 

Riktning 2030 - Den nytänkande kommunen 

Vi skapar ett Vetlanda som är nytänkande. 

Vetlanda är nytänkande med: 

Ett innovativt företagsklimat och ett entreprenöriellt 

tänkande bland de unga. 

En höjd utbildningsnivå och ett livslångt lärande. 

Utveckling av idéer i samverkan mellan invånare, 

Vetlanda kommun, förenings- och näringsliv. 

Vetlanda kommuns verksamheter premierar 

nytänkande som bidrar till ökad ekonomisk, social 

och miljömässig hållbarhet. Organisationskulturen 

kännetecknas av öppenhet för det nya, mod att testa 

nytt, ständiga förbättringar och verksamhets-

utveckling med digitalisering som möjliggörare. 

Intern kontroll 

Uppföljning och analys 

Systematisk uppföljning och analys är en viktig del i 

styrmodellen och en förutsättning för en lärande 

organisation. Varje nämnd och bolag ansvarar för att 

regelbundet och systematiskt följa upp den egna 

verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, 

ekonomi och personal. 

Varje nämnd och bolagsstyrelse 

rapporterar regelbundet sina ekonomiska resultat till 

kommunstyrelsen, samtidigt som de beskriver 

väsentliga förhållanden och sitt arbete med 

målen. Kommunstyrelsen rapporterar sedan vidare 

till fullmäktige. Genom denna process följs 

hur verksamheterna håller budget, hur de arbetar 

för en god måluppfyllelse samt om något av ”risk 

och väsentlighet” behöver uppmärksammas inom 

ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Efter 

februari, april och oktober görs 

gemensam prognosrapport för samtliga 

nämnder, och efter åtta månader presenteras en 

gemensam delårsrapport som inkluderar bolagen.  

Vid årets slut upprättas en årsredovisning som 

inkluderar sammanställd redovisning för hela den 

kommunala koncernen. Vid behov förs dialogsamtal 

mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och 

ledningen för en nämnd eller ett bolag. 



20 | ÅRSREDOVISNING 2021 

God ekonomisk hushållning 

Balanskrav 

Kommunallagens Balanskrav innebär att intäkterna 

för varje år ska överstiga kostnaderna inom den 

kommunala verksamheten. Blir resultatet negativt 

ska detta regleras inom tre år genom motsvarande 

positiva resultat. I varje bokslut ska en utredning av 

det så kallade balanskravet genomföras. Av denna 

ska det framgå vilka justeringar av årets resultat som 

genomförts för att räkna fram dels ”Årets resultat 

efter balanskravsjusteringar”, dels ”Årets 

balanskravsresultat”. Under 2021 har resultatet 

justerats ned för reavinster vid försäljning av 

anläggningstillgångar med -4 mnkr. I detta belopp 

ingår då ej exploateringsfastigheter eftersom dessa 

hanteras som omsättningstillgångar. Vetlanda 

kommun har uppfyllt balanskravet varje år sedan 

införandet med undantag för 2018 då det kraftigt 

negativa bokförda resultatet blev ytterligare sämre i 

balanskravs-utredningen då inte realisationsvinster 

fick räknas med i detta. Konsekvensen blev ett 

negativt balanskravsresultat som uppgick till -28 

mnkr. Under 2019 återställdes 23 mnkr av detta 

genom ett positivt balanskravsresultat och under 

2020 har de resterande 5 mnkr avklarats. 

Balanskravsutredning (mnkr) 2021 2020 2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen 143 113 29 

- Samtliga realisationsvinster anläggningstillgångar -4 -6 -6 

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 

+/- Orealiserade vinster och förluster, värdepapper 0 0 0 

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster, värdepapper 0 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 139 106 23 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - -14 0 

Användning av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Årets balanskravsresultat 139 92 23 

Ackumulerat negativt balanskravsresultat 0 0 -5 

 

Resultatutjämningsreserv 

Vetlanda kommun gjorde i samband med att 

möjligheten att avsätta en del av resultatet till en 

resultatutjämningsreserv en avsättning med 36 

mnkr. Denna återfinns sedan dess som en del av det 

egna kapitalet. Syftet är att kunna hantera 

eventuella negativa resultat och att inte behöva 

återställa dessa med motsvarande positiva resultat 

under de påföljande tre åren. I bokslutet för 2020 

lades ytterligare 14 mnkr till resultatutjämnings-

reserven vilken innebär att den nu uppgår till 50 

mnkr. I utredningen om ”En god kommunal 

hushållning” föreslås förändringar både vad gäller 

Balanskravet och RUR:en men vad som kommer bli 

beslutat återstår att se. 

Finansiell analys 

I bokslutet genomförs en enkel finansiell analys av 

såväl koncernens som kommunens ekonomi där 

olika perspektiv berörs. Det handlar om en 

genomgång av resultatutveckling, lång- och 

kortsiktig betalningsberedskap och kapacitet samt 

att riskförhållanden kopplade till likviditet och 

borgensåtaganden belyses. 

Resultat 

Kommunkoncernen 

Som tidigare nämnt ett flertal gånger så är resultatet 

för såväl koncernen i sin helhet som kommunens 

enskilt mycket starkt. För koncernens del är 

naturligtvis den dominerande posten kommunens 
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ekonomiska resultat men även de ingående bolagen 

och förbunden bidrar till ett starkt resultat under 

2021. I bolagskoncernen har påverkan av den 

pågående pandemin varit mindre märkbar. Där har 

resultatet istället påverkats av ett högt elpris, låga 

räntor och en låg vakansgrad. Ett starkt resultat gör 

att koncernen står bättre till inför kommande 

utmaningar, bland annat i form av kommande 

investeringar. 

 

Investeringarna inom bolagskoncernen (exkl 

förbunden) har främst gällt reinvestering i 

VA/elnät/elproduktion/ fjärrvärme och renovering 

av området Kantarellen där ett större flerårigt 

projekt nu har avslutats. Koncernens totala 

investeringar under 2021 summeras till 342,3 (366,6) 

mnkr. 

 

Kommunen 

Resultatet för 2021 uppgår till 143 mnkr vilket är 

mycket starkt. Relaterat till Skatter och Generella 

statsbidrag är nivån cirka åtta procent vilket 

överträffar den målsatta nivån om två procent med 

bred marginal. Störst betydelse för resultatet är den 

återhämtning som har skett i samhällsekonomin 

efter den kraftiga tillbakagången under 2020 som 

berodde på pandemin. Den har medfört att 

skatteintäkterna har blivit väsentligt högre än de 

prognoser som låg till grund för budgeten inför 

2021. 

Även om man summerar nämndernas ekonomi visar 

den totalt sett på ett relativt stort överskott mot 

budget vilket också bidrar till det summerade 

resultatet, 30,8 mnkr i jämförelse med föregående år 

då motsvarande siffra var 33,7 mnkr. Störst orsak till 

årets överskott är den omställningsreserv som 

funnits under Kommunledningsförvaltningen vilken 

inte utnyttjas i någon större omfattning och därför 

blivit resultathöjande. Det finns även andra poster, 

som exempelvis utökade statsbidrag till Vård- och 

omsorgssidan, som påverkat resultatet för enskild 

nämnd men där det är svårt att uttala sig om hur 

beständiga dessa bidrag är. 
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Vetlanda kommun har fyra finansiella mål som utvärderas för att vara en del i bedömningen av God ekonomisk 

hushållning. Uppfyllande av kommunens finansiella mål vid årsskiftet är enligt följande: 

Bedömning Mål Utfall 

Uppfyllt Resultatet ska uppgå till minst en 

procent av skatter och 

utjämningsbidrag. Målsättningen 

är att det uppgår till två procent. 

Resultatet uppgår vid bokslutet till hela 7,9 (6,5) procent av 

skatter och statsbidrag. Målet är därmed uppfyllt med råge. 

Uppfyllt Verksamhetens nettokostnader 

ska inte överstiga 98 procent av 

skatter och utjämningsbidrag. 

Nettokostnadsandelen är 92,4 (93,8) procent. Målet nås och 

utfallet är bättre än föregående år. 

Uppfyllt Investeringarna ska inte 

överstiga summan av 

avskrivningar och årets resultat. 

Självfinansieringsgraden för året investeringar är 117,3 (81,7) 

procent. Detta är en markant förbättring mot de senaste åren. 

I kraft av ett starkt resultat klarar kommunen av att nå målet 

om självfinansiering, trots en hög investeringsvolym. 

Ej uppfyllt Låneskulden ska minska varje år. Mot bakgrund av höga investeringar i anläggningstillgångar 

har nyupplåning skett under året. Till investeringar i fysiska 

objekt som byggnader, gator och vägar med mera ska läggas 

medlemsinsatsen i Kretslopp Sydost som ses som en 

investering i finansiell anläggningstillgång. På grund av andra 

förändringar i balansräkningens poster så är 

kassabehållningen vid detta årsskifte lägre än vid det 

föregående, och skillnaden hade varit ännu större om 

upplåning ej skett. 

Av de fyra finansiella målen uppfylls tre och den 

primära orsaken till detta är ett mycket starkt 

resultat. 

Även om investeringsnivån för 2021 är hög så klaras 

målet om självfinansiering och orsaken är främst 

resultatnivån. Dessutom spelar den ökade 

avskrivningsvolymen på grund av de senaste årens 

höga investeringar in. 

Det fjärde målet som handlar om minskad upplåning 

klaras dock inte. Orsaken är att kassaflödet, trots det 

starka resultatet, inte varit positivt. Över tid 

kommer, allt annat oförändrat detta att återhämtas, 

då bland annat kommunens fordringar vad gäller 

upplupna skatteintäkter har ökat markant. 

Att inte alla finansiella mål klaras trots ett starkt 

resultat ger en indikation på konsekvenserna av en 

hög investeringsnivå. De investeringsnivåer vi har 

hanterat under de senaste åren resulterar i en ökad 

upplåning. Att kommunen kommer att ha en 

resultatnivå motsvarande den i bokslut 2021 under 

kommande år bedöms som osannolikt. 

Soliditet 

Kommunkoncernen 

Soliditeten är ett mått på hur stor del av 

kommunens/koncernens tillgångar som är 

finansierade med eget kapital. En hög soliditet 

innebär då att skuldsättningen är låg. Under de 

senaste åren har kommunkoncernens soliditet 

löpande stärkts utifrån de relativt starka resultat 

som varit. Om man inräknar kommunens 

pensionsskuld inom linjen (som dock ligger utanför 

balansräkningen) ökar soliditeteten från 18 procent 

under 2020 till 22 procent vid bokslutet 2021. 
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Om man inte räknar med pensionsskulden inom 

linjen för kommunen är motsvarande siffror en 

ökning från 34 procent vid bokslut 2020 till 37 

procent 2021. 

 

Kommunen 

När man ser till kommunens soliditet visar även den 

på en förstärkning. Soliditeten inräknat pensions-

skulden inom linjen ökar från 18 procent vid 

bokslutet 2020 till 24 procent 2021. 

Om soliditeten beräknas utan hänsyn till pensions-

skulden utanför balansräkningen går ökningen från 

49 procent 2020 till 53 procent vid bokslutet 2021. 

Att soliditeten ökar trots en hög investeringsnivå 

beror på att stor del av investeringarna har 

självfinansierats med det starka resultatet som bas. 

 

Likviditet 

Med hjälp av en god ekonomisk hushållning och 

planering ska koncernen/kommunen ur ett 

kortsiktigt eller medellångt perspektiv inte behöva 

genomföra dramatiska åtgärder för att möta 

finansiella utmaningar som kan uppstå över tid. 

Kommunkoncernen ska hålla en betalningsförmåga 

så att de löpande utgifterna ska kunna betalas utan 

att ta kortsiktiga lån. En utmaning i detta har varit de 

senaste årens räntenivåer som inneburit att en för 

hög kassabehållning inte har förräntats utan i stället 

straffats med inlåningsavgifter. Under 2021 har 

detta på grund av ett sakta ökande ränteläge inte 

behövt beaktas. 

För att mäta denna betalningsförmåga används 

kassalikviditet vilken visar förhållandet mellan 

omsättningstillgångar (exklusive varulager) och 

kortfristiga skulder. I nedanstående siffror har 

exploateringsfastigheter inte exkluderats ur 

omsättningstillgångarna. 

Kommunkoncernen 

För kommunkoncernens del har kassalikviditeten 

ökat från 49 procent 2020 till 58 procent i slutet av 

2021. Den främsta orsaken till detta är att 

omsättningstillgångarna i form av kortfristiga 

fordringar har ökat kraftigt. Kommunens del spelar 

en stor roll i förändringen. 

Kommunen 

Som nämns ovan har även kassalikviditeten för 

kommunen ökat. I föregående bokslut var denna 68 

procent och vi bokslutet för 2021 uppgår den till 82 

procent. Samma orsak som nämns under 

kommunkoncernen gäller för kommunen, bland 

omsättningstillgångarna som ökat märks bland annat 

en större förändring där en tidigare uppbokad skuld 

för preliminärt utbetalda skatter under tidigare år nu 

växlat till en fordran då skatteintäkterna varit 

betydligt högre under 2021 än vad som betalats ut 

preliminärt. 

Borgensåtagande och skuldsättning 

Kommunkoncernen 

Den totala låneskulden för kommunkoncernen 

uppgår vid årsskiftet till 1492 mnkr. Detta är en 

ökning från föregående år med cirka 90 mnkr. Av 

ökningen står kommunen för 30 mnkr, Witala-

bostäder för 64 mnkr medan viss amortering skett 

för Vetlanda Industrilokaler och Höglandsförbundet. 

Ökningen av låneskulden är helt hänförlig till de 

större investeringar som sker, både inom kommunen 

och Witalabostäder. Med den ökade upplåning som 

skett under 2021 har Witalabostäder passerat 

Njudung Energi som näst största låntagare i 

koncernen efter kommunen. Vid bokslutet är i likhet 

med föregående bokslut hela låneskulden upplånad 

hos Kommuninvest. 

För att koncernens bolag och förbund ska erhåll så 

bra lånevillkor som möjligt ställer kommunen ut 

kommunal borgen som säkerhet för lånen. Ett 

alternativ är andra former av säkerhet, exempelvis i 

form av fastigheter, men det medför också andra 

kostnader. Ett tredje alternativ är att upplåningen 
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sker i form av en internbank, där hela upplåningen 

sker inom kommunen som sedan vidareutlånar 

internt till bolagen. 

Vid årsskiftet har kommunen beslutade solidariska 

borgensåtaganden om 1 718 mnkr. Med undantag 

för Vetlanda Stadshus är beslutade borgens-

utrymmen långt ifrån fullt utnyttjade. I de fall där 

det rör sig om borgensåtaganden där flera parter är 

ägare reduceras även den faktiska risken till den 

andel i bolaget/förbundet kommunen innehar 

genom avtal. 

Kommunen 

Kommunens totala låneskuld uppgår till 552 mnkr 

vilket är en ökning från föregående år med 30 mnkr. 

Trots ett mycket starkt resultat som medförde att 

årets höga investeringar faktiskt blev 

självfinansierade har andra förändringar i 

balansräkningen faktiskt medfört att likviditeten per 

bokslutsdagen är lägre än vid föregående bokslut. 

Kommunen befinner sig i en period med höga 

beslutade investeringar och eftersom årets resultat 

sannolikt inte kommer upprepas under kommande 

år är en fortsatt ökning av låneskulden att vänta. En 

ökande låneskuld i kombination med ett ökat 

ränteläge medför ökade räntekostnader under 

kommande år. 

För kommunens del innebär den ökade upplåningen 

inom kommunens bolag att borgensavgifterna ökar. 

För det utnyttjade borgensutrymmet betalar 

bolagen 0,4% i avgift. Under 2021 uppgick avgifterna 

totalt till 4,7 mnkr vilket är en ökning med 300 tkr 

från föregående år. 
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Målredovisning 
Fullmäktiges mål - 30 000 invånare år 2030 

Vetlanda kommun ska skapa attraktiva boenden 

med en utbyggd infrastruktur i hela kommunen. 

• Fler bostäder. 

• Bättre infrastruktur i hela kommunen. 

• Fler nöjda medborgare och företagare 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Målet är att vi ska ha en attraktiv kommun och plats 

dit människor och företag söker sig, utvecklas, trivs 

och stannar. Vetlanda ska även upplevs som lättbott 

och vänligt 

Ett gott arbete sker inom Skola, förskola och 

möjligheter till högre utbildning vilket också kan 

utläsas i resultatet av medborgarundersökningen 

som visar på att medborgarna är mycket nöjda och 

tycker att dessa verksamheter fungerar mycket bra. 

Den fysiska planeringen och utbyggnadsplaner i stort 

sker i en bra takt för att utöka flera och nya 

boendeformer och miljöer för olika önskemål och 

behov. 

Ett arbete sker inom hela kommunkoncernen och 

tillsammans med näringslivsbolaget Nuvab för att få 

ett välmående och växande näringsliv. Service-

mätningen från kommunens myndighetsutövning 

visar på höga nöjdhetstal från berörda företagare. 

När det gäller Svenskt Näringslivs egen enkät-

undersökning hos företagarna i kommunen så 

behövs det fortsatta insatser för att öka på 

nöjdheten från företagarna själva vad gäller 

kommunens företagsklimat. 

Ett aktivt föreningsliv med stort ideellt engagemang 

är ett viktigt mål inte minst hos kultur- och 

fritidsförvaltningen som arbetar och stöttar 

föreningarna på olika sätt. Ett bra exempel på detta 

är stödet i samband med Covid-19. 

En levande landsbygd är viktig och har 

uppmärksammats i samband med utdelningen av ett 

särskilt investeringsstöd till landsbygden. En särskild 

samverkansgrupp mellan Nuvab och kommunens 

berörda verksamheter som benämns centrum-

försköningsgruppen har genomfört olika insatser 

bland annat utifrån den planering som finns i 

Centrumplanen för att utveckla stadsmiljön. 

För att kunna få välfungerande kommunikationer 

och infrastruktur så har bland annat ett fortsatt 

arbete med utvecklingen av järnvägen Vetlanda-

Nässjö skett. Här visar medborgarundersökningens 

resultat att en stor andel tycker att det är viktigt 

med förbindelser av kollektivtrafiken. Det visar också 

att en stor andel av medborgarna tycker att 

kollektivresorna för vardagliga resor och för 

fritidsaktiviteter behöver bli bättre. 

Årets medborgarundersökning visar på att 92 

procent tycker att kommunen är en bra plats att bo 

och leva på vilket kan visa på att det finns många 

nöjda invånare. Det totala Hållbara 

medarbetarengagemanget, HME har ökat vilket 

också kan visa på att det finns en stor andel nöjda 

medarbetare. 

Ett arbete har skett hos berörda verksamheter, i 

Nuvab och tillsammans med övriga berörda aktörer 

för att verka för ett rikt kulturliv och aktiv 

besöksnäring. Arbetet återstår dock med att 

fastställa en övergripande strategi för hur arbetet 

med besöksnäringen ska bedrivas både inom 

kommunens organisation och tillsammans med 

berörda aktörer. 

Att kommunen går framåt i sitt arbete med att vara 

en attraktiv arbetsgivare kan utläsas i 2021 års 

medarbetarundersökning där områdena 

Medarbetarskap och Likabehandling utmärker sig 

som våra starkaste områden, vilket är ett gott kvitto 

på alla medarbetarbetares engagemang. 

Fullmäktiges mål - Service i toppklass 

I Vetlanda kommun ska alla verksamheter sträva 

efter att leverera tjänster och service på allra högsta 

nivå. 

En uppföljning kommer att göras inom följande 

målområden: 

• Bättre omsorgsverksamhet 

• Bättre skola/utbildning 

• Bättre tjänster inom kommunens kultur- och 
fritidssektor 

• Bättre tjänster inom övriga verksamheter i 
kommunens organisation 

En kommunal service som ser och möter behov och 

skapar möjligheter. 
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Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Vi kan konstatera ett arbete sker kontinuerligt för att 

skapa en kommunal service som ser och möter 

behov och skapar möjligheter. Detta kan utläsas i det 

goda resultatet av medborgarenkäten som 

genomfördes 2021 där över 87 procent tycker att 

man sköter kommunens verksamheter på ett bra 

sätt. Detta är ett mycket högt betyg. Men det finns 

hela tiden förbättringsåtgärder som kan genomföras 

i alla verksamheter. 

I Vetlanda kommun ska alla verksamheter sträva 

efter att leverera tjänster och service på allra högsta 

nivå. Medborgarundersökningen år 2021 och 

indextalen för produktivitet och effektivitet visar på 

höga omdömen och kvalitetstal för kommunens 

omsorgsverksamhet, skola/utbildning, tjänster inom 

kommunens kultur- och fritidssektor och tjänster 

inom övriga verksamheter i kommunens 

organisation. Vi ligger i topp i 2021 års 

medborgarundersökning bland alla medverkande 

kommuner vad gäller bra bemötande vid kontakt 

med tjänsteperson i kommunen. 

Fullmäktiges mål - Hållbart i alla led 

I Vetlanda kommun arbetar vi medvetet med 

hållbarhet. 

Social hållbarhet 

• Fler i utbildning och färre i utsatta hushåll. 

• Integration med en inkludering där alla får plats 

och ges möjlighet att komma till sin rätt. 

• Ökad trygghet. 

• Ökad psykisk hälsa och god arbetsmiljö. 

Ekonomisk hållbarhet 

• Resurshushållning med en god kommunal 

ekonomi i balans. 

Ekologisk hållbarhet 

• Bevara biologisk mångfald och tillgång till 

upplevelserik miljö. 

• Ökad klimatanpassning och minskad 

klimatpåverkan. 

Bedömning Trend  

   

Kommentar: 

Vi ska skapa en hållbar kommun och plats som är 

hållbar över tid, som ger trygghet och framtidstro. 

Målet ä att Vetlanda har ett ekonomiskt hållbart 

växande näringsliv och en långsiktigt god kommunal 

ekonomi i balans. 

Ett socialt hållbart Vetlanda är inkluderande och 

tryggt och där olikheter välkomnas. Här visar 2021 

års medborgarundersökning på att upplevelsen av 

att det är tryggt när det är ljust ute är bra men att 

fler känner sig otrygga utomhus när det är mörkt 

ute. En större andel tyckte att kommunen gör ett bra 

arbete för att minska diskriminering och för att öka 

toleransen för människors olikheter. 

Undersökningen visade också på att förbättringar 

behöver göras för att öka på tilliten mellan 

människorna, och för att öka på upplevelsen att 

kunna få vara den man är och leva det liv man vill 

leva. 

Medborgarundersökningen visade på att det finns 

ett stort önskemål att kunna få möjligheten att 

kunna få vara med och påverka de politiska besluten 

och kunna delta i kommunens utveckling av 

verksamheterna på olika sätt. 

Enligt Folkhälsomyndigheten har den allmänna 

hälsan för befolkningen i kommunen ökat något 

under 2018-2021 jämfört med tidigare period. 

Medarbetarundersökningens resultat för området 

Hälsa visar också på en ökning som för det totala 

Hållbara medarbetarengagemanget, HME vilket 

indikerar att Vetlanda kommun har en övergripande 

god arbetsmiljö. 

Ett ekologiskt hållbart Vetlanda där klimatavtryck är i 

fokus, energiförbrukning och utsläpp minskar och 

där den biologiska mångfalden bevaras och det finns 

tillgång till upplevelserik natur. Utsläpp till luft av 

växthusgaser totalt har minskat något inom Vetlanda 

kommuns geografiska område under det senaste 

året. Resultatet i medborgarundersökningen visar på 

att en stor del är nöjda med närheten till natur 

inklusive parker. Betesarealens användning har ökat 

där bl a slåttervallen ingår och detta bidrar till den 

biologiska mångfalden. 

Slutanvändningen av energi totalt i kommunen har 

minskat något vilket även utsläpp till luft av 

växthusgaser har gjort, 



 

    ÅRSREDOVISNING 2021 | 27 

Att Vetlanda kommuns verksamheter är 

klimatsäkrade har inte kunnat fastställas men 

åtgärder vidtas kontinuerligt i kommunen med 

klimatanpassningsåtgärder. Fokus har legat på att 

ordna klimatanpassningsåtgärder för skyfall och 

höga vattenmängder medan delar av åtgärder 

fortfarande saknas för värmebölja, torka och 

dricksvatten. 

Fullmäktiges mål - Nytänkande och livslångt 

lärande 

I Vetlanda kommun ska vi kunna ge goda 

förutsättningar för ett livslångt lärande och ha en 

kultur som präglas av nytänkande. 

Livslångt lärande med en ökad utbildning och en 

kompetenshöjning hos kommunens invånare. 

En ökad digitalisering i kommunens verksamheter 

för att kunna utveckla och förbättra service och 

tjänster. 

Fler nya innovationer i kommunens egna 

verksamheter och hos företagen inom kommunens 

geografiska område. 

En ökad samverkan där allt vi gör ska präglas av 

största nytta för kommunen och invånarna. 

Mer nytänkande präglad av en förändringskultur i 

alla kommunens verksamheter. 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Målet är att skapa ett Vetlanda som är nytänkande. 

Ett innovativt företagsklimat och ett entreprenöriellt 

tänkande bland de unga är delar som har lyfts fram i 

arbetet och finns med i de framsteg som har skett 

under året med att skapa ett Teknikens hus i 

Vetlanda. 

En höjd utbildningsnivå och ett livslångt lärande är 

ett av barn- och utbildningsnämndens mål och 

resultatet visar på en svag ökning av antalet 

invånare, 25-64 år, som har en eftergymnasial 

utbildning. 

Arbetet med att få till en utveckling av idéer i 

samverkan mellan invånare, Vetlanda kommun, 

förenings- och näringsliv har ännu inte 

konkretiserats på vilket sätt detta ska genomföras. 

När den digitala mognaden uppskattades i en 

mätning i organisationen så visade resultatet på en 

liten försämring jämfört med året innan. För att 

kunna utveckla kommunens innovationstakt, bl a 

med stöd av digitala verktyg, behöver den digitala 

mognaden höjas i hela den kommunala 

organisationen. 

Målet är att verksamheter som premierar 

nytänkande också bidrar till ökad ekonomisk, social 

och miljömässig hållbarhet. Organisationskulturen 

ska kännetecknas av öppenhet för det nya, mod att 

testa nytt, ständiga förbättringar och 

verksamhetsutveckling med digitalisering som 

möjliggörare. I årets medarbetarundersökning 

upplever flera av medarbetarna att - Jag lär nytt och 

utvecklas i mitt dagliga arbete jämfört med året 

innan. Fler tyckte också att – På min arbetsplats 

tillvaratas förbättringsförslag jämfört med förra 

årets undersökning. 

Bedömning av måluppfyllnaden av samtliga KF-mål 

gjord av respektive nämnd/förvaltning 
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Diagrammet visar att förvaltningarnas bedömning 

om måluppfyllelse för respektive 

kommunfullmäktigemål delvis eller i hög grad har 

uppfyllts. Det kommunfullmäktigemål som har fått 

flest bedömningar i kategorin i hög grad uppfyllt av 

förvaltningarna är Nytänkande och livslångt 

lärande därefter kommer Service i toppklass. 

Sammanfattning av God 
ekonomisk hushållning 
Den totala bedömningen av måluppfyllnad inom 

både verksamhets- och finansiella mål ger bilden 

av att kommunen nu är i en betydligt bättre 

situation än för några år sedan då de ekonomiska 

resultateten var väsentligen lägre samtidigt som 

verksamhetsmålen fortsatt når en relativt god nivå. 

I kombination med ett oerhört starkt ekonomiskt 

resultat går det inte att göra någon annan 

bedömning än att verksamheten under 2021 har 

bedrivits med God ekonomisk hushållning.
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Väsentliga personalförhållanden 
Då den absoluta merparten av de anställda i 
kommunkoncernen återfinns inom Vetlanda 
kommuns organisation redovisas nedan ett antal 
punkter som belyser nyckeltal för denna del av 
koncernen. 

Under 2021 ökade antalet månadsavlönade 
årsarbetare med 2,48 procent till totalt 2 479 
årsarbetare. 

Övertiden ökade med 3118 timmar år 2021 jämfört 

med 2020, vilket gör att trenden bryts med total 

minskad övertid. Vård- och omsorgsförvaltningen 

har haft den största ökningen med 2 773 timmar. 

Barn- och utbildningsförvaltningen, Social-

förvaltningen och Miljö- och byggförvaltningen har 

en fortsatt nedåtgående trend där övertiden 

minskar. 

Den totala sjukfrånvaron var 6,9 procent, vilket var 
en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med 
2020 då den var 8,1 procent. Sjukfrånvaron är 
fortfarande högre än innan Coronapandemin.  

Korttidssjukfrånvaron (dag 1-14) har minskat 

markant, men även långtidssjukfrånvaron har 

minskat. Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män 

och deltidsanställda har högre sjukfrånvaro än de 

som arbetar heltid. 

Antal långtidsfriska medarbetare (det vill säga 

medarbetare med ingen registrerad sjukfrånvaro 

eller endast ett tillfälle med max fem sjukdagar) 

ökade med fyra procentenheter till 48 procent 

jämfört med 2020, men är fortfarande lägre jämför 

med 2019 då 59 procent var långtidsfriska. 

Andelen heltidsanställda har ökat med en 
procentenhet till 62 procent jämfört med tidigare 

år. Den övervägande delen deltidsanställda är 
kvinnor och återfinns inom Vård- och 
omsorgsförvaltningen. 

Viktigare personalrelaterade händelser 
under året inom kommunen 

Covid-19 pandemin har fortsatt påverka många 

personalgrupper som fått tänka nytt och ställa om 

snabbt under året när restriktioner tagits bort eller 

kommit till. De medarbetare som har haft 

möjlighet att arbeta på distans har gjort det under 

stora delar av året. Bemanningsenheten har haft 

ett mycket högt tryck under året då många varit 

hemma på grund av sjuka barn, sjukdom eller 

karantänsregler.  

Medarbetarundersökningen har genomförts under 

hösten och hade en svarsfrekvens på 84 %. 

Trenden med ett ökat trivselindex (totalt 

medelvärde) fortsätter och under 2021 var det 

4,23 på en 5 gradig skala, där 5 är det mest positiva 

värdet. Det indikerar på nöjda medarbetare som 

trivs på sin arbetsplats. 

Arbetsmiljöverket har under året genomfört en 

nationell tillsyn av det systematiska arbetsmiljö-

arbetet. Vi har efter inspektionen haft en 

genomgång av kommunens arbetsmiljöprocess för 

samtliga chefer och skyddsombud. Fokus har legat 

på den årliga uppföljningen, medverkan och 

rutiner, riskbedömningar och rapportering av 

ohälsa och tillbud. 

För en detaljerad redovisning hänvisas till 
upprättat personalbokslut för 2021 som återfinns i 
bilaga till bokslutet. 

Några personalnyckeltal per 2020-12-31 
 Vetlanda 

kommun  

Antal tillsvidareanställningar 2042 

Medelålder tillsvidareanställningar 46,2 

Könsfördelning kvinnor % 82 

Könsfördelning män % 18 
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Förväntad utveckling 
Under 2021 har konjunkturbarometern visat på 

optimism inom samtliga branscher trots den nya 

varianten omikron som spridits under året. 

Barometern föll tillbaka under januari 2022 men är 

trots det kvar på en hög nivå. Konsumtionen av 

hotell- och restaurangtjänster har stigit i rask takt 

under 2021 från mycket låga nivåer men med ett 

avbräck under det fjärde kvartalet. 

Anställningsplaner hos företag har ökat under 2021 

så också den rapporterade bristen på arbetskraft. 

Näringslivet har haft en stark utveckling vilket har 

resulterat i en snabb tillväxt av investeringar. 

Återhämtningen i den globala ekonomin har fortsatt 

under 2021, understött av stimulanspaket i många 

länder. Industriproduktionen har efter raset 2020, en 

mycket hög ökning under 2021 på grund av 

uppskjuten efterfrågan, och är tillbaka till nivåer 

jämförbara med produktionen innan pandemin. 

Inom euroområdet uppgick inflationen till 4,9 

procent i november där energipriserna bidrog till 

hälften av inflationen. Inflationen har ökat till följd 

av bristande utbud och hög efterfrågan av olika 

varor och tjänster vilket lett till prisökningar på 

energi, livsmedel, transporter och vissa tjänster. 

Riksbankens bedömning är att Sverige kommer att 

hamna på en måttlig inflationsnivå varefter 

energipriserna sjunker varför styrräntan inte höjs. 

BNP och antalet arbetade timmar har visat höga 

tillväxttal under 2021 och förväntas plana ut under 

2022. Det gör att skatteunderlagstillväxten faller 

tillbaka. Arbetslösheten minskar och förväntas 

fortsätta att minska. Toppen för antalet långtids-

arbetslösa har passerats men bland de långtids-

arbetslösa ökar tiden som de varit utan arbete. 

I statsbudgeten 2022 får kommuner och regioner 3 

miljarder kronor i permanent höjning av det 

generella statsbidraget. Därutöver tillförs medel till 

kommuner och regioner i form av riktade 

statsbidrag. De rör framför allt äldreomsorg och 

sjukvård. (KI Konjunkturläget december 2021) 

Befolkningsutvecklingen i Sverige är lägre än för 

några år sedan och prognosen för befolknings-

ökningen i Vetlanda är en måttlig ökning. 

Försörjningskvoten ökar i kommunen. De som 

förvärvsarbetar minskar som andel av den totala 

befolkningen. 

Kommunens investeringar ligger fortsatt på en hög 

nivå vilket långsiktigt är en utmaning. Tack vare 

gynnsam ekonomisk utveckling har lånebehovet 

varit begränsat under 2021. En osäkerhetsfaktor 

framöver är utmaningar kopplade till 

klimatförändringarna och investeringsbehov inom 

det området. 

Kommuninvests konstaterar att gröna investeringar 

hos Sveriges kommuner ökar snabbt men att det 

krävs mer vad gäller klimatanpassning från 

kommunernas sida. I en enkät under 2021 från, IVL 

Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring, angav 

samtliga svarande kommuner att de påverkats av 

klimatförändringarna men färre än hälften hade 

avsatt resurser för klimatanpassningsåtgärder. 

Summerat får sägas att det ekonomiskt ser relativt 

gynnsamt ut för åren 2022 till 2025. 
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Begreppsförklaringar 
ANLÄGGNINGSKAPITAL är summa bundet eget kapital i anläggningar. Detta utgör 

skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder 

samt avsättningar. 

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

upptas till anskaffningskostnad minus avskrivningar och 

eventuella investeringsbidrag. 

AVSKRIVNINGAR utgör planmässig värdenedsättning av anläggningar och 

inventarier. 

AVSÄTTNINGAR är förpliktelser som inte är helt bestämda till storlek eller 

förfallotidpunkt såsom pensionsåtagande, löneskatt och 

marksanering. 

BALANSRÄKNING redovisar kommunens tillgångar, skulder och eget kapital vid 

årets utgång. Skillnaden mellan omsättningstillgångar och 

kortfristiga skulder utgör rörelsekapitalet och skillnaden mellan 

anläggningstillgångar och långfristiga skulder utgör 

anläggningskapitalet. Skillnaden mellan summa eget kapital 

innevarande år och summa eget kapital föregående år utgör 

förändringen av eget kapital. Se vidare resultaträkning. 

EGET KAPITAL är kommunens totala kapital bestående av anläggningskapital 

(anläggningstillgångar minus långfristiga skulder och 

avsättningar) och rörelsekapital (omsättningstillgångar minus 

kortfristiga skulder och avsättningar). 

KASSAFLÖDESANALYS visar hur kommunens rörelsekapital förändrats under året i form 

av tillförda och använda medel. Av kassaflödesanalysen framgår 

också förändringen av likvida medel i förhållande till föregående 

år. 

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

pensionsskulden intjänad från 1998 exkl. individuell del. 

NETTOINVESTERINGAR är investeringsutgifter med avdrag för eventuella 

investeringsbidrag med mera. 

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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Drifts- och investeringsredovisning 
Driftredovisning 

Nämnd/styrelse 2021 2020 

Belopp i tusen kronor Budget Utfall Avvik. Budget Utfall Avvik. 

Kommunfullmäktige 1 496 1 516 -20 1 492 1 269 223 

Revision 1 160 1 141 19 1 157 1 157 0 

Valnämnd 0 11 -11 0 2 -2 

Överförmyndarnämnd 3 430 3 320 110 3 386 3 298 88 

       

Kommunstyrelsen 165 673 129 690 35 983 152 036 146 662 5 374 

Kommunkansliet 43 478 18 096 25 383 28 332 36 130 -7 798 

Ekonomikontoret 17 947 15 738 2 209 17 931 15 265 2 667 

HR-kontoret 20 790 17 403 3 387 22 079 17 847 4 232 

Måltidsservice 63 256 60 233 3 023 63 070 58 381 4 688 

Kommunikationsavdelningen 13 625 12 192 1 434 13 530 12 638 892 

Utvecklingsavdelningen 6 578 6 029 548 7 095 6 401 693 

       

Höglandets räddningstjänstförbund 33 151 34 988 -1 837 31 459 32 611 -1 151 

Höglandets kommunalförbund 2 929 2 929 0 2 934 2 942 -8 

       

Kultur- och fritidsnämnden 36 657 36 814 -157 35 761 34 969 792 

       

Tekniska nämnden 144 270 141 042 3 228 141 053 131 755 9 299 

       

Barn- och utbildningsnämnden 609 870 609 115 755 592 702 587 575 5 127 

       

Vård- och omsorgsnämnden 529 994 515 853 14 142 533 623 517 931 15 691 

       

Socialnämnden 104 044 127 160 -23 116 110 940 112 887 -1 947 

       

Miljö- och byggnämnden 4 690 2 937 1 752 4 404 4 179 225 

SUMMA NÄMND/STYRELSE 1 637 364 1 606 516 30 848 1 610 947 1 577 236 33 711 

Finansförvaltningen -1 674 814 -1 749 350 74 536 -1 648 797 -1 690 016 41 219 

RESULTAT (Årets vinst/förlust)  142 834   112 780  

 

Avstämning Driftredovisning ovan och Resultaträkning 2021 2020 

Nämndernas verksamhet enligt ovan 1 606 516 1 577 236 

Finansiella poster inom förvaltningarna 16 041 -362 

Internränta förvaltningarna -851 -960 

Pensionskostnader mm, finansförvaltningen 25 760 23 678 

Verksamhetsintäkter finansförvaltningen -9 654 -17 062 

Förändring semesterlöneskuld, finansförvaltningen -107 485 

Reavinster, finansförvaltningen -8 794 -6 465 

Avskrivningar, finansförvaltningen 51 564 44 984 

Verksamhetens nettokostnader enligt 

resultaträkningen 

1 680 475 1 621 534 
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Investeringsredovisning 

Nämnd/styrelse 2021 2020 

Belopp i tusen kronor Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Kommunstyrelsen 5 671 2 664 3 007 5 251 1 890 3 361 

Överförmyndarnämnden 600 0 600 0 0 0 

Fastighetsförvärv 0 0 0 0 210 -210 

Kultur- och fritidsnämnden 3 252 865 2 387 3 210 968 2 242 

Tekniska nämnden 266 263 163 412 102 851 277 572 196 451 81 121 

Barn- och utbildningsnämnden 14 254 8 156 6 098 9 219 8 546 673 

Vård- och omsorgsnämnden 4 565 3 568 997 2 750 1 601 1 149 

Socialnämnden 1 778 301 1 477 1 200 1 117 83 

Miljö- och byggnämnden 50 8 42 25 19 6 

SUMMA NÄMND/STYRELSE 296 433 178 974 117 459 299 227 210 803 88 424 

Allmänt 

Nämnderna har beretts möjlighet att under 2022 

begära att få kvarstående outnyttjade medel från 

2021 överförda till 2022 års investeringsbudget för 

pågående, ej avslutade arbeten samt att nyttja 

medel från investeringsbudgeten 2022 i förskott 

under 2021. 

Nettobeloppet uppgår till totalt 96 035 tkr. 

I övrigt hänvisas till respektive nämnds 

detaljkommentar.
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Ekonomisk redovisning 
Resultaträkning 

Kostnader och intäkter  Kommunen Sammanställd 

    redovisning 

Belopp i tusen kronor  2021 2020 2021 2020 

Verksamhetens intäkter Not 2 380 386 400 677 825 340 813 841 

Verksamhetens kostnader Not 3 -1 993 823 -1 962 800 -2 273 893 -2 226 633 

Avskrivningar och nedskrivningar  -67 039 -59 411 -163 371 -150 236 

VERKSAMHETENS 

NETTOKOSTNADER/RÖRELSERESULTAT 

 -1 680 475 -1 621 534 -1 611 924 -1 563 028 

Skatteintäkter Not 4 1 303 077 1 254 172 1 303 077 1 254 172 

Generella statsbidrag och utjämning Not 5 515 997 474 632 515 997 474 632 

VERKSAMHETENS RESULTAT  138 599 107 270 207 150 165 776 

Finansiella intäkter Not 6 6 714 8 670  7 137 7 621 

Finansiella kostnader Not 7 -2 479 -3 160 -16 174 -19 088 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  142 834 112 780 198 113 154 309 

Extraordinära poster  0 0 0 0 

Skatt på årets resultat  0 0 -8 -2 

Uppskjuten skatt  0 0 -11 427 -9 343 

ÅRETS RESULTAT Not 8 142 834 112 780 186 678 144 964 
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Balansräkning 

Tillgångar, skulder och eget kapital   Kommunen Sammanställd 

     redovisning 

Belopp i tusen kronor   2021 2020 2021 2020 

TILLGÅNGAR       

ANLÄGGNIGNSTILLGÅNGAR       

Immateriella anläggningstillgångar   0 0 1 435 1 538 

Materiella anläggningstillgångar       

Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 

Not 9 1 353 433 1 255 486 2 926 760 2 775 647 

Maskiner och inventarier Not 9 71 211 66 407 112 003 103 800 

Finansiella anläggningstillgångar       

Värdepapper och andelar Not 10 45 994 28 074 92 050 70 478 

Övriga långfristiga fordringar Not 11 225 124 234 494 236 393 247 280 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   1 695 762 1 584 461 3 368 641 3 198 743 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       

Förråd och lager Not 12 2 503 2 311 16 627 16 097 

Exploateringsfastigheter   44 042 42 275 44 042 42 275 

Kortfristiga fordringar Not 13 205 946 171 483 319 116 233 535 

Kassa och bank Not 14 44 424 51 486 137 058 129 684 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   296 915 267 555 516 843 421 591 

SUMMA TILLGÅNGAR   1 992 677 1 852 016 3 885 484 3 620 334 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 

      

EGET KAPITAL       

Årets resultat Not 15 142 834 112 780 186 678 144 964 

Resultatutjämningsreserv   50 000 36 000 50 000 36 000 

Övrigt eget kapital   863 466 764 686 1 181 911 1 050 717 

SUMMA EGET KAPITAL   1 056 300 913 466 1 418 589 1 231 681 

AVSÄTTNINGAR       

Avsättning för pensioner och liknande 

förpliktelser 

Not 16 10 565 10 998 18 343 20 029 

Andra avsättningar Not 16 24 036 24 871 51 657 52 950 

Uppskjuten skatt     102 355 90 928 

SUMMA AVSÄTTNINGAR   34 601 35 869 172 355 163 907 

SKULDER       

Långfristiga skulder Not 17 542 300 512 300 1 462 063 1 390 900 

Kortfristiga skulder Not 18 359 476 390 381 832 477 833 846 

SUMMA SKULDER   901 776 902 681 2 294 540 2 224 746 

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

  1 992 677 1 852 016 3 885 484 3 620 334 
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PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER   Kommunen  Sammanställd  

     redovisning  

Belopp i tusen kronor   2021 2020 2021 2020 

PANTER       

Panter och därmed jämförliga 

säkerheter 

  - - - - 

ANSVARSFÖRBINDELSER Not 19     

Borgensförbindelser   1 180 335 1 174 638 42 500 57 502 

varav för kommunala bolag   1 180 335 1 174 636 42 500 57 500 

Pensionsförpliktelser som inte har 

upptagits bland skulderna eller 

avsättningarna 

  466 256 470 679 466 256 470 679 

Löneskatt på pensionsförpliktelser   113 114 114 186 113 114 114 186 

Summa pensionsförpliktelser + 

löneskatt 

  579 370 584 865 579 370 584 865 

Totalt   1 759 705 1 759 503 621 870 642 367 
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Kassaflöde 
Verksamhet  Kommunen Sammanställd 

    redovisning 

Belopp i tusen kronor  2021 2020 2021 2020 

Den löpande verksamheten      

Årets resultat  142 834 112 780 186 678 144 964 

Justering för av- och nedskrivningar  67 039 59 411 163 371 150 236 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande 

poster 

Not 20 -2 950 15 253 8 075 21 715 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 

 206 923 187 444 358 124 316 915 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -34 463 617 -85 581 14 466 

Ökning/minskning förråd, varulager och 

exploateringsverksamhet 

 -2 192 -10 205 -2 297 -15 091 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -30 905 31 406 -1 369 52 106 

Medel från den löpande verksamheten  139 318 209 262 268 877 368 396 

Investeringsverksamheten      

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -173 380 -200 012 -339 170 -366 332 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  0 0 -548 -602 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  5 550 7 734 17 737 14 910 

Förvärv/försäljning av finansiella 

anläggningstillgångar 

 -17 920 -4 676 -21 572 -6 432 

Medel från investeringsverksamheten  -185 750 -196 954 -343 553 -358 456 

Finansieringsverksamheten      

Ökning/minskning långfristiga skulder  30 000 60 000 71 163 64 845 

Ökning/minskning långfristiga fordringar  9 370 14 438 10 887 14 475 

Medel från finansieringsverksamheten  39 370 74 438 82 050 79 320 

Årets kassaflöde  -7 062 86 746 7 374 89 260 

Likvida medel vid årets början  51 486 -35 260 129 684 40 424 

Likvida medel vid årets slut  44 424 51 486 137 058 129 684 
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Noter 

Not 1

Redovisningsprinciper 

Redovisningen har skett i enlighet med lag om 

kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt 

enligt de rekommendationer som lämnats av Rådet 

för kommunal redovisning. 

Intäkter och kostnader 

Intäkter och kostnader periodiseras till den period 

som de avser då de uppgår till väsentliga belopp 

(över 10 tkr). 

Vid beräkning av de preliminära skatteintäkterna för 

2021 har SKR:s decemberprognos använts. 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar upptas till det bokförda värdet 

(anskaffningskostnaden minus avskrivningar). 

Statliga investeringsbidrag redovisas för sig med 

samma avskrivningstid som den ursprungliga 

investeringen. Investeringar som understiger ett 

halvt basbelopp kostnadsförs direkt. Inga 

lånekostnader har aktiverats. 

Exploateringsmark 

Denna är redovisad som omsättningstillgång, vilket 

enligt lagen avser mark som inte är för 

stadigvarande innehav. 

Kapitaltjänstkostnader 

Avskrivningarna beräknas på anläggnings-

tillgångarnas anskaffningsvärde. Rak nominell 

avskrivningsmetod tillämpas och avskrivningar görs 

på investeringar innevarande år. 

Komponentavskrivningar på alla kommunens 

fastigheter tillämpas från och med 2018. 

Internränta beräknas på tillgångens bokförda värde. 

(1,0 % år 2021) 

Kostnadsräntor 

Dessa har redovisats enligt bokföringsmässig metod. 

Leverantörsfakturor 

Fakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till 

redovisningsåret, har i huvudsak belastat årets 

redovisning. 

Leasing 

Leasingavtal redovisas som operationell leasing. 

Dessa finns i huvudsak på bilar och större kontors-

maskiner och leasingavgifterna bokförs löpande. 

Statsbidrag 

Bidragen har bokförts på rätt verksamhetsår. 

Löner, semesterersättningar och övriga 

löneförmåner 

Timlöner avseende december, men utbetalda i 

januari, har bokats upp som skuld. Kostnader för ej 

uttagen semester för personal har avsatts. 

Sociala avgifter 

Dessa bokförts i form av procentuella personal-

omkostnadspålägg i samband med 

löneutbetalningen. 

Utställda fakturor 

Kundfakturor utställda efter årsskiftet, men 

hänförliga till redovisningsåret, har fordringsförts 

och tillgodogjorts årets 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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 Kommunen Sammanställd 
redovisning 

NOT 2 2021 2020 2021 2020 

VERKSAMHETENS INTÄKTER (tkr)     

Hyror och arrenden 37 695 36 815 133 015 127 585 

Äldreomsorgsavgift exklusive hyra 30 807 31 071 30 807 31 071 

Barnomsorgsavgift 19 327 18 619 19 327 18 619 

Ersättning från Försäkringskassan för personlig assistent 16 882 15 494 16 882 15 494 

Driftbidrag från Migrationsverket 12 937 27 830 12 937 27 830 

Bidrag saneringsprojekt  55 614 54 319 55 614 54 319 

Övriga bidrag och ersättningar 66 158 72 605 66 158 72 605 

Försäljning av verksamhet till annan kommun 48 027 46 121 48 027 46 121 

Övrigt 92 939 97 803 442 573 420 197 

Summa 380 386 400 677 825 340 813 841 

 

 Kommunen Sammanställd 
redovisning 

NOT 3 2021 2020 2021 2020 

VERKSAMHETENS KOSTNADER (tkr)     

Personalkostnader 1 372 708 1 343 626 1 519 422 1 499 171 

Bidrag 49 926 48 332 49 926 48 332 

   (varav ekonomiskt bistånd) (25 969) (26 086) (25 969) (26 086) 

Köp av verksamhet 222 227 209 739 222 227 209 739 

Entreprenader och fastighetskostnader 32 428 36 665 32 428 36 665 

Hyror 33 166 35 237 33 166 35 237 

Bränsle, el och VA-avgifter 34 636 32 598 34 636 32 598 

Livsmedel 24 851 23 342 24 851 23 342 

Ersättning till Försäkringskassan för personlig assistent 10 859 10 514 10 859 10 514 

Övriga verksamhetskostnader 213 022 222 747 346 341 331 035 

Summa 1 993 823 1 962 800 2 273 856 2 226 633 

 

Kommunens kostnader för räkenskapsrevision uppgick under året till 150 tkr (150 tkr) 

 

Kommunen Under året betalda 
avgifter (tkr) 

Framtida årliga förfallobelopp. (tkr) 

LEASINGAVTAL/ 
HYRESAVTAL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Operationella       

-Bilar 2 629 2 568 1 835 1 110 794 187 

-Övrigt 0 0 0 0 0 0 

Summa 2 629 2 568 1 835 1 110 794 187 

Redovisningen omfattar alla kommunens leasingbilar + ev. övrig utrustning med avtal som är längre än tre år.  

Koncernen 

Operationella leasingavtal 

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter: 5 274 tkr 

Förfaller till betalning inom ett år: 4 462 tkr 

Förfaller till betalning mellan ett till fem år: 5 449 tkr  
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 Kommunen Sammanställd 
redovisning 

NOT 4 2021 2020 2021 2020 

SKATTEINTÄKTER (tkr)     

Preliminär kommunalskatt 1 267 108 1 280 505 1 267 108 1 280 505 

Preliminär slutavräkning innevarande år 31 435 -19 639 31 435 -19 639 

Sluträkningsdifferenser föregående år 4 534 -6 694 4 534 -6 694 

Summa  1 303 077 1 254 172 1 303 077 1 254 172 

     

     

 Kommunen Sammanställd 
redovisning  

NOT 5 2021 2020 2021 2020 

GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING (tkr)     

Inkomstutjämning 312 203 292 277 312 203 292 277 

Kostnadsutjämning 26 127 17 826 26 127 17 826 

LSS 16 558 17 752 16 558 17 752 

Fastighetsavgift  62 959 56 915 62 959 56 915 

Regleringsavgift/-bidrag 81 765 28 118 81 765 28 118 

Övriga generella bidrag 16 385 61 744 16 385 61 744 

Summa  515 997 474 632 515 997 474 632 
  
  
 

 Kommunen Sammanställd 
redovisning 

NOT 6 2021 2020 2021 2020 

FINANSIELLA INTÄKTER (tkr)     

     

Avgifter borgensåtaganden 4 660 4 362 170 0 

Ränteintäkt utlåning övrigt 1 278 1 697 1 278 1 697 

Räntor, likvida medel  76 53 76 53 

Kommuninvest överskottsutdelning 669 1 241 669 1 241 

Utnyttjade av överskottsfond, pensionslösen 0 1 013 0 1 013 

Resultat från andelar i intresseföretag 0 0 4 655 2 780 

Övriga räntor och finansiella intäkter 31 304 289 837 

Summa 6 714 8 670 7 137 7 621 

 
 
 Kommunen Sammanställd 

redovisning 

NOT 7 2021 2020 2021 2020 

FINANSIELLA KOSTNADER (tkr)     

     

Räntor, anläggningslån 1 794 2 469 15 490 18 510 

Ränta på pensionsavsättning 310 282 310 282 

Övriga räntor och finansiella kostnader 374 409 374 296 

Summa 2 478 3 160 16 174 19 088 
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NOT 8       

 
Årets resultat i kommunen uppgår till 142 834 tkr och är skillnaden mellan verkliga intäkter och kostnader. 
Interna transaktioner är borttagna. Resultatet i den sammanställda redovisningen uppgår till 186 678 tkr. 
Koncerninterna poster är eliminerade. 
 

   Kommunen Sammanställd 
redovisning 

NOT 9   2021 2020 2021 2020 

MARK, BYGGNAD OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR (tkr)       

       

Ingående värde (exklusive exploateringsverksamhet)   1 255 486 1 121 454 2 775 647 2 575 269 

Investeringar   254 943 204 270 417 848 325 540 

Pågående arbete   -100 570 -23 253 -133 745 -361 

Försäljningar   -4 323 -6 565 -15 232 -9 049 

Reavinster   3 051 5 614 3 700 5 614 

Reaförluster   -2 444 -507 -4 185 -507 

Avskrivningar   -50 740 -45 005 -133 073 -121 559 

Nedskrivningar   -1 000 -90 -8 640 -4 090 

Investeringsbidrag   -1 171 -432 -8 198 -432 

Övriga korrigeringar/omklassificeringar   201 0 32 638 5 222 

Summa 1 353 433 1 255 486 2 926 760 2 775 647 

I nedanstående uppställning är värden ovan fördelade på respektive part     
Vetlanda kommun   1 350 225 1 252 163 

Stadshuskoncernen   1 573 461 1 520 319 
Höglandets räddningstjänstförbund   3 074 3 165 

Höglandsförbundet   0 0 

Summa 1 353 433 1 255 486 2 926 760 2 775 647 

   

   

MASKINER OCH INVENTARIER (tkr)     
     
Ingående värde 66 407 62 038 103 800 96 136 

Investeringar 20 178 18 995 22 690 25 246 

Försäljningar -1 227 -1 169 -2 505 -5 861 

Reavinster 1 173 864 1 173 864 

Reaförlust -21 -5 -21 -5 

Avskrivningar -15 299 -14 316 -21 658 -23 867 

Övriga korrigeringar/omklassificeringar 0 0 8 524 11 287 

Summa 71 211 66 407 112 003 103 800 

I nedanstående uppställning är värden ovan fördelade på respektive part  
   

Vetlanda kommun   71 211 66 407 
Stadshuskoncernen   22 942 17 419 
Höglandets räddningstjänstförbund   13 151 14 082 
Höglandsförbundet   4 699 5 892 

Summa 71 211 66 407 112 003 103 800 
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AVSKRIVNINGAR (Kommunen) 

Anläggningstyp Avskrivningstid (år) 

Mark obegränsad livslängd 

Gator och vägar 15 – 33 

Inventarier 3 – 10 

Bilar och maskiner 5 – 10 

 

Komponentindelning Byggnader 

Komponent Avskrivningstid (år) 

Stomme inklusive grund 50 - 80 

Yttertak 40 - 60 

Fasad 40 - 80 

Inre ytskikt 25 

Installationer 40 

Tekniska installationer 15 

Övrigt 50 

 

 

 Totalt  
anskaffnings- 

värde 

Ackumulerad 
avskrivning 

varav årets 
avskrivning 

Nyttjande- 
period 

Bokfört 
värde 
2021 

Bokfört 
värde 
 2020 

 

Allmän markreserv 40 746  -1 609 0 - 39 137 39 522  

Reglerings- och saneringsfastigheter 5 667 -2 935 -155 36 2 732 2 887  

Skol- och barnomsorgsfastigheter 1 152 690 -393 117 -25 864 45 759 573 633 834  

Samlingslokaler 28 394 -12 609 -723 39 15 785 16 508  

Äldreboende 389 430 -170 440 -8 048 48 218 990 167 753  

Övriga förvaltningsfastigheter 200 734 -109 948 -4 463 45 90 786 79 373  

Gator, vägar, parker m.m. 193 186 -86 107 -9 275 21 107 079 102 123  

Bostads- och affärshus 14 005 -11 489 -414 34 2 516 2 847  

Övriga fastigheter 110 096 -43 460 -3 102 35 66 636 59 002  

Pågående projekt 56 948 0 0 - 56 948 157 518  

Maskiner 17 381 -7 856 -2 149 8 9 525 9 732  

Inventarier 108 727 -56 196 -10 888 10 52 531 46 345  

Bilar och andra transportmedel 21 196 -13 079 -2 262 9 8 117 9 315  

Konst 1 038 0 0 - 1 038 1 016  

Investeringsbidrag -7 988 1 238 304 26 -6 750 -5 882  

Summa 2 332 251 -907 607 -67 039 35 1 424 644 1 321 893  
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   Kommunen Sammanställd 
redovisning 

NOT 10   2021 2020 2021 2020 

VÄRDEPAPPER OCH ANDELAR (tkr)       

       

Aktier:       

Vetlanda Stadshus AB   4 000 4 000 0 0 

Andelskapital, Kommuninvest    18 080 18 080 18 080 18 080 

Träcentrum   10 10 10 10 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB   1 259 1 259 1 259 1 259 

Inera AB   42 42 42 42 

Medlemsinsats Höglandets Räddningstjänstförbund (HRF)   4 670 4 670 0 0 

Medlemsinsats Kretslopp Sydost   17 920 0 17 920 0 

Bostadsrätter   13 13 13 13 

       
Stadshuskoncernen: (andelar i intresseföretag)     54 726 51 074 

Summa   45 994 28 074 92 050 70 478 

Nedan visas IB samt värdeförändring som skett under året        

Ingående värde   28 074 23 398 70 478 64 046 

Årets förändring   17 920 4 676 21 572 6 432 

Summa   45 994 28 074 92 050 70 478 

       

 

   Kommunen Sammanställd 
redovisning 

NOT 11   2021 2020 2021 2020 

ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR (tkr)       

       

Vetlanda Arena AB   44 296 45 348 44 296 45 348 

Vetlanda Sporthall AB   23 560 24 800 23 560 24 800 

Vetlanda Bågskytteklubb   48 60 48 60 

Friluftsfrämjandet   1 600 1 600 1 600 1 600 

Vetlandaortens Ryttarförening    1 000 1 000 1 000 1 000 

Vetlanda Racketklubb   5 280 5 390 5 280 5 390 

Utlåning SEB, Kraftvärmeverk (KVV)   151 940 158 896 151 940 158 896 

Osäkra fordringar   -2 600 -2 600 -2 600 -2 600 

       

Stadshuskoncernen:       

(fordringar hos intresseföretag mm)     555 555 

(andra långfristiga värdepappersinnehav)     41 41 

(övriga fordringar)     3 896 4 458 

Höglandets Räddningstjänstförbund (avsättning pensioner)     6 777 7 732 

Summa   225 124 234 494 236 393 247 280 
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   Kommunen Sammanställd 
redovisning 

NOT 12   2021 2020 2021 2020 

FÖRRÅD och LAGER (tkr)        

       

Kommunen       

Gatuavdelningens förråd   2 305 2 101 2 305 2 101 

Lager, Bad och Gym   52 32 52 32 

Konstverk   146 178 146 178 

Summa   2 503 2 311 2 503 2 311 

       
Stadshuskoncernen     14 124 13 786 

Summa   2 503 2 311 16 627 16 097 

 

 

   Kommunen Sammanställd 
redovisning 

NOT 13   2021 2020 2021 2020 

ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR (tkr)       

       

Fakturafordringar   36 879 26 254 87 897 48 055 

Osäkra fordringar   -1 719 -657 -1 719 -657 

Preliminärskatt   22 013 20 664 22 013 20 664 

Mervärdeskatt   21 285 20 042 21 285 20 042 

Statsbidragsfordringar   10 644 16 087 10 644 16 087 

Upplupen fastighetsavgift   46 092 39 524 46 092 39 524 

Upplupna skatteintäkter   16 330 0 16 330 0 

Övriga förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter   51 602 45 045 103 877 77 030 

Skattekonto   2 816 4 517 2 816 4 517 

Skattefordran   0 0 1 758 1 704 

Övrigt   4 7 8 123 6 569 

Summa   205 946 171 483 319 116 233 535 

 

   Kommunen Sammanställd 
redovisning 

NOT 14   2021 2020 2021 2020 

KASSA OCH BANK (tkr)       

       

Kommunen       

Kassa   44 54 44 54 

PlusGiro    1 336 5 642 1 336 5 642 

Bank *)   43 044 45 790 43 044 45 790 

Summa   44 424 51 486 44 424 51 486 

       
Stadshuskoncernen     71 356 56 224 

Höglandets Räddningstjänstförbund     2 840 6 172 

Höglandsförbundet     18 438 15 802 

Summa   44 424 51 486 137 058 129 684 

 
*) Koncernkontot hade 2021-12-31 en total behållning om 72 732 tkr. Total kreditlimit uppgår till 75 000 tkr. 
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   Kommunen Sammanställd 
redovisning 

NOT 15   2021 2020 2021 2020 

EGET KAPITAL (tkr)       

Ingående kapital   913 466 800 686 1 231 681 1 086 487 

Årets resultat   142 834 112 780 186 678 144 964 

Justering eget kapital     230 230 

Utgående eget kapital efter justering   1 056 300 913 466 1 418 589 1 231 681 

       

Specifikation eget kapital Kommunen (tkr) 

 Eget kapital Justeringar UB 

Ingående eget kapital 805 445 -14 000 791 445 

Pensionsreserv 72 000  72 000 

Resultatutjämningsreserv 36 000 14 000 50 000 

Barnomsorgsfond 21  21 

Totalt IB eget kapital   913 466 

    

Årets resultat 142 834  142 834 

Totalt eget kapital   1 056 300 

 

UTREDNING AV ÅRETS RESULTAT   2021 2020 

Kommunen   142 834 112 780 
Vetlanda Stadshus   42 628 31 906 
Höglandets räddningstjänstförbund   790 70 
Höglandsförbundet   541 323 

Summa   186 793 145 079 

     
Justering koncernmässig avskrivning   -115 -115 

Resultat   186 678 144 964 
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   Kommunen Sammanställd 
redovisning 

NOT 16   2021 2020 2021 2020 

AVSÄTTNINGAR (tkr)       

Långfristiga       

Pensionsskulden i övrigt redovisas som ansvarsförbindelse i enlighet 
med redovisningslagen.  

      

Ingående avsättning pensionsskuld Kommunen   10 998 11 486 10 998 11 486 

Pensionsutbetalningar   -1 379 -1 124 -1 379 -1 124 

Nyintjänad pension   345 91 345 91 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar   141 249 141 249 

Förändring av löneskatt   -84 -95 -84 -95 

Ändringar av försäkringstekniska grunder   323 -17 323 -17 

Övrigt   221 408 221 408 

Utgående avsättning pensionsskuld Kommunen   10 565 10 998 10 565 10 998 

       
Stadshuskoncernen     1 001 1 299 
Höglandets Räddningstjänstförbund     6 777 7 732 

Utgående avsättning pensionsskuld   10 565 10 998 18 343 20 029 

I pensionsavsättningen som är värderad av Skandia ingår pension till fem politiker. 

Ytterligare tre politiker omfattas av pensionsreglementet för politiker enligt SKL:s 

normalavtal som kommunen följer. 

    

Avsättning för marksanering   19 708 20 537 19 708 20 537 

Avsättning för skogsåtgärder   1 361 1 361 1 361 1 361 

Avsättning för återställande av deponier   499 499 499 499 

Avetableringskostnader paviljonger   1 743 1 743 1 743 1 743 

Testamentsgåvor   716 722 716 722 

Övriga avsättningar   9 9 27 630 28 088 

Summa andra avsättningar   24 036 24 871 51 657 52 950 

Uppskjuten skatt   0 0 102 355 90 928 

Summa avsättningar totalt   34 601 35 869 172 355 163 907 

Under året har medel för marksaneringsåtgärder ianspråktagits med 829 tkr. 

   Kommunen Sammanställd 
redovisning 

NOT 17   2021 2020 2021 2020 

ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER (tkr)       

Ingående skuld Kommunen   512 300 452 300 512 300 452 300 

Återföring kortfristig del av långfristig skuld   10 000 10 000 10 000 10 000 

Nya lån   60 000 60 000 60 000 60 000 

Amorteringar   -30 000 0 -30 000 0 

Nästa års amorteringar   -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Utgående skuld Kommunen   542 300 512 300 542 300 512 300 

       
Stadshuskoncernen     908 753 867 358 

Höglandets Räddningstjänstförbund     3 760 3 760 

Höglandsförbundet     7 250 7 482 

Utgående skuld   542 300 512 300 1 462 063 1 390 900 
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   Kommunen Sammanställd 
redovisning 

NOT 18   2021 2020 2021 2020 

ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER (tkr)       

Nästa års amorteringar   10 000 10 000 10 000 10 000 

Sjökalkning   1 315 1 266 1 315 1 266 

Landskapsvård   1 191 1 146 1 191 1 146 

Mervärdesskatt   12 698 12 895 12 698 12 895 

Fastighetsskatt   550 550 550 550 

Personalens källskatt   21 459 23 489 21 459 23 489 

Pensionsskuld, individuell del    40 089 39 768 40 089 39 768 

Särskild löneskatt, individuell del för 2004 och 2005   20 604 20 456 20 604 20 456 

Särskild löneskatt, utbetalda pensioner   12 059 11 886 12 059 11 886 

Pensionskostnader försäkringsavgifter   3 619 4 460 3 619 4 460 

Särskild löneskatt, försäkringsavgifter   878 1 082 878 1 082 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   29 021 30 624 183 155 189 998 

Upplupna räntor    339 704 339 704 

Upplupna sociala avgifter   52 330 53 793 52 330 53 793 

Semesterlön   66 409 64 176 66 409 64 176 

Upplupna löner   4 285 3 464 4 285 3 464 

Förutbetalda skatteintäkter   0 38 148 0 38 148 

Upplupna kostnader Flykting   4 146 3 501 4 146 3 501 

Leverantörsskulder   78 192 68 678 104 059 87 682 

Skulder till kreditinstitut   0 0 185 601 156 736 

Övrigt   292 295 107 655 108 646 

       

Summa   359 476 390 381 832 477 833 846 

 

 

   Kommunen Sammanställd 
redovisning 

NOT 19   2021 2020 2021 2020 

ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER (tkr)       

Vetlanda Stadshus AB   96 000 103 142   

Witalabostäder AB   391 166 352 725   

Njudung Energi Vetlanda AB   507 690 514 650   

AB Vetlanda Industrilokaler   131 719 135 119   

Höglandsförbundet   7 500 7 740   

Höglandets Räddningstjänstförbund   3 760 3 760   

Sävsjö Energi AB   42 500 57 500 42 500 57 500 

Förlustansvar, egna hem   0 2 0 2 

   1 180 335 1 174 638 42 500 57 502 
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   Kommunen Sammanställd 
redovisning 

NOT 19 (Fortsättning)   2021 2020 2021 2020 

Ingående pensionsförpliktelser   584 865 597 246 584 865 597 246 

Pensionsutbetalningar   -30 128 -30 291 -30 128 -30 291 

Nyintjänad pension   -56 -328 -56 -328 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar   8 047 14 004 8 047 14 004 

Förändring av löneskatt   -1 073 -2 417 -1 073 -2 417 

Ändring av försäkringstekniska grunder   12 337 -2 436 12 337 -2 436 

Övrigt   5 378 9 087 5 378 9 087 

Utgående pensionsförpliktelser   579 370 584 865 579 370 584 865 

Summa ansvars- och borgenförbindelser totalt   1 759 705 1 759 503 621 870 642 367 

 

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 294 kommuner och regioner som per 2021-12-31 

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 medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, 

dels i förhållande till storleken på medlemmarnas 

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 2021-12-31 

uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 

till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 

518 679 716 010 kronor. Kommunens andel av de totala 

förpliktelserna uppgick till 1 698 071 908 kronor (0,33 %) 

och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 

1 724 510 772 kronor (0,33 %). 

Utredningsgraden (tidigare aktualiseringsgraden) vid 

beräkningen av pensionsförpliktelserna uppgår till 99 % 

enligt uppgift från Skandia. 

Pensionsåtagande för före detta 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 till följd av pensionsåtagandet framöver. 

Överskottet per 2021-12-31 var 10 543 158 kr. 

 

 

 

   Kommunen Sammanställd 
redovisning 

NOT 20   2021 2020 2021 2020 

JUSTERING FÖR ÖVRIGA EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER (tkr)       

       

Avsättning till pension inklusive löneskatt   -433 -488 -1 686 -1 730 

Övrig avsättning   -835 21 274 -1 293 20 008 

Reavinst (exklusive exploateringsverksamhet)   -4 225 -6 478 -4 874 -6 478 

Reaförlust   2 536 512 4 277 875 

Uppskjuten skatt   0 0 11 427 9 345 

Övrigt   7 433 224 -305 

Summa   -2 950 15 253 8 075 21 715 
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Verksamhetsberättelse 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta 

beslutande organ som utses vid allmänna val vart 

fjärde år. 

Kommunfullmäktige träffas vanligen tredje 

onsdagen i månaden, utom på sommaren. Ett 

sammanträde om året brukar förläggas utanför 

centralorten. Tid och datum för sammanträdena 

annonseras i lokaltidningen och på kommunens 

webbplats. Vid fullmäktigesammanträdena 

diskuterar man och fattar beslut som framför allt rör 

stora och viktiga frågor för kommunen. Man beslutar 

till exempel om budgeten, kommunalskatten samt 

eventuella förändringar av taxor och avgifter. Innan 

ett ärende avgörs i fullmäktige ska det beredas av 

nämnd eller av kommunstyrelsen. 

Hänt i verksamheten 

Några möten har genomförts som digitala möten. 

Några möten har genomförts i Missionskyrkan för 

att skapa lite större avstånd mellan ledamöterna. 

Tillgänglighetslagstiftning ställer krav på att filmer 

från offentliga myndigheter skall var textade för att 

få ligga på internet längre än 14 dagar. Mediacenter 

har utvecklat en tjänst där man textar KF mötena, så 

att de kan ligga kvar och inte bara livesända från KF 

möten. Allmänheten har under året uppmanats att 

följa möten på webben för att minska risken för 

smittspridning. 

Ekonomi 

DRIFTREDOVISNING   2021   2020  

Belopp i tusen kronor Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Verksamhet  Intäkter Kostnader   Intäkter Kostnader  

KF 823 0 843 -20 823 0 600 223 

Partistöd 673 0 673 0 669 0 669 0 

         

SUMMA 1 496 0 1 516 -20 1 492 0 1 269 223 
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Kommunrevisionen 
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. Kommunens revisorer granskar på 

kommunfullmäktiges uppdrag årligen – i den 

omfattning som följer av god revisionssed – all 

verksamhet som bedrivs inom styrelsers och 

nämnders verksamhetsområden. 

Hänt i verksamheten 

Vi bedömer att vi har fullgjort vårt uppdrag med 

utgångspunkt från gällande lag-stiftning, god 

revisionssed i kommunal verksamhet samt 

kommunfullmäktiges reglemente och beslut. 

Lekmannarevisorer ska granska de aktiebolag där 

kommunen har ett bestämmande ägande. 

Kommunens revisorer har ett samordningsansvar för 

lekmannarevisonen i de kommunala bolagen. 

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. 

Under året har kommunrevisionen haft regelbundna 

sammanträden inom revisionskollegiet. 

Revisionskollegiet har under 2021 bestått av följande 

personer: Anneli Thylén (ordförande), Kjell 

Gunnarsson (vice ordförande), Lars-Göran Axelson, 

Leif Jardbring, Per Stålhammar och Mats Johansson. 

Revisionen följer löpande verksamheten i 

kommunstyrelse och nämnder och dessutom har 

revisionskollegiet gemensamt träffat presidier från 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och 

utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 

miljö- och byggnämnden, socialnämnden, tekniska 

nämnden, valnämnden samt vård- och 

omsorgsnämnden. 

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 utgångs-
punkt 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. 

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 verk-

samhetsberättelse, de analyserar och bedömer 

resultatet samt gör en samlad prövning av 

ansvarstagandet i styrelse och nämnder. Bedömning 

och prövning dokumenteras i en revisionsberättelse. 

Kommunrevisionen har ingen anställd personal. 

Under 2021 har KPMG anlitats som sakkunniga 

biträden. 
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Kommunrevisionens rapporter 

Följande rapporter har lämnats för verksamhetsåret: 

• Granskning av kommunens fastighetsunderhåll 

• Granskning av mark- och planberedskap för 
bostäder och industrier 

• Uppföljning av granskning avseende GDPR och 
dess tillämpning i kommunen 

• Uppföljning av granskning avseende hemtjänsten 

• Uppföljning av granskning avseende VA och 
dricksvattenförsörjningen 

• Uppföljning av granskning avseende 
måluppfyllelse inom grundskolan 

• Granskning av bokslut och årsredovisning per 
2020-12-31 

• Granskning av orosanmälningar 

• Granskning av delårsbokslut per 2021-08-31 

 

Revisionens rapporter finns tillgängliga på Vetlanda 

kommuns hemsida/webbplats: 

www.kommun.vetlanda.se – Kommun och politik – 

Politik och beslut – Fördjupning -Kommunens 

revisorer och revisionsrapporter.

 

DRIFTREDOVISNING   2021   2020  

Belopp i tusen kronor Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Verksamhet  Intäkter Kostnader   Intäkter Kostnader  

Kommunrevision 1 160 -47 1 188 19 1 157 -47 1 204 0 

         

SUMMA 1 160 -47 1 188 19 1 157 -47 1 204 0 
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Valnämnd 
Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna 

val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige, 

riksdagen och val till Europaparlamentet. 

Hänt i verksamheten 

Valnämnden har börjat förbereda inför allmänna val 

2022. Bemanning och lokalfrågor har varit i fokus. 

Kraven på säkerhet kring valen ökar och ställer delvis 

nya krav på hantering och lokalers säkerhet.

 

 

DRIFTREDOVISNING   2021   2020  

Belopp i tusen kronor Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Verksamhet  Intäkter Kostnader   Intäkter Kostnader  

Valnämnd 0 0 11 -11 0 0 2 -2 

         

SUMMA 0 0 11 -11 0 0 2 -2 
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Överförmyndarnämnd 
Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet och 

har som sitt huvudsakliga uppdrag att utöva tillsyn 

över ställföreträdare i syfte att motverka att 

personer som är underåriga eller på grund av 

sjukdom eller annan anledning som har god man 

eller förvaltare förordnad för sig lider rättsförluster. 

Tillsynen utövas främst genom att granska årliga 

redovisningar som ställföreträdarna lämnar och även 

genom olika samtycken som en ställföreträdare 

ansöker om. Verksamheten utreder också behov av 

att ställföreträdare förordnas samt rekryterar och 

utbildar personer som vill åta sig uppdrag som 

ställföreträdare. 

Hänt i verksamheten 

Överförmyndarverksamheten har under året 

granskat ca 1000 årsräkningar. Verksamheten har 

jobbat med digitalisering genom framtagande av e-

tjänst för inlämning av årsräkning, producerat och 

genomfört digitala utbildningar för ställföreträdare, 

påbörjat arbete med ny webbsida samt bytt 

verksamhetssystem. Under året har tre nya 

medarbetare introducerats i verksamheten. 

Personal 

Trivseln på arbetsplatsen har ökat markant under 

året. Trivselindex i medarbetarundersökningen 

visade i år 4,58 mot 4,14 föregående år. Mest av allt 

ökade värderingen av medarbetarskapet från 4,02 

till 4,77. 

Sjukfrånvaron är mycket låg. 

Tre nya medarbetare har rekryterats och 

introducerats under året. 

Målarbete 

Verksamheten har jobbat intensivt med målen 

"rättssäker granskning" och "ökad digitalisering". 

Visst arbete med målet "rekrytering av 

ställföreträdare" återstår. 

Framtid 

Verksamhetens utmaningar under 2022 handlar om 

att jobba med arbetsprocesser med anledning av 

byte av verksamhetssystem, lansera ny informativ 

webbsida, strukturera arbetet med rekrytering av 

ställföreträdare samt förbereda verksamheten för de 

ev. förändringar som ställföreträdarutredningen 

föreslagit. 

Ekonomi 

Överförmyndarverksamhetens kostnader för året 

uppgår till 11 292 tkr, vilket understiger budget med 

ca 600 tkr. Besparingen beror delvis på minskade 

kostnader med anledning av pandemin samt att 

arvodeskostnader för ensamkommande barn varit 

lägre än beräknat. 

DRIFTREDOVISNING   2021   2020  

Belopp i tusen kronor Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Verksamhet  Intäkter Kostnader   Intäkter Kostnader  

Överförmyndarvht 

(Vetlandas del) 

3 430 0 3 320 110 3 360 0 3 272 88 

         

Gemensam ÖF-

verksamhet 

        

Intäkter från Kommunerna -11 905 -11 292 0 -613 -11 625 -11 270 0 -355 

Överförmyndarnämnd 333 0 225 108 329 0 217 112 

Överförmyndarkansli 6 871 -49 7 047 -127 6 628 -7 6 903 -268 

Överförmyndarvht 

Ställföreträdare 

4 701 0 4 069 632 4 694 -211 4 394 511 

Summa gemensam ÖF-vht 0 -11 341 11 341 0 26 -11 488 11 514 0 

         

SUMMA 3 430 -11 341 14 661 110 3 386 -11 488 14 786 88 
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INVESTERINGSREDOVISNING  2021   2020  

Belopp i tusen kronor Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Projekt  Inkomster Utgifter   Inkomster Utgifter  

Inventarier 

Överförmyndarvht. 

600 0 0 600 0 0 0 0 

         

SUMMA 600 0 0 600 0 0 0 0 
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Kommunstyrelse 
Kontoren inom kommunledningsförvaltningen är en 

serviceorganisation till övriga kommunala 

verksamheter avseende 

kommunikation/information, personal, ekonomi, 

upphandling, arkiv samt stöd till den politiska 

organisationen. Strategiska funktioner inom 

utvecklingsavdelningen, måltidsservice och 

integration är också en del av 

kommunledningsförvaltningen. Måltidsservice 

tillagar måltider till barn, elever och äldre inom 

Vetlanda kommuns verksamheter enligt 

Livsmedelsverkets rekommendationer. 

Hänt i verksamheten 

Pandemin, restriktioner och krishantering har 

präglat 2021. Den lokala ISF Corona gruppen har 

varit aktiv hela året med lite lägre intensitet under 

sommaren. Nivån på smittspridningen och påverkan 

på verksamheten har varierat under året. Slutet av 

2021 när antalet smittade ökade i samhället och 

bland våra anställda var och är fortfarande mycket 

ansträngande. En viktig del av arbetet har varit att 

uppmuntra till vaccination och stödja regionen i 

vaccinationsarbetet. 

Den 3 mars knivhöggs sju personer. En krishändelse 

som till stor del blev en fråga om kriskommunikation 

och att på bästa sätt hantera media som bevakade 

händelsen. En särskild utvärdering av händelsen har 

tagits fram. Kommunledningen uppmärksammade 

de verksamheter och en enskild person som aktivt 

hjälpte till att genom rådiga ingripanden rädda liv i 

den akuta händelsen. Ett hjärta som tack till alla som 

gjort viktiga insatser i den akuta situationen finns 

också för att minnas de hjältedåd som gjordes för att 

rädda liv. Krishändelsen har satt djupa spår hos 

Vetlandaborna. 

Den 23/9 drabbades kommunen av ytterligare en 

krishändelse då fem personer var inblandade i en 

allvarlig trafikolycka. Tre ungdomar avled direkt eller 

till följd av skadorna vid olyckan. De tre ungdomarna 

gick alla på Njudungsgymnasiet. Posom aktiverades 

både som stöd till polisen i arbetet med att 

underrätta anhöriga och för att öppna en mötesplats 

där alla som kände behov kunde träffas för att prata 

och sörja tillsammans. 

Arbetet med att etablera Teknikens hus för att 

stärka kompetensförsörjningen till företagen i 

Vetlanda kommun har fortsatt under året. I juni hölls 

möten mellan företrädare för några företag och den 

politiska ledningen. Där framförde näringslivet sin 

vilja att kommunen skulle ta ansvar för att uppföra 

Teknikens hus. På årets sista kommunfullmäktige 

fattades inriktningsbeslut om att Vetlanda kommun 

skall uppföra Teknikens hus, samtidigt behövs en 

fördjupad dialog med näringslivet för att förankra val 

av plats att bygga på. Kommunen är representerad i 

styrelsen för Nju:tek som ansvarar för innehållet i 

Verksamheten. Föreningen har ett antal 

arbetsgrupper igång som utvecklar olika delar i 

Teknikens hus konceptet ytterligare. 

I början av året avvecklades Mottagningsenheten 

Navets externa lokaler. I och med det flyttade 

Integrationsenhetens personal in på 

kommunkansliet. Infodiskens service till nyanlända 

har sedan tidigare tagits över av Kontaktcenter och 

skolan organiserar mottagandet av nyanlända elever 

i ordinarie skolverksamhet. Mottagandet av anvisade 

enligt Bosättningslagen sköter Integrationsenheten 

som tidigare. Under 2021 har 7 personer tagits 

emot, alla kvotflyktingar. 

Vid halvårsskiftet avslutades integrationsprojektet 

Hälsa över ett mål mat, som finansierats av beviljade 

medel från Länsstyrelsen. På grund av pandemin har 

det inte gått att fullfölja projektet i enlighet med 

planen och vi har fått betala tillbaka oförbrukade 

medel till Länsstyrelsen. 

1 november påbörjades ett nytt projekt i samverkan 

med RF SISU, Förening tillsammans, finansierat av 

§37A-medel från Länsstyrelsen. Projektet skall pågå 

under hela 2022 och syftar till att få fler 

utlandsfödda aktiva i det lokala idrotts- och 

föreningslivet. 

Inom Ekonomikontorets verksamhet är 

förflyttningen av vissa arbetsuppgifter till det 

höglandsgemensamma ekonomiservicekontoret 

(HES) i slutet av året en större förändring. I samband 

med detta flyttades 2,5 tjänster till kontoret i Nässjö. 

Ett större arbete har också genomförts inför ny 

upphandling av gemensamt ekonomisystem som ske 

under 2022. 

Upphandlingsavdelningen har under året övergått 

till att hantera allt digitalt i enlighet med 

informationshanteringsplanen. En gallring har skett 
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av äldre handlingar och överflytt har skett till 

centralt arkiv. I samband med detta har även 

digitalisering av vissa handlingar genomförts. 

Implementering av nytt HR-system har gjort att 

framför allt löneavdelningen har haft en större 

arbetsbelastning än normalt. Implementeringen av 

RUT och e-tjänster, har också varit ett viktigt arbete 

under 2021. Effektivisering av löneprocessen har 

även varit en pågående större process. 

Bemanningsenheten har med anledning av 

pandemin haft en hög till mycket hög 

arbetsbelastning under större delen av året. 

Rekryteringsenheten har även fått stötta upp på 

bemanningsenheten utöver sina ordinarie 

arbetsuppgifter. Rekrytering av 700 sommarvikarier 

rullade på bra trots att man fått begränsa den 

uppsökande verksamheten p g a pandemin. 

Genomförde två stora digitala mässor för 

rekrytering. Vi har lanserat nytt arbetssätt för praktik 

och ex-jobb för YH och högskolestudenter. 

Nytt livsmedelsavtal är upphandlat från den 1 maj 

2021. Upphandlingen gjordes i mindre grupper för 

att få fler lokala leverantörer. En nyhet som är 

positiv är att ett grönsaksföretag samordnade 

leveranserna av fyra andra avtal vilket resulterar i en 

leverans på fem olika avtal. I samband med nytt 

livsmedelsavtal började måltidsservice med E-handel 

med livsmedel, vilket är och har varit en tuff 

utmaning och mycket tidskrävande och svår att få 

att fungera optimalt. 

Under året har vi haft World Culinary Day = WCD-

dagar. Då serverar vi måltider inom förskola/skola 

från andra länder, vid varje tillfälle är det en av våra 

medarbetare som har någon form av anknytning till 

ett annat land som gör menyn för dagen. 

Även 2021 var ett år då kriskommunikation var i 

fokus. Covid 19 givetvis men också knivdåden i 

början på mars, trafikolyckan med tre omkomna 

ungdomar och situationen på Withalaskolan. Det 

stora behovet av kriskommunikation men också att 

vi haft ett par vakanta kommunikatörstjänster under 

året har gjort att vi har fått skjuta en del planerade 

uppgifter på framtiden, exempelvis insatser kopplat 

till platsvarumärket. 

Den nya tillgänglighetslagstiftningen har inneburit 

mängder av jobb och behov av nya kompetenser. Vi 

har också fått hitta nya sätt att arbeta med 

anledning av att vi inte längre får föra över 

personuppgifter till tredje land. Av den anledningen 

har vi också fått upphandla en del nya programvaror. 

Nya programvaror som direkt fört med sig ökade 

kostnader. 

Åtta avsnitt sommarpoddar och fyra adventspoddar 

har producerats och sänts från 

kommunikationsavdelningen. Det är tredje året vi 

sänder och nu märker vi tydligt att antalet lyssnare 

ökar. Sommarpoddarna fick ett genomsnitt på 1 300 

lyssnare och adventspoddarna 930. Målet har varit 

500 lyssnare per avsnitt. 

Under våren gjorde vi en 16-sidig bilaga till Dagens 

Industri. Bilagan betalades av kommunen och 

distribuerades till alla tidningens prenumeranter. 

Syftet var att synliggöra Vetlanda som en kommun 

som satsar. Ett projekt över några månader som en 

kommunikatör ledde och tog alla foton till. 

Tillsammans med Nuvab och övriga kommunen har 

kommunikatörerna varit med på åtta företagsbesök 

under året. Besöken har vi synliggjorts via nyheter i 

relevanta kanaler. 

Åtta digitala utbildningar för gode män har 

genomförts i våra lokaler tillsammans med 

Höglandets överförmyndarverksamhet. Varje 

utbildning har varit två timmar och en kombination 

av filmat material och livesändning. 

277 lediga tjänster har passerat kommunikations-

avdelningen under 2021. Under 2020 låg den siffran 

på 253. Till alla dessa tjänster har 

kommunikatörerna gjort platsannonser och hanterat 

annonseringen i olika kanaler. Är tjänsterna 

svårrekryterade har text kompletterats med film. 

Antalet e-tjänster ökar och 2021 hade vi 117, både 

egna och leverantörsspecifika. Vi jobbar i ett system 

som heter Open E och där var vi under förra året 

tredje största kommunen sett till antalet ärenden. 

Den 1 september lanserade vi en ny kanal för 

medborgarna att nå kommunen - en chatt via 

kommunens hemsida. Chatten gör det möjligt att, 

under öppettider, ställa sina frågor direkt till 

kontaktcenter och få svar direkt. Under hösten 

hanterade kontaktcenter 62 chattar. 

Energi- och klimatrådgivaren har hanterat 55 

ärenden under året. Han har också gjort elva 
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utåtriktade aktiviteter som tillsammans nåtts av 

ungefär 620 personer. 

Konsumentvägledaren har hanterat 99 ärenden 

under året. 

Utvecklingsavdelningen har, tillsammans med HR-

avdelningen, arbetat fram en strategi för hur den 

digitala mognaden ska ökas inom organisationen. 

Det kommer bland annat att resultera i ett antal 

permanenta chefsutbildningar med start under 

våren 2022. 

Verksamhetsmått 

Nyckeltal 2021 2021 2020 2020 2019 2019 

 Våren Hösten Våren Hösten Våren Hösten 

Tallrikssvinn 16,6 g 22,0 g 18,7 g - 19,6 g 16,1 g 

Kantinsvinn 2,4 kg/dag 2,1 kg/dag 2,1 kg/dag - 2,4 kg/dag 3,2 kg/dag 

 

Nyckeltal 2021 2020 2019 

Antal ramavtal 543 507 475 

Antal annonserade förenklade upphandlingar 26 24 20 

Antal annonserade öppna upphandlingar 9 16 8 

Antal annonserade direktupphandlingar 45 31 26 

Antal annonserade övriga upphandlingsformer 13 18 18 

Andel elektroniska fakturor 89,0 77,7 % 62,3 % 

Andel scannade fakturor 11,0 22,3 % 37,7 % 

Personal 

För måltidsservice visar medarbetarundersökningen 

ett bättre resultat än 2020 för vilket är fantastiskt 

och ett mått på att i det stora hela trivs personalen 

på sin arbetsplats. Det finns många punkter att 

arbeta med för att göra måltidsservice ännu bättre 

men alla siffrorna är högre än kommunens totala 

värden, vilket vi är mycket nöjda med. Ledarskapet 

har ökat kraftigt under årets mätning i 

medarbetaundersökningen och det kan bero på att 

det är en grupp chefer som har varit konstant i flera 

år tillsammans och stärker på det sättet 

verksamheten. 

Övriga verksamheter har också haft en förbättring av 

resultaten i medarbetarundersökningen. Respektive 

kontor tar fram en handlingsplan eller konstaterar 

att befintlig handlingsplan fortsatt är giltig för 

fortsatt arbete utifrån resultatet i undersökningen. 

Kompetensförsörjning börjar bli svårt, vi ser en 

problematik att det är lätt att säga upp sig för att 

testa annat arbete nu när många företag skriker 

efter utbildad kökspersonal. Det är lätt att få ett jobb 

och trivs man inte kan man lätt få ett annat. De 

svåraste rekryteringarna är kunniga, drivande kockar 

som kan tillaga måltiderna i våra kök, detta är ett 

stort problem. 

Samtliga medarbetare på utvecklingsavdelningen 

uttrycker att distansarbetet har påverkat positivt och 

att det haft en positiv effekt på stressnivå kopplat till 

arbetet. Hemarbete passar många, men inte alla. 
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Målarbete 

Fullmäktiges mål - 30 000 invånare år 2030 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Vetlanda kommun har en ökad befolkning om än 

inte i den takt som skulle behövas för att med linjär 

utveckling nå målet. Försäljningen av tomter i 

Himlabackarna fortsätter och processen för nästa 

exploateringsområde i Norget och Madhagen pågår. 

Medborgarundersökningen visar på goda boende-

miljöer, starkt föreningsliv och bra kommunal 

verksamhet. Även om vi har en utveckling i rätt 

riktning behöver vi bli än mer välkomnande mot 

minoriteter. Teknikens hus är en viktig satsning på 

kompetensförsörjning och därmed ännu bättre 

förutsättningar för näringslivet i hela regionen. 

Bidrag till nyföretagarcentrum och satsning på 

Science Park syftar till att utveckla nyföretagande 

och nya idéer och är tillsammans med Nuvabs 

uppdrag i det operativa näringslivsarbetet en viktig 

del i attraktivitet och förutsättningar för ökad 

inflyttning. Upphandlingsavdelningen fortsätter sitt 

arbete utifrån näringslivsrankingen. 

Åtta sommarpoddar har släppts med i snitt 1 330 

lyssnare per avsnitt. Fyra adventspoddar har släppts 

med i genomsnitt 930 lyssnare per avsnitt. Poddarna 

syftar till att skapa stolthet som kan attrahera 

inflyttare. Instagram för Vänliga Vetlanda har haft en 

räckvidd på 66 100 personer förra året. Detta kan 

jämföras med 154 000 för 2020. Minskningen 

kopplas till att vi slutat publicera personuppgifter. 

Infopoints är information till besökare direkt vid 

besöksmålen. Dessa har haft fler besökare än 

föregående år. Sju infopoints är nöjda med säsongen 

och 6 av 7 vill fortsätta. 

Under våren hade vi en bilaga i Dagens industri med 

fokus på vårt expansiva näringsliv. 

Fullmäktiges mål - Service i toppklass 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Måltidsservice arbetar med kvartalsmenyer för 

barnomsorg/skola och äldreomsorg. Personalen är 

med och anpassar och påverkar menyerna för att de 

på bästa sätt skall uppfylla rekommendationer, vara 

anpassade till årstid och uppskattade av barn och 

äldre. 

Antal besvarade samtal i kontaktcenter har ökat 

rejält gentemot föra året, från 41 700 till 52 524 st. 

Antal samtal per dag har ökat från 166 till 208. Av 

samtalen så besvarades 91 % inom 120 sekunder 

(mål 90 %). Totalt 2021 har kontaktcenter haft 76 

687 kontakter med våra medborgare. 

Integrationsenheten projekt tillsammans med RF 

Sisu, Witalabostäder och Fritidsgården Vattenverket. 

Samverkan över länet planeras tillsammans med 

Regionen kring Hälsokommunikation inom ramen för 

Samhällsorienteringen. Samverkan med andra 

aktörer i kommunen och med AF kring Lokala 

Överenskommelsen som innefattar personer långt 

från arbetsmarknaden, bland annat nyanlända. 

Arbetet med att skapa e-tjänster av HR-blanketter är 

fortsatt pågående, många av blanketterna är 

genomgångna och flera av dem är ändrade till e-

tjänster. Tillgänglighetsanpassning av dokument och 

sidor på intranät är i stort genomförd och allt 

material från Vinna är överfört och uppdaterat. 

Upphandlingsavdelningen har påbörjat ett 

strategiskt arbete med kategoristyrning. Om effekt 

ska uppnås måste arbetet bli kommunövergripande 

och kopplas till arbete runt avtalsuppföljning. 

Arbete med uppdatering av upphandlingssidor på 

KomIn fortsätter på samma sätt som utvecklings-

arbetet runt interna utbildningar.



 

    ÅRSREDOVISNING 2021 | 59 

Fullmäktiges mål - Hållbart i alla led 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Måltidsservice arbetar med att minska svinnet 

genom mätningar två gånger per år. Minskning av 

kantinsvinn visar på att man lyckas använda det som 

blir över till bröd, sallader och gratier till exempel. 

För att minska tallrikssvinnet behövs hjälp av 

personal i förskola och skola. 

Via vårt nya uppföljningssystem Hantera ska vi 

kunna följa upp hur de olika köken köper på avtal. 

Det är mycket statistik som ska matas in i ett nytt 

system och all den hantering är ännu ej klar vilket 

innebär att vi inte kan få fram någon rättvis statistik. 

I arbetet med den nya HR-strategin är arbetet med 

mångfald och inkludering med i samtliga mål som en 

parameter. De kommande handlingsplaner och 

aktiviteter kommer att inkludera 

mångfaldsperspektivet. Rutinen kring 

kompetensbaserad rekrytering bygger även på 

mångfald och inkludering. 

Verktyg för att tidigt fånga upp psykisk ohälsa har 

tagits fram och finns på Komin. 

Många möten och utbildningar har varit digitala och 

därmed resfria under pandemin. Vid möjlighet att 

välja plats eller digitalt på utbildningar är digitalt 

förstahandsalternativet av både ekonomiska och 

miljömässiga skäl. 

Integrationsenheten jobbar vidare med 

kvinnogruppen och ett projekt tillsammans med 

RF:SISU mfl. 

Upphandlingsavdelningen har tagit hänsyn till 

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier i de 

upphandlingar där det varit relevant. Samma sak 

gäller Sociala hänsyn vid lämpliga upphandlingar. I 

genomförda upphandlingar ses en ökad konkurrens 

genom ökat antal deltagande leverantörer. 

Fullmäktiges mål - Nytänkande och livslångt lärande 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Ett mycket uppskattat inslag under året har varit 

dessa World Culinary Day vi har haft. Ett bra 

samarbete med förskola och skola, där vi också 

efteråt har fått mycket uppskattning av dessa dagar. 

Följande länder har vi hanterat under året Grekland, 

Thailand, Italien, Syrien, Bosnien, Taiwan och 

Rumänien. 

Måltidsråden är en viktig del för att skapa vi-känsla. 

Här samlas rektor/områdeschef från den verksamhet 

som måltidsservice har sitt kök samt områdeschefen 

från måltidsservice, personal är med från båda 

verksamheterna och man tar upp utvecklingsfrågor, 

om något ska hända framöver eller om det är 

problem. Ett bra forum för att driva verksamheterna 

framåt. Numera finns detta på alla våra enheter för 

att utveckla samarbetet. 

Pandemin har ytterligare drivit på utvecklingen av 

arbete på distans. E-arkiv är en viktig del av 

digitalisering i flera verksamheter. Utveckling av 

Evolution för att digitalisera fler processer på 

effektivt sätt. 

Utredning av samverkan på höglandet avseende 

handläggning av serveringstillstånd samt kontroll av 

folköl och tobak. 

Utredningen av om intern karriärväxling ur ett 

rehab/arbetsrättsligt är möjlig i vår organisation är 

påbörjad men är försenad och följer med in i 2022 

års aktiviteter. 

Interna utbildningar har gjorts om till utbildningar på 

distans som ett första steg till digitala utbildningar. 

Möten som inte behöver att man är fysiskt på plats 

görs digitalt. 

I september kom vi igång med en chattfunktion som 

är knuten till Kontaktcenter via kommunens 

hemsida. Vi har hanterat 62 chattar under året. 

Snapchat är ett socialt media som vi börjat använda i 

annonseringssyfte under 2021. Syftet med att finnas 

i kanalen är att nå yngre målgrupper. Vi har använt 

kanalen för lite för att göra en utvärdera och 

bedöma hur framgångsrik den är. 
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Kontaktcenter använder Brilliant kundundersökning. 

Resultatet visar på värden något under genomsnittet 

för alla som använder systemet och utgör underlag 

för förbättringsarbete. 

Under året har flera nya e-handelsleverantörer 

anslutits, där de flesta är nya avtalsleverantörer och 

ersätter tidigare. Ett ökat användande av 

elektroniska inköp (e-handel) eftersträvas. Andelen 

elektroniska fakturor ökar löpande. Nya/oprövade 

förfaringssätt övervägs inom upphandlingsområdet. 

Samarbetet med de kommunala bolagen vad gäller 

upphandlingar fortsätter utvecklas. 

Framtid 

Vetlanda museum som är i behov av nya lokaler till 

sina samlingar har bjudit in Kommunarkivet till 

diskussioner om möjligheten att samverka i frågan. 

Kommunarkivets behov av nya lokaler anses inte 

vara stort, men att förvara utvalda delar av 

samlingarna i gemensam lokal skulle kunna främja 

en ABM-samverkan (samverkan mellan arkiv- 

bibliotek- och museum) i kommunen. En samverkan 

genom samordning av resurser och kompetens, 

skulle kunna förbättra möjligheterna för 

kulturarvsinstitutionerna att öka tillgängligheten till 

samlingarna. 

Inriktningsbeslut avseende byggnation av Teknikens 

hus är fattat och underlag för beslut om budget tas 

fram under våren. Underlag för placering av 

verksamheten tas också fram. Under våren kommer 

också Vetlanda kommun tillsammans med Nju:tek 

genomföra flera dialoger med näringsliv och 

allmänhet om satsningen på ett Teknikens hus. 

Det stora arbetet att få ut HR-strategin och att ta 

fram aktiviteter som vi kan göra nyttoanalyser i kring 

påverkar arbetet för hela HR-kontoret och gör att vi 

kommer att arbeta ännu närmare hela 

organisationen inom många områden. 

Verksamhetsutvecklingen inom digitala områden 

kommer att kräva nya kompetensinsatser och nya 

arbetssätt inom bland annat utbildning och 

innovation. 

Bemanningsenhetens utmaningar i och med den 

kraftigt ökade frånvaron under pandemin gör att vi 

behöver se över arbetssätt för eventuella framtida 

arbetstoppar. 

Utmaningar för måltidsservice är att rekrytera 

utbildade kockar som klarar av alla de uppgifter som 

det innebär att arbeta i kök, samt behålla de kockar 

vi har i verksamheten. Kunna hantera all den 

specialkost som finns i förskolan och skolan, och den 

ökning av behovskost (när barn och elever endast 

äter ett fåtal livsmedel på grund av någon form av 

diagnos) Vi ser att livsmedelskostnaderna gått upp 

otroligt mycket, vilket påverkar menyn. För 2022 har 

en ökning av ramen skett för att öka 

livsmedelsbudgeten och klara den höjningen, vilket 

kan bli svårt med den höjning av livsmedel vi ser. 

Vi ser ett alltmer digitaliserat samhälle där 

medborgarna vill kunna uträtta sina ärenden på 

egen hand oavsett tid på dygnet. Avdelningen ska 

under 2022 göra en förstudie kring hur AI kan vara 

en hjälp i medborgardialogen. Utvecklingen av e-

tjänster fortsätter och ambitionen är att erbjuda 

medborgarna ett ännu större utbud. Vi ser att 

behovet hos förvaltningarna är stort och mycket går 

ut på att förenkla nuvarande processer. 

En fortsatt stor utmaning under 2022 är att få fart på 

den förändringsresa som bromsats in under 

pandemin. Det görs bland annat genom att vi 

fortsätter att arbeta systematiskt med att öka den 

digitala kompetensen och mognaden. 

Samverkan på höglandet är också en utmaning som 

tar mycket tid och energi. Vi har stora förhoppningar 

om att portföljstyrning och den genomarbetade 

utvecklingsprocessen kommer att bidra till en mer 

permanent och långsiktig förbättring. 

Ekonomi 

Kansliet inklusive kommunstyrelsen redovisar ett 

överskott på 25.4 mnkr mot budget. 

Utvecklingsreserven bidrar med 24 mnkr. Arvoden 

på kommunstyrelsen visar ett underskott med 

549 tkr jämfört med budget beroende på ökad 

arvodering till oppositionen. Länstrafiken har börjat 

köra trafiken till Ramkvilla igen, förändringen 

innebär ett överskott på 1.1 mnkr. 

Kansliets och arkivets utfall ligger precis under 

budget. På Post och Repro är det underskott på 

127 tkr. Kostnaden för porto ligger 115 tkr över 

budgeterat. Vi hade budgeterat med ca 100 tkr lägre 

portokostnader under 2021 mot utfallet 2020. Så har 

det inte blivit. Flest utskick har gjort under våren och 

i december. 
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Ekonomikontoret har under året ett utfall som är 2,2 

mnkr bättre än budget. Samtliga verksamhets-

områden; ekonomi, upphandling och försäkringar 

lämnar ett överskott. Primärt beror detta på tjänster 

som varit vakanta under året samt att omkostnader 

varit lägre på grund av pandemin. Detta gäller 

exempelvis utbildning som inte genomförs i önskad 

omfattning vilket får negativa konsekvenser 

framöver. Kostnaden för nuvarande ekonomisystem 

är även lägre under de sista åren av avtalet. 

HR har ett utfall på ca 3,2 mnkr bättre än budget. De 

stora posterna ligger på de centrala kostnaderna för 

utbildning där pandemin har satt stopp för 

utbildningsverksamhet i större utsträckning, 

företagshälsovården samt löneöversynen. 

Måltidsservice har ett resultat som är ca 3 mnkr 

bättre än budget. Intäkter har minskat på grund av 

stängda verksamheter som Café Axet, Gallerian och 

Café 54:an samtidigt som ett mindre antal personer 

äter på grund av pandemifrånvaro. Minskade 

lönekostnader beror på att vissa tjänster ej är 

tillsatta under minskad produktion under pandemin. 

Minskade verksamhetskostnader beror också på 

minskad verksamhetsvolym under pandemin i form 

av portionsantal och färre utbildningstillfällen. 

Kommunikation har ett utfall som är cirka 1,4 mnkr 

bättre än budget. Avdelningen har under året haft 

flera vakanta tjänster vilket bidrar till överskottet. 

Pandemin har inneburit att satsningar - både 

kompetensmässigt och marknadsföringsmässigt har 

skjutits upp. 

Utvecklingsavdelningen har ett utfall som är 600 tkr 

bättre än budget under 2021. Detta beror främst på 

minskade personalkostnader då utvecklings-

avdelningen har haft viss vakans under andra halvan 

av 2021. En viss minskning finns även i kostnader för 

licens- och supportavtal. 
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DRIFTREDOVISNING   2021   2020  

Belopp i tusen kronor Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Verksamhet  Intäkter Kostnader   Intäkter Kostnader  

Kommunstyrelsen 27 531 0 3 994 23 537 13 897 0 3 319 10 578 

Oförutsett 200 0 0 200 650 0 0 650 

Näringsliv 3 552 -176 3 291 437 2 611 -157 2 747 21 

Stöd till föreningar 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 

Kansli mm 8 143 -599 8 725 17 8 587 -430 7 904 1 113 

Marksanering 0 -321 350 -29 0 -285 20 295 -20 010 

Landsbygdsutveckling 6 0 5 1 6 0 0 6 

EU-projekt 250 0 90 160 250 0 229 21 

Flyktingsamordnare 32 -1 426 1 458 0 23 -3 543 3 542 24 

Post/Arkiv 2 014 0 2 092 -78 1 608 -241 2 006 -157 

Kollektivtrafik 750 0 -388 1 138 700 0 744 -44 

Summa Kommunkansli 43 478 -2 522 20 617 25 383 28 332 -4 656 40 786 -7 798 

Ekonomiavdelningen 11 360 -972 10 827 1 505 10 893 -892 10 180 1 605 

Upphandlingsavdelningen 4 477 -390 4 280 587 4 628 -519 4 647 500 

Försäkringar 2 110 0 1 993 117 2 410 0 1 848 562 

Summa Ekonomikontor 17 947 -1 362 17 100 2 209 17 931 -1 411 16 675 2 667 

HR-kontor 7 949 -356 7 824 481 8 100 -265 8 488 -123 

Löneavdelning 4 895 -39 4 835 99 4 579 -28 4 784 -177 

Pensionsadministration 475 0 283 192 475 0 246 229 

Övergripande personalåtgärder 2 757 -373 1 999 1 131 2 803 -389 1 937 1 255 

Rekryteringsenheten 1 293 -2 053 3 053 293 964 -3 557 4 388 133 

Bemanningsenheten 1 -8 383 8 384 0 0 -8 470 8 479 -9 

Landsbygdsutveckling 309 0 288 21 265 0 258 7 

HR-system 1 065 -915 2 129 -149 990 -900 2 105 -215 

Löneöversyn 1 172 0 0 1 172 2 871 0 0 2 871 

Facklig verksamhet 793 0 722 71 952 0 740 212 

Personalklubb 80 0 5 75 80 -4 35 49 

Summa HR-kontor 20 789 -12 119 29 522 3 386 22 079 -13 613 31 460 4 232 

Måltidsservice 63 256 -26 929 87 162 3 023 63 070 -26 022 84 404 4 688 

Summa Måltidsservice 63 256 -26 929 87 162 3 023 63 070 -26 022 84 404 4 688 

Kommunikation 6 491 -219 6 062 648 6 885 -360 6 599 646 

Kontaktcenter 6 404 -633 6 309 728 6 295 -66 5 946 415 

Utveckling E-förvaltning 175 0 176 -1 0 0 0 0 

Lotteritillstånd -4 -19 17 -2 0 0 0 0 

Konsument- och energirådgivning 209 -258 284 183 0 0 0 0 

Landsbygdsutveckling 350 -518 990 -122 350 -531 1 050 -169 

Summa Kommunikationsavd. 13 625 -1 647 13 838 1 434 13 530 -957 13 595 892 

Utvecklingsavdelningen, adm 5 393 0 4 889 504 4 766 0 4 399 367 

EU-projekt 413 0 413 0 413 0 435 -22 

Konsument och energirådgivning 0 0 0 0 139 -255 346 48 

Miljö, hälsa och hållbar utveckling 212 0 131 81 616 0 504 112 

Utveckling E-förvaltning 175 0 260 -85 845 0 677 168 

Centrala IT-kostnader 385 0 337 48 315 0 295 20 

Summa Utvecklingsavdelningen 6 578 0 6 030 548 7 094 -255 6 656 693 

SUMMA 165 673 -44 579 174 269 35 983 152 036 -46 914 193 576 5 374 
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INVESTERINGSREDOVISNING  2021   2020  

Belopp i tusen kronor Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Projekt  Intäkter Kostnader   Intäkter Kostnader  

Ombyggnad Kommunkansli 200 0 0 200 0 0 0 0 

Inventarier Kommunkansli 100 0 137 -37 100 0 0 100 

Dokument- och ärendehantering 300 0 46 254 400 0 0 400 

Fastighetsförvärv 0 0 0 0 0 0 210 -210 

Beslutsstödssystem 100 0 0 100 0 0 0 0 

Utbildningssalar/Sammantr.rum 130 0 18 112 133 0 47 86 

Nytt HR-system 0 0 820 -820 0 0 0 0 

Inventarier Måltidsservice 2 941 0 531 2 410 2 658 0 1 090 1 568 

Värmevagnar mm 0 0 359 -359 0 0 385 -385 

Inventarier Kommunikationsavd. 0 0 0 0 0 0 12 -12 

Varumärke- och webbutveckling 150 0 48 102 100 0 0 100 

Infartsskyltar 500 0 567 -67 500 0 -27 527 

Stödsystem KC 100 0 0 100 100 0 90 10 

Kommunikationsplattform 0 0 0 0 210 0 104 106 

Digital arbetsplats 200 0 24 176 300 0 189 111 

Nytt gemensamt telefonisystem 600 0 30 570 750 0 0 750 

Tillgänglighetsanpassad webbplats 350 0 84 266 0 0 0 0 

SUMMA 5 671 0 2 664 3 007 5 251 0 2 100 3 151 
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Avgift Höglandets Räddningstjänstförbund 
Vetlanda kommun ingår i Höglandets Räddnings-

tjänstförbund tillsammans med Nässjö kommun. 

Förbundet bedriver räddningsverksamhet. 

Närmare beskrivning av verksamheten återfinns i 

förbundets egen verksamhetsredovisning. 

Kostnaderna fördelas efter invånarantal. 

 

DRIFTREDOVISNING   2021   2020  

Belopp i tusen kronor Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Verksamhet  Intäkter Kostnader   Intäkter Kostnader  

Avgift HRF 33 151 -1 109 36 097 -1 837 31 459 -1 095 33 705 -1 151 

         

SUMMA 33 151 -1 109 36 097 -1 837 31 459 -1 095 33 705 -1 151 
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Avgift Höglandsförbundet 
Vetlanda kommun ingår tillsammans med Eksjö, 

Aneby, Sävsjö och Nässjö kommuner i 

Höglandsförbundet. Syftet med förbundet är att 

stärka den regionala utvecklingen och kompetens-

utvecklingen på Höglandet samt att 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.

 

DRIFTREDOVISNING   2021   2020  

Belopp i tusen kronor Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Verksamhet  Intäkter Kostnader   Intäkter Kostnader  

Avgift HF 1 052 0 1 052 0 1 058 0 1 067 -9 

Familjerätt 1 627 0 1 627 0 1 602 0 1 602 0 

Utbildningar 250 0 250 0 274 0 273 1 

SUMMA 2 929 0 2 929 0 2 934 0 2 942 -8 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden skall verka inom kultur, 

bildning, kunskap, idrott, fritidsaktiviteter, friluftsliv 

och folkhälsa 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. 

Hänt i verksamheten 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet under 2021 

var på många sätt kraftigt präglad av pandemin. 

Vetlanda museum var stängt hela första halvåret och 

Bad & Gym till och med augusti. Fritidsgården var 

stängd en period och öppen med kraftiga 

begränsningar under våren. Idrottsanläggningarna 

var mindre bokade än vanligt eftersom all 

breddidrott för vuxna var nedstängd i varierande 

omfattning under första halvåret. Publika 

arrangemang kunde inte genomföras vilket 

drabbade kulturlivet hårt med inställda 

föreställningar. Exempelvis kunde vårt eget 

evenemang VetlandaFesten inte genomföras. 

Bibliotekets verksamhet är lagstadgad och har därför 

kunnat hållas öppen med vissa begränsningar, under 

hela pandemin bortsett från en månadslång period i 

slutet av 2020 och början av 2021. Pandemin har 

även satt spår i bibliotekets verksamhet; under de 

två år den pågått har antalet besökare till huvud-

biblioteket närmast halverats. 

Biblioteket kunde under hösten, när pandemin för 

en tid saktade ned rejält, skönja en förbättring. 

Antalet utlån på huvudbiblioteket ökade med drygt 

7000 jämfört med våren. 

Pandemin har satt fokus på digitala verktyg och 

biblioteksverksamheten tog under 2021 fram en 

plan för digital utveckling. I december lanserades en 

ny hemsida. 

Under 2021 avslutades det treåriga projektet 

Framtidens bibliotek, som slutredovisas till 

Kulturrådet 2022. Projektets syfte har varit att ta 

fram ett kunskapsunderlag inför arbetet med att 

skapa ett nytt bibliotek, antingen i nuvarande lokaler 

eller i nybyggda. 

Årets stora projekt var Bilderbokens möjligheter, 

som drivits tillsammans med Vetlanda museum och 

förskolan. Projektet omfattade utbildning för 

förskolepedagoger, bibliotekspersonal och 

museipersonal, en stor interaktiv utställning på 

museet som alla fyra- och femåringar fått se, 

författarbesök med workshop samt barnteater. 

Utställningen och barnteatern bygger på bilderboks-

berättelser som Per Gustavsson illustrerat och som 

utmanar våra normer kring exempelvis vad flickor 

respektive pojkar kan göra. Per Gustavsson är också 

delförfattare till berättelserna om familjen 

Knyckertz, som 2021 års julkalender i SvT byggde på, 

och vid sidan av huvudutställningen på museet 

byggdes också en utställning med just 

Knyckertzmiljöer. 

Vetlanda Museum hade, som följd av bland annat 

Bilderbokens möjligheter, 100 grupper på visning 

under andra halvåret. Utomhus blev den nya 

verksamheten Sommarkul i Apoteksparken, en stor 

succé med aktiviteter som måleri, spel, lek och 

odling. Under senhösten invigdes utställningen om 

Småföretagarnas jubileum. 

Ett problem som dök upp under 2021 är miljön i 

arkiven, vilka är inrymda i källaren. I fotoarkivet 

upptäcktes mögel och i flera rum upptäcktes 

skadedjur som trivs i fuktiga miljöer. Vetlanda 

museum har tagit initiativet att undersöka 

möjligheten att skapa ett nytt arkiv, som också kan 

vara en resurs för kommunarkivet och för externa 

föreningsbehov. 

I Bad & Gyms regi öppnade Hälsocenter, i början av 

hösten. Verksamheten finansieras till största delen 

vid bidrag från Region Jönköpings län och syftar till 

att förbättra kommuninvånarnas hälsa genom en 

sundare livsstil. Hälsocenter har en hälsocoach 

anställd och de flesta som söker sig dit för att få 

goda råd och tips gör det efter att ha fått hälsa på 

recept, vid ett besök på en vårdcentral. 

Under hösten var Bad & Gym engagerade i arbetet 

med att utreda framtidens badhus. 

Den öppna fritidsverksamheten, det vill säga 

fritidsgården, flyttade vid halvårsskiftet från Folkets 

hus till det nyrenoverade och tillbyggda före detta 

vattenverket. Vattenverket blev också det nya 

namnet på fritidsgården som förutom traditionell 
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öppen verksamhet för 10-19-åringar också har en 

öppen replokal för lokala unga band i samarbete 

med Vuxenskolan. 

Antalet besökare var under en period runt 200 per 

dag och anstormningen men framför allt bekymmer 

med stökiga besökare ledde till att fritidsgården 

stängde för ungdomar i början av november men 

hade fortsatt öppet för barn i mellanstadieåldern. 

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, som bland 

annat hanterar administration, allmän kultur och 

föreningsstöd, samordnade Var den du är veckan i 

september. Den omfattade allt från regnbågsparad 

och konsert med Sean Banan till fotbollsderby 

mellan Vetlandas och Nässjös lag för funktions-

varierade. Alla aktiviteter satte fokus på mångfald 

och diskrimineringsgrund. 

I oktober genomfördes Höstfestivalen i samarbete 

med föreningsliv runtom i kommunen. 

Ett valborgsmässofirande livesändes i samarbete 

med Björkö Hembygdsförening. Nationaldagsfirande 

och musikskolans vårkonsert spelades in och sändes 

via Vetlanda kommuns nya playkanal. 

Verksamhetsmått 

Verksamhetsmått/nyckeltal 2021 2020 2019 

Kultur    

Antal besökare 3 820 2 035 39 970 1) 

Bibliotek    

Utlåning huvudbibliotek, bokbuss och filialer 157 195 169 563 176 060 

Varav barn och ungdom 77 024 81 775 88 982 

Utlåning enbart bokbuss (i Vetlanda kommun) 33 954 33 821 39 998 

Besök huvudbibliotek 85 317 118 915 164 050 

Museum    

Vetlanda Museum besökare utställningar 7 599 4 669 6 631 

Bad & Gym    

Myresjö simhall besökare 23 483 26 309 35 895 2) 

Vetlanda badhus besökare 16 793 25 021 33 254 2) 

Vattenverket, besökare/år  10 299 5 300 18 174 

    

1) Vetlandafesten räknas som 93 arrangemang    

2) Anläggningarna var delvis stängda på grund av utbrott av legionellabakterier    

Personal 

Medarbetarundersökningen visar att trivselindex på 

kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter att stiga, 

närmare bestämt från 4,25 till 4,3, vilket är över 

kommungenomsnittet. Högst betyg får ledarskapet, 

med 4,41. Undersökningen visar inga alarmerande 

siffror jämfört med kommungenomsnittet men den 

visar att det även i kultur- och fritidsförvaltningen är 

många som känner sig stressade på grund av jobbet 

och att några har svårt att orka med att göra något 

efter jobbet. 

Sjukfrånvaron har i vissa verksamheter varit hög, till 

stor del på grund av pandemin. Frånvaron har 

medfört en ansträngd situation i de verksamheter 

som har få anställda. Jämfört med kommun-

genomsnittet hade kultur- och fritidsförvaltningen 

högre sjukskrivningstal under det första halvåret 

men lägre under det andra. 

De tillsvidaretjänster och vikariat som varit utlysta 

har haft tillräckligt många sökande. Att kunna ha 

tillräckligt många kvalificerade timanställda att tillgå 

för att i alla lägen kunna täcka upp vid sjukdom och 

vab och i planerad verksamhet har inte varit helt 

enkelt för vare sig Bad & Gym, fritidsgården 

Vattenverket eller Vetlanda museum vars 

verksamheter alla i viss mån förutsätter tillgång till 

timanställda. 
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Målarbete 

Fullmäktiges mål - 30 000 invånare år 2030 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Kultur- och fritidsnämnden arbetar i alla 

verksamheter med attraktivitetsfrågor. Ett exempel 

är mångfaldsarbetet i Var den du är-veckan 

(startades som Regnbågsveckan) och i Bilderbokens 

möjligheter. Enligt medborgarenkäten anser många 

att Vetlanda kommun gör ett bra jobb med 

mångfaldsfrågan och det är viktigt om även den som 

inte uppfyller de normer som de flesta uppfyller kan 

finna en plats i kommunen - som kvarboende eller 

inflyttad. Kultur- och fritidsnämnden eftersträvar ett 

brett aktivitetsutbud och uppmuntrar så långt det 

går nya verksamheter som vill etablera sig, som 

exempelvis Eksjö Cykelklubbs mtb-bana som 

byggdes vid Norrgårdsområdet. 

Fullmäktiges mål - Service i toppklass 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Kultur- och fritidsnämnden erbjuder ett varierat 

utbud av tjänster och service med stort 

engagemang. Vetlanda Bibliotek bedriver bland 

annat verksamheten Boken kommer, som handlar 

om att en bibliotekarie åker hem med böcker till den 

som av åldersskäl inte längre kan ta sig till 

biblioteket. Biblioteket besöker därtill 

kommunens alla hörn med bokbussen. I all 

verksamhet står kommuninvånaren i fokus. På 

Vetlanda museum erbjuds besökarna att ta del av 

kommunala planer och ha synpunkter på dem. 

Fullmäktiges mål - Hållbart i alla led 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Kultur- och fritidsnämndens hela verksamhet 

befrämjar social hållbarhet. Under 2021 genom-

fördes flera större aktiviteter vilka befrämjar social 

hållbarhet. 

Var den du är veckan, som lyfter mångfaldsfrågor 

och motverkar diskriminering. 

Bilderbokens möjligheter, som utmanar normer och 

stereotypa könsroller. 

Hälsocenter, som befrämjar hälsan för framför allt 

medelålders och äldre. 

Kulturunderstödd rehabilitering, som ska föra 

människor de människor närmare arbetslivet som 

länge varit borta från det på grund av psykisk ohälsa 

eller oidentifierad långvarig smärta. 

Fullmäktiges mål - Nytänkande och livslångt 

lärande 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Kultur- och fritidsnämnden har flera verksamheter 

som har alla åldersgrupper som målgrupp för 

lärande, och man kan med fog säga att detta handlar 

om livslångt lärande. Biblioteket har allt från teater 

för bebisar till bokutkörning till de allra äldsta. 

Museet har barnspår i alla utställningar och fokus på 

kreativt skapande för barn men bland besökarna 

finns alla åldrar representerade. Bad & Gym har på 

sitt program allt från babysim till vattenträning som 

lockar många äldre. 

Framtid 

Det finns gott om utmaningar att ta sig an för kultur- 

och fritidssektorn. En är att barns rörelseaktivitet 

minskar som följd av en mer och mer digitaliserad 

tillvaro. En annan är ofrivillig ensamhet hos bland 

andra äldre, en ensamhet som förstärkts under 

pandemin. Vid sidan av skolan har föreningslivet 

störst möjlighet att erbjuda rörelseaktivitet och 

stimulera till rörelse. Vetlanda kommun har en viktig 

roll för att bistå föreningslivet med ekonomisk hjälp, 

omvärldsbevakning och service. Som ett led i 

folkhälsoarbetet, som blivit en tydligare del av 

kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet, arbetar 

förvaltningen tillsammans med flera andra 

förvaltningar i projektet Bästa platsen, som syftar till 

att skapa bra förutsättningar för kommuninvånare i 

alla åldrar, men med fokus på barn och äldre. 
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En utmaning är att kunna utnyttja digitaliseringens 

förtjänster och göra vårt utbud tillgängligt för fler, 

oavsett var någonstans i kommunen man bor. 

Såväl Vetlanda badhus som Myresjö simhall behöver 

renoveras i en inte alltför avlägsen framtid. En 

utmaning blir att avväga vad som är bäst; renovera 

eller bygga nytt. 

En utmaning är att få till stånd ett fungerande arkiv 

som kan erbjuda rätt miljö för Vetlanda museums 

samling av konst, foto, textilier och andra föremål. 

Förvaltningens verksamhet har genomgått stor 

förändring under senare år, med bland annat skifte 

av museets inriktning, flytt av fritidsgård och start av 

Hälsocenter. Men det finns förändringar som väntar 

runt hörnet. Den största är att Vetlanda bibliotek ska 

göras om i grunden för att det ska kunna möta 

framtidens behov. 

Ekonomi 

2021 års resultat landar på -157 tkr. Resultatet är i 

många och mycket påverkat av pandemin. På grund 

av restriktionerna tappade Bad & Gym nära 1,4 mnkr 

i intäkter. Ett bortfall av intäkter blev det också inom 

uthyrningen av idrottsanläggningar till föreningar 

och privatpersoner, som uppgick till över 300 tkr. Å 

andra sidan fanns 465 tkr kvar vid årsskiftet som 

annars skulle gått till Vetlanda-Festen och andra 

kulturevenemang. Fritidsgårdens hyreskostnader 

försvann vid halvårsskiftet i samband med flytt till ny 

lokal och på grund av dels arbetet med flytten till 

Vattenverket, dels höstens oroliga situation 

hamnade också kostnaderna för verksamhet lågt. 

 

 

 

DRIFTREDOVISNING   2021   2020  

Belopp i tusen kronor Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Verksamhet  Intäkter Kostnader   Intäkter Kostnader  

Kultur- och fritidsnämnd 246 0 249 -3 243 0 194 49 

Administration kultur- 

och fritid 

3 997 -500 4 163 334 3 936 -550 3 992 494 

Tjustkulle 5 410 -1 515 6 886 39 5 285 -1 515 6 924 -124 

Norrgårdshallarna 2 298 -1 202 3 493 7 2 403 -1 202 3 474 131 

Övriga idrotts-

anläggningar 

-556 -587 414 -382 -604 -608 451 -447 

Bad och gym 2 325 -3 862 7 543 -1 356 2 009 -5 313 7 638 -316 

Fritidsgårdar 2 433 -17 2 014 436 2 394 0 2 216 178 

Allmän fritidsverksamhet 5 850 0 5 854 -4 5 800 -4 5 325 479 

Allmän kultur-

verksamhet 

875 -104 584 394 875 -77 599 353 

Bibliotek 9 416 -1 353 10 540 229 9 197 -628 10 041 -216 

Barnkulturarrangemang 212 0 155 57 212 -4 148 68 

Museum 3 050 -324 3 357 17 2 911 -206 3 052 65 

Stöd till kultur-

verksamhet 

450 0 379 71 450 0 372 78 

Stöd till studie-

organisationer 

650 -4 650 4 650 0 650 0 

SUMMA 36 657 -9 467 46 281 -157 35 761 -10 107 45 076 792 
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INVESTERINGSREDOVISNING  2021   2020  

Belopp i tusen kronor Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Projekt  Inkomster Utgifter   Inkomster Utgifter  

Inventarier kultur och fritid 60 0 1 59 50 0 31 19 

Inventarier Biblioteket 250 0 0 250 250 0 0 250 

Inventarier Museét 70 0 20 50 60 0 272 -212 

Konst Museét 125 0 22 103 150 0 10 140 

Museum, lokalhistorisk 

utställning 

1 530 0 216 1 314 1 760 0 230 1 530 

Underhåll offentlig konst 70 0  70 50 0 0 50 

IT-utveckling bibliotek 42 0 24 18 40 0 20 20 

IT-utveckling museum 20 0 20 0 20 0 0 20 

Anläggning, inventarier 100 0 36 64 100 0 110 -10 

Fritidsgård, inventarier 260 0 178 82 230 0 0 230 

Inventarier Gruvmuseum, 

Ädelfors 

200 0 0 200 200 0 0 200 

Båtbryggor Östanå  0 2 -2 0 0 76 -76 

Byte av armaturer på 

kommunägda elljusspår 

450 0 307 143 225 0 166 59 

Inventarier Bad o Gym 75 0 38 37 75 0 53 22 

SUMMA 3 252 0 865 2 387 3 210 0 968 2 242 
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Tekniska nämnden 
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 i följande avdelningar: 

Plan, Mark och exploatering, Utredning och 

projektering, Gata och park och Fastighet. 

Hänt i verksamheten 

Planverksamheten 

Arbete med program/vision för Madhagen-Norget 

fortsatte under första delen av 2021 och godkändes i 

kommunstyrelsen i september. Planuppdrag för 

första etapperna för området godkändes och arbetet 

med detaljplanen påbörjades under andra hälften av 

2021. Gällande översiktsplanen sammanställdes det 

material som inhämtades under föregående år 

genom kommundelsråden. Detta kommer redovisas 

i ortsanalyser för respektive kommundel och utgör 

underlag för fortsatt arbete med översiktsplanen. 

Under året 2021 har två detaljplaner vunnit laga 

kraft: 

• Detaljplan för Vesslan 2 m.fl. fastigheter, syftet 

med planen är att möjliggöra för cirka 14 nya 

bostäder i centrala Vetlanda. 

• Detaljplan för kvarteret Trekanten och del av 

kvarteret Hygiea. Detaljplanen syftar till att skapa 

nya bostäder lokaler och publika verksamheter i 

mycket centralt läge. Detaljplanen omfattar ca 

150 lägenheter. 

Exploatering 

Trots rådande pandemi har det varit ett högt tryck 

på verksamheten. Vi ser ett fortsatt högt intresse för 

att bosätta sig i hela Vetlanda kommun och 

kommunen har ett positivt inflyttningsnetto. Även 

intresset från företag att växa och etablera sig i 

kommunen är stort. 

Högst intresse för att bygga bostäder är det i och 

kring Vetlanda centralort. De sista tomterna på 

Himlabackarna 3 blev under 2021 avstyckade och 

har släppts till intressenter i tomtkön. 18 småhus 

tomter av totalt ett 60-tal var vid årsskiftet inte 

bokade, men bokningarna löper på. Tomtkön för 

Vetlanda centralort var vid årsskiftet uppe i 91 

intressenter. Ett företag har erhållit markanvisning 

gällande ett av flerbostadshusområdena för 

uppförande av ett 30-tal bostadsrättslägenheter. För 

det andra området för flerbostadshus på 

Himlabackarna 3 finns i dagsläget ingen skarp 

intressent. Utmaningen för det området är större 

höjdskillnader som medför dyrare grundläggnings-

kostnader. 

Ett område för flerbostadshus och villatomter håller 

på att påbörjas i Mellangården. 

Ett markområde i de centrala delarna av Vetlanda 

vid kvarteret Vesslan har under året sålts för att 

exploatören skall uppföra ett flerbostadshus. 

Grundläggningen är påbörjad på det projektet. 

Ett markområde för seniorlägenheter har under året 

sålts i Korsberga. 

Vårt kommande bostadsområde i Madhagen-Norget 

lockar många intressenter. Listan på de som visat 

intresse är 50 företag. 

Intresset för villatomter i övriga orter i kommunen är 

fortsatt försiktigt positivt. En tomt har sålts i 

Ekenässjön. Intressenter finns även på tomter i 

Björköby, Landsbro och Korsberga. 

Mark för verksamheter har under året sålts i 

Vetlanda, Holsbybrunn och Landsbro. Det är även 

fler markaffärer på gång. Att ha en god plan-

beredskap och grundberedda tomter i attraktiva 

lägen är viktigt, företagen har väldigt kort 

framförhållning för markförvärv. 

Verksamhetslokaler 

Pågående investeringar i verksamhetslokaler är av 

stor omfattning med en investeringsnivå på ca 141 

mnkr under förra året. 

Följande färdigställdes under 2021: 

• Byggnation på Tomasgården av ny förskola och 

36 lägenheter för särskilt boende. 

• Byggnation av ny fritidsgård i Sjukhusparken. 

• Om- och tillbyggnad av förskola/kök i Björköby. 

• Renovering, sanering och tillbyggnad av 

Hövdingens idrottshall. 
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• Renoveringen av befintliga byggnader på 

Mogärdeskolan och Withalaskolan. 

• Byggnation av ny förskola på Himlabackarna. 

• Byggnation av nytt LSS-boende på 

Himlabackarna. 

Pågående byggnationer: 

• Byggnation på Landsbro skola påbörjades i 

augusti 2020 och beräknas vara färdigt till 

höstterminen 2023. 

• Om- och nybyggnad av Tomaslundsskolan är 

upphandlad som en partneringentreprenad. 

Byggnation påbörjas sommaren 2022 och 

beräknas vara färdig till höstterminen 2025. 

• Renovering av storköket på Holsby skola 

påbörjades i november 2021 och beräknas vara 

färdigt i maj 2022. 

• Projektering för renovering/tillbyggnad av 

Korsberga skola är genomförd, byggnation 

påbörjas sommaren 2022. 

• Projektering för tillbyggnad av grupprum/wc på 

Myresjö skola är genomförd, byggnation påbörjas 

våren 2022. 

Till följd av stora prishöjningar inom byggbranschen 

ser vi en högre prisbild i de senaste upp-

handlingarna. Totalt steg byggmaterialpriserna med 

28,5% under 2021, och överlag var prisökningen i de 

flesta materialkategorier tvåsiffriga. Träkategorierna 

utmärkte sig med prisökningar på över 70 procent på 

helåret. En fortsatt hög prisnivå innebär stor risk att 

planerade investeringsprojekt kan försenas pga. 

otillräckliga budgetmedel. 

Personal 

Trivselindex i medarbetarundersökningen blev 4.31 

att jämföra med kommunkoncernens 4,23. 

Pandemin har medfört omfattande hemarbete på 

handläggartjänster. Sjukskrivningstalen har tidvis 

varit större än normalt. 

Vi har lyckats bra i rekryteringar i samband med 

pensionsavgångar och andra vakanser. Ny planchef 

rekryterades under året.

Målarbete 

Fullmäktiges mål - 30 000 invånare år 2030 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Planläggning och exploatering för nya bostäder 

svarar i hög grad mot efterfrågan och 

befolkningsmål. 

Vi har fortsatt prioritet på planläggning och 

exploatering av Norget/Madhagen för bostäder och 

planläggning för industri på Skärpet. 

 

Fullmäktiges mål - Service i toppklass 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Vi håller servicedeklarationerna aktuella och 

använder dom för att vara tydliga med vilken service 

vi tillhandahåller. 

 

Fullmäktiges mål - Hållbart i alla led 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Fortsatt arbete med utvecklingen av järnvägen 

Vetlanda-Nässjö. Stor satsning nationellt på hållbara 

transporter och järnvägsunderhåll ökar 

möjligheterna till finansiering. Beslut om finansiering 

ännu inte taget. Nya planer regionalt och nationellt 

är på gång. 

Beslutsunderlag för anläggande av omlastnings-

central vid Brogård pågår. Förlängd tidplan har 

godkänts av Klimatklivet 

Mätprogram av bil och cykel är klart och mätningar 

utförda. Avtal med Länstrafiken om årsuppföljning 

av resandestatistik till bokslutet från JLT är klart. 

Fysiska åtgärder i trafikmiljön, mötesplatser och 

biologisk mångfald genomförs i stort enligt plan. Vi 

genomför energieffektiviseringar enligt plan. 



 

    ÅRSREDOVISNING 2021 | 73 

Fullmäktiges mål - Nytänkande och livslångt 

lärande 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Andel medarbetare som anser att man får den 

kompetensutveckling som behövs har ökat från 75 

till 80% 

Andel medarbetare som anser att förbättringsförslag 

tas till vara har ökat från 72 till 78%. 

Framtid 

Pågående översiktsplanearbete är en stor utmaning 

som ska ge vägledning för kommunens utveckling. Vi 

driver på i infrastrukturfrågor med satsningen på 

järnvägen som högsta prioritet. 

Det är viktigt att vi öppnar nya exploaterings-

områden för bostäder, industri och handel i takt 

med efterfrågan. 

Vi ser ett fortsatt stort behov av att investera i 

kommunens verksamhetslokaler. Utmaningen är att 

investera klokt för att stärka kommunens 

attraktivitet och ge verksamheten förutsättningar att 

effektivisera. Närmaste större investeringsåtgärd är 

Tomaslundsskolan där vi redan har en upphandlad 

entreprenad. Vi förbereder också beslutsunderlag 

för Teknikens hus, flytt av musikskolan, framtiden 

för bad/sim och vårt eget lokalbehov för det tekniska 

kontoret. 

Under året har vi sett en betydande kostnadsökning i 

branschen vilket givetvis är oroande. 

Vi fortsätter arbetet med att se över kommunens 

lokalbestånd och att minska kostnaderna i extern 

inhyrning. 

Ekonomi 

Årets överskott som uppgår till 3,2 mnkr är något 

lägre än de senaste två åren. 

Nämnden gick in i budgetåret med en förstärkt 

budget på 0,5 mnkr. Kompensation gavs för 

kostnadsökningar med 0,2 mnkr vilket motsvarar 0,4 

procent. Personalkostnadsökningar i samband med 

lönerevision kompenserades fullt ut.

I underlaget inför budgetbeslutet sammanfattades 

nämndens behov av budgetförstärkning till 5,0 mnkr 

på grund av ökat uppdrag och bedömd indexupp-

skrivning på 2,5 procent per år. 

Inför året budgeterades för en årsmedeltemperatur 

på 85 procent av ett normalår, men 2021 var kallare 

än de senaste åren och sammantaget landade 

årsmedeltemperaturen på 96 procent. Den totala 

elförbrukningen ökade med 874 MWh jämfört med 

föregående år. 

Inför 2021 gjorde vi ett val att binda elpriset på 35 

öre per kWh för resterande avtalsperiod (t.o.m. 

februari 2022), något som med facit i hand visade sig 

helt rätt och bidrar till en del av överskottet. 

Vi har inte haft ett lika gynnsamt väderläge som 

tidigare år med ett snöigt och kallt avslut på året 

vilket medför ökande kostnader för vinterväg-

hållning. Det har även skett en stor kostnadsökning 

för bränsle vilket också påverkar verksamheten 

negativt. Index på diesel har gått upp ca 31 procent 

från januari till december under 2021. 

Vi kan också precis som de senaste två åren 

konstatera att vi inte har varit fullt bemannade till 

följd av sjukskrivningar och andra ledigheter. Den 

pågående pandemin har bidragit till det. 

Städverksamheten har för andra året anpassats till 

förändrat städbehov och gör överskott. 

Verksamheterna i sammanfattning: 

• Central administration +0,4 mnkr 

• Plan och mät +1,9 mnkr 

• Mark och exploatering -0,6 mnkr 

• Utredning och projektering -0,3 mnkr 

• Gatu- och parkavdelningen +3,7 mnkr 

• Fastighetsavdelningen -2,0 mnkr 

 

Både gatudrift och fastighetsdrift visar negativt 

resultat på grund av kostnadsökningar och utökade 

ytor.
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DRIFTREDOVISNING   2021   2020  

Belopp i tusen kronor Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Verksamhet  Intäkter Kostnader   Intäkter Kostnader  

Nämnd- och styrelse-

verksamhet 

431 0 332 99 475 0 306 169 

Fysisk och teknisk planering 

och bostads-förbättring 

12 828 -4 105 15 898 1 035 12 638 -4 365 15 423 1 580 

Gator och vägar samt 

parkering 

29 126 -89 243 115 638 2 731 26 216 -118 944 142 750 2 410 

Parker 9 993 -10 250 20 501 -258 10 327 -9 779 19 692 414 

Miljö, hälsa och hållbar 

utveckling 

360 0 237 123 360 0 393 -33 

Idrotts- och fritids-

anläggningar 

8 424 -49 9 000 -527 8 478 -53 9 695 -1 

164 

Insatser till personer med 

funktionsnedsättning 

3 500 0 3 341 159 3 500 0 3 680 -180 

Arbetsmarknadsåtgärder 68 -856 488 436 1 042 -519 529 1 032 

Arbetsområden och lokaler 163 -1 538 1 813 -112 326 -1 527 1 715 138 

Kommersiell verksamhet -4 508 -6 086 2 730 -1 152 -1 537 -2 665 1 450 -322 

Bostadsverksamhet -923 -2 837 948 966 -109 -924 784 31 

Gemensamma lokaler 84 779 -49 868 135 091 -444 79 322 -59 084 133 269 5 137 

Gemensamma 

verksamheter 

29 -9 811 9 668 172 16 -10 079 10 009 86 

SUMMA 144 270 -174 643 315 685 3 228 141 054 -207 939 339 695 9 298 

 

 

INVESTERINGSREDOVISNING  2021   2020  

Belopp i tusen kronor Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Projekt  Inkomster Utgifter   Inkomster Utgifter  

Inventarier, bilar, maskiner 8 060 0 4 738 3 322 7 349 0 4 293 3 056 

Mindre fastighets-

investeringar 

17 633 -50 9 070 8 613 21 701 0 16 580 5 121 

Förvaltningsfastigheter 1 677 -557 1 404 830 8 385 -6 6 897 1 494 

Kultur- och fritids-

fastigheter 

6 869 0 6 732 137 17 073 -287 19 197 -1 837 

Skolfastigheter 171 837 -152 111 582 60 407 168 369 -1 003 94 424 74 948 

Bostäder och affärshus -1 0 794 -795 -18 0 -17 -1 

Servicehus och äldreboende 37 019 -7 587 21 145 23 461 43 466 0 35 960 7 506 

Gator, vägar och parker 14 801 -755 9 769 5 787 11 247 -431 8 378 3 300 

Exploatering 8 368 -914 8 192 1 090 0 -3 354 15 819 -12 465 

Summa exklusive 

exploatering: 

    277 572 -1 727 185 712 93 587 

SUMMA 266 263 -10 015 173 426 102 852 277 572 -5 081 201 531 81 122 
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Barn- och utbildningsnämnden 
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 och där var och 

en ges förutsättningar att bli sitt bästa jag. 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 stort engagemang och kompetens och 

inom verksamheter råder stor samsyn. Vi lär av 

varandra och har ett utvecklat systematiskt 

kvalitetsarbete. 

Hänt i verksamheten 

Året 2021 är ett år som återigen präglats av Covid 

med periodvis hög frånvaro och med fokus på att 

hålla verksamheterna öppna. Glädjande är att 

grundskolans resultat som under många år haft en 

negativ trend vände upp och fler elever blev 

behöriga till gymnasiet. 

Byggnationer inom Barn- och utbildningsnämnden 

har varit många och under 2021 färdigställdes 

många projekt. Inom grundskolan har 

Mogärdeskolan byggts till och renoverats och nu har 

vi en modern F-6 skola som har plats för 350 elever. 

Även Withalaskolan färdigställdes efter vissa 

förseningar under sista delen av december och 

äntligen har skolans elever och personal tillgång till 

hela skolan. Skolan har en kapacitet för att ta emot 

750 elever. 

Inom förskolan färdigställdes Vildvinets förskola som 

ligger tillsammans med Tomasgårdens äldreboende. 

I samband med öppnandet stängde vi ner 

Östanskogs och Tallbackens förskolor. Sent under 

2021 öppnandes även Himlabackarnas förskola. Det 

är den första förskolan som är byggt enligt det 

framtagna funktionsprogrammet för förskolor och 

erbjuder en fantastisk möjlighet för lek och lärande. I 

samband med öppnandet lämnade vi Esplanadens 

förskola och Bäckagårdens förskola. 

Trots ett kämpigt år har flera spännande 

utvecklingsprojekt initierats och genomförts. 

Förskolans samarbetsprojekt, Bilderbokens 

möjligheter, genomförs i samarbete med Vetlanda 

bibliotek och museum. Normkreativitet och 

värdeorden glädje, mod, respekt och tillsammans 

genomsyrar hela projektet. Dessutom har förskolan 

startat ett stort projekt för att stärka det 

språkutvecklande arbetssättet. Projektet heter 

språket som tankens redskap och involverar alla 

pedagoger i förskolan. 

Vuxenutbildning deltar i ett Erasmus+ projekt 

tillsammans med ett antal europeiska länder för att 

underlätta för personer som i sin yrkesroll arbetar 

med nyanlända. Målsättningen är att stärka de 

nyanländas möjligheter till utbildning eller arbete. 

Gymnasieskolan har i samarbete med Stiftelsen 

Seydlitz MP bolagen startat en inriktning inom 

industritekniska programmet som gör eleverna 

förberedd att jobba som verktygstekniker. Efter 

godkänd utbildning kan du få en yrkesintroduktion 

med lön eller bli anställd inom industrin i Vetlanda 

som verktygstekniker. 
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Verksamhetsmått 

Verksamhetsmått/nyckeltal 2021 2020 2019 

Antalet inskrivna barn i förskolan (kommunal och fristående) 1 295 1 320 1 337 

Antalet inskrivna barn i fritidshem (kommunal och fristående) 1 124 1 262 1 169 

Antalet barn i pedagogisk omsorg (kommunal och fristående) 77 74 17* 

Antalet barn i förskoleklass (kommunal) 327 338 334 

Antalet elever i grundskolan 1-6 (kommunal) 2 069 2 019 2 013 

Antalet elever i grundskolan 7-9 (kommunal) 969 890 886 

Antalet elever i särskolan (grund samt gymnasiet exkl elever från annan kommun) 72 68 69 

Antalet elever i Njudungsgymnasiet (folkbokförda i Vetlanda kommun) 777 830 811 

Antalet elever i Njudungsgymnasiet från annan kommun (inkl särskolan) 231 199 217 

Antalet gymnasieelever studerande på annan ort (folkbokförda i Vetlanda kommun) 186 161 180 

Antalet elever inskrivna i musikskolan 358 362 448 

Antalet heltidsstuderande inom vuxenutbildningen (helårsplatser) 314 281 268 

Antalet elever från Vetlanda kommun på Vetlanda friskola F-9 76 70 81 

Personal 

Barn- och utbildningsnämnden hade 2021 1080 

månadsavlönade årsarbetare, där medelåldern var 

46 år. Av våra medarbetare är 79 % kvinnor. 

Av de 1080 årsarbetarna är 72 % tillsvidareanställda. 

Störst antal visstidsanställda finns inom grundskola 

och det är här vi har störst utmaningar inom 

kompetensförsörjningen. Det saknas utbildade 

lärare och svårast är det att rekrytera lärare 

utbildade för högstadiet inom naturvetenskapliga 

ämnena och moderna språk. 

Även förskolan har en stor del visstidsanställda. Där 

har skett en positiv utveckling senaste åren och 

motsvarande 64% av pedagogerna är förskollärare 

eller barnskötare. 

Vid senaste medarbetarundersökningen var 

medarbetarindexet 4,23 vilket är samma siffra som 

2020. Vi har förbättrats oss inom området hälsa. 

Sjukfrånvaron var starkt präglad av Covid 19 och 

varit något högre än ett normalår. Den totala 

sjukfrånvaron för hela förvaltningen låg på 5,25 % 

ackumulerat under hela året. Förskolan har högst 

sjukfrånvaro med 7,34 % och gymnasiet lägst med 

2,42%. Här syns möjligheten för gymnasielärare att 

under pandemin till viss del arbeta hemifrån. 

Personalomsättningen för tillsvidareanställda låg på 

4,74%. 

Målarbete 

Medborgarundersökning visar att medborgarna i 

Vetlanda är nöjda med samtliga delar av våra 

verksamheter, från förskola till vuxenutbildning. Att 

vi har satsat på våra lokaler både inom skola och 

förskola gör att vi har än bättre förutsättningar att 

bli än mer attraktiva. Att erbjuda bra förskola och 

skola en faktor som göra att fler barnfamiljer väljer 

att bosätta sig I Vetlanda och därmed bidrar till 

Vetlanda kan bli 30 000 tusen invånare 2030. 

Skola, förskola och möjligheter till högre utbildning. 

Vuxenutbildning har fler som läser eftergymnasiala 

utbildningar och med satsningen på teknikens hus 

kommer det skapas ännu bättre förutsättningar läsa 

på hemmaplan. 

Vi förbättrat våra resultat på 

medarbetarundersökningen årligen, fler behöriga 

lärare och ett mer attraktivt löneläge har gjort att vi 

uppnått våra egna mål om attraktiv arbetsgivare. 

Satsningen på likvärdiga förutsättning för barn och 

elever i våra förskolor och skolor är en långsiktig 

satsning som bär frukt först om några år. Vi kan trots 

det se en positiv utveckling i det korta perspektivet, 

men det finns mycket kvar att göra.  
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Fullmäktiges mål - 30 000 invånare år 2030 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Byggnationerna inom Barn- och utbildningsnämnden 

har varit många och under 2021 färdigställdes flera 

projekt inom förskolan och grundskolan. 

Mogärdeskolan har byggts till och renoverats, likaså 

Withalskolan. Inom förskolan har Vildvinet och 

Himlabackarnas förskolor färdigställts. Tillbyggnad 

och renovering av Landsbro 7-9 är pågående och 

planering av ombyggnad av Tomaslundsskolan har 

startat. Dessa satsningar i nybyggnationer och 

renovering är en del i att förutom erbjuda våra 

nuvarande barn och elever bra och ändamålsenliga 

lokaler även kunna loka andra att flytta till Vetlanda 

genom att kunna erbjuda bra förskolor och skolor. 

Fullmäktiges mål - Service i toppklass 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

De senaste två läsåren har resultaten förbättrats när 

det gäller andelen elever som lämnar årskurs nio 

med godkänt i samtliga ämnen, dock från en låg 

nivå. Andelen behöriga lärare har ökat inom samtliga 

verksamheter och medarbetarundersökningen för 

Barn- och utbildningsnämnden visar på en fortsatt 

positiv trend. 

Fullmäktiges mål - Hållbart i alla led 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Mer likvärdiga förutsättningar vad gäller lokaler och 

resurser, men mycket arbetet kvarstår att göra. 

Fullmäktiges mål - Nytänkande och livslångt lärande 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Positiv utveckling inom samtliga delmål. 

Högre andel behöriga ökar inom samtliga enheter, 

positiv trend på medarbetaundersökningen. Tuff tid 

under pandemi. 

Fler deltar i kollegialt lärande. 

Framtid 

Vi håller för närvarande på att tillsammans med 

övriga höglandskommuner att se över 

gymnasiesamverkan på höglandet. I samband med 

detta lade regeringen ut en lagrådsremiss kring 

planering och dimensionering av gymnasieskolan. 

Regionen och Skolverket kommer enligt förslag få ett 

större ansvar för dimensioneringen av antalet 

platser på våra gymnasieskolor och där 

arbetsmarknadens behov skall få en större påverkan 

på fördelningen av platser än elevernas önskemål. 

Detta kommer på sikt påverka oss mycket. 

Grundskolans måluppfyllelse är fortfarande låg och 

arbete med detta är prioriterat. 

Teknikens hus blir viktigt för oss, dels för att stärka 

utbildningsmöjligheterna inom de eftergymnasiala 

tekniska utbildningarna, dels som en katalysator för 

att inspirera våra barn och ungdomar inom de 

naturvetenskapliga ämnena och matematik. Vi har i 

relation till övriga ämnen sämre resultat dessa 

ämnen och det påverkar att eleverna väljer bort 

tekniska utbildningar. 

En annan farhåga är att barn- och 

utbildningsnämndens budget i förhållande till 

antalet barn skall minska än mer. Vi har under flera 

år sett ett ökat antal barn inom framför allt 

grundskola vilket är positivt. Att ta emot ett ökande 

antalet barnet utan att få kompensation i budgeten 

är dock svårt. Vi har effektiviserat och prioriterat 

under de senaste åren till priset av ett större antal 

barn och elever per pedagog. Verksamheterna 

behöver mer resurser till pedagoger från förskola till 

vuxenutbildning. 
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Lokalförsörjningen är en annan utmaning, trots 

prognoser om minskande födelsetal är det inget vi 

sett. Vetlandas kvinnor föder fler barn än 

riskgenomsnittet och inflyttningen i våra 

åldersgrupper är stor. Mycket positivt har skett inom 

lokalförsörjningen, men det kvarstår en del att göra. 

Det är viktigt för oss att ha bra och funktionella 

lokaler. 

Musikskolan måste lämna sina lokaler. I samband 

med detta behöver vi se över framtiden för 

verksamheten. Dessutom behöver vi utveckla 

verksamheten mot en kulturskola för att möta en ny 

målgrupp barn. 

Arbetet med ”Bästa platsen” är också ett arbete som 

är viktigt för framtiden. Vår förmåga att tillsammans, 

möta och stödja våra medborgare och med deras 

hjälp utveckla Vetlanda till att bli den bästa platsen 

att växa upp, leva och åldras på är ett mycket viktigt 

arbete. 

Ekonomi 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett positivt 

resultat på 755 tkr. Värt att nämna är att 

förändringen av ferielöneskulden är relativt stor, en 

ökning med 3 278 tkr. Förändringen är störst inom 

grundskoleverksamheten samt gymnasiet. 

Förskoleverksamheten redovisar en budget i balans 

vid årets slut. Inom verksamheten har det skett ett 

ökat barnantal under året, vilket hanterats inom 

befintlig organisation. 

Grundskola, fritidshem och förskoleklass redovisar 

ett positivt resultat. Utfallet är en följd av ej 

genomförda utbildningar samt extra statsbidrag som 

tillkommit under året. Även inom grundskole-

verksamheten har det skett en ökning av antal 

elever under året, vilket hanteras inom befintlig 

organisation. 

Musikskolan visar ett överskott. Här har 

lönekostnaderna blivit lägre på grund av 

sjukfrånvaro under året. 

Gymnasieverksamheten redovisar ett negativt 

resultat. Intäkterna gällande interkommunala 

ersättningar har varit lägre än budgeterat, främst 

under hösten. Kostnaderna har varit något högre än 

förväntat framför allt på programmen Teknik och 

Industri. Det startades upp ett fjärde tekniskt år 

under hösten vilket medfört högre kostnader. 

Inom grund- och gymnasiesärskoleverksamheten 

noteras ett positivt resultat. Resultatet förklaras av 

lägre lönekostnaderna än budgeterat. Våra elever 

under 2021 har haft ett lägre behov av personal-

täthet. Vi har haft fler elever från andra kommuner 

vilket genererat högre intäkter. 

Vuxenutbildningen redovisar ett negativt resultat, 

vilket beror på minskade schablonersättningar från 

Migrationsverket. Värt att notera är att 

ersättningarna minskat med 2 000 tkr jämfört med 

förgående år. 

Skolskjutsverksamheten redovisar en budget i 

balans. Här har det under året skett ett utvecklings-

arbete vilket medfört en effektivisering och 

optimering av skolskjutsen. 

Resursteam inklusive Komback visar ett överskott 

mot budget. Överskottet förklaras av ej tillsatta 

psykologtjänster samt sjukskrivningar. Det har även 

skett en minskning av antal tjänster under hösten på 

Komback. 

Den centrala ledningsorganisationen redovisar ett 

positivt resultat, vilket förklaras av ej utförda 

utbildningsinsatser. 

Central administration visar ett underskott mot 

budget, främst beroende på ökade kostnader inom 

IT. 

Barn- och utbildningsnämndens investeringar för 

2021 redovisar ett överskott mot budget på 6 098 

tkr. Överskottet beror till största del på skolprojekt 

vilka blivit försenade och stor del av budgeten 

kommer flyttas över till 2022. 
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DRIFTREDOVISNING   2021   2020  

Belopp i tusen kronor Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Verksamhet  Intäkter Kostnader   Intäkter Kostnader  

Barn- och 

utbildningsnämnd 

740 0 588 152 740 0 538 202 

Musik/kulturskola, 

barnkulturverksamhet 

5 532 -716 5 764 484 5 364 -755 5 213 906 

Förskoleverksamhet 125 904 -30 979 156 762 121 127 812 -28 354 155 103 1 063 

Grundskola, fritidshem, 

förskoleklass 

240 860 -23 990 263 754 1 096 223 995 -26 646 250 636 5 

Mottagningsenhet 

flykting 

0 0 0 0 895 -4 405 5 342 -42 

Särskola 16 862 -9 344 23 411 2 795 17 918 -7 463 22 509 2 872 

Gymnasieskola 80 967 -45 299 129 001 -2 735 80 341 -44 319 124 252 408 

Vetlanda lärcentrum 19 560 -10 821 32 543 -2 162 17 872 -12 194 32 711 -2 645 

Skolskjuts 26 726 -1 662 28 412 -24 25 500 -1 635 29 025 -1 890 

Resurscentrum 16 914 -995 16 842 1 067 15 901 -828 16 363 366 

Komback 3 010 0 2 462 548 3 090 0 3 015 75 

Central lednings-

organisation BoU 

43 410 -111 43 207 314 41 276 0 39 891 1 385 

Administration BoU 29 387 -22 366 52 652 -901 31 998 -20 521 50 097 2 422 

Summa 609 872 -146 283 755 398 755 592 702 -147 120 734 695 5 127 

 

INVESTERINGSREDOVISNING  2021   2020  

Belopp i tusen kronor Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Projekt  Inkomster Utgifter   Inkomster Utgifter  

Administration BoU 2 862  0 2 862 557  491 66 

Förskoleverksamhet 2 994  1 405 1 589 889  355 534 

Grundskola, fritidshem, 

förskoleklass 

5 980  4 762 1 218 5 071  5 129 -58 

Gymnasieskola 2 228  1 989 239 2 532  2 571 -39 

Musik/kulturskola    0 43  0 43 

Särskola    0 35  0 35 

Vetlanda Lärcentrum 190  0 190 92  0 92 

SUMMA 14 254 0 8 156 6 098 9 219 0 8 546 673 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde är till 

största del reglerat av lagstiftning genom till 

exempel. socialtjänstlagen (SoL), hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL), lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) med flera. Nämnden 

beslutar om behovsbedömda insatser till brukare 

utifrån aktuell lagstiftning. Insatserna kan till 

exempel verkställas som särskilt boende för äldre 

(SoL), boendestöd till personer med psykisk 

funktionsnedsättning (SoL) och boende enligt LSS. 

Insatserna varierar efter den enskildes behov. 

Nämnden har ett betydande ansvar för hälso- och 

sjukvård och då för den del av primärvård där 

kommunen är huvudman. Ansvaret gäller hemsjuk-

vård på särskilt boende och ordinärt boende och det 

gäller för patienter i alla åldrar, från 0 år och uppåt. 

Inom organisationen finns över 1 000 medarbetare. 

Hänt i verksamheten 

Nämndens prioriterade områden 2021 har varit 

ekonomi i balans, kompetensförsörjning och 

digitalisering/välfärdsteknik. 

År 2021 har liksom 2020 till stor del handlat om 

covid-19. Brukare och personal har vaccinerats mot 

covid. I början av året var det många brukare som 

var sjuka i covid-19 men också medarbetare. Den 

stora sjukfrånvaro kan kopplas till såväl sjukdom som 

de restriktioner som varit gällande. 

Nya Tomasgården, ”Tegnerhuset” öppnade våren 

2021. Först öppnades tre enheter och den fjärde 

öppnade i september 2021. 

Efter sommaren fattade nämnden beslut om en 

långsiktig plan över utveckling av funktionshinder-

omsorgen. Planen antogs under hösten av 

kommunfullmäktige. Planen tar upp framtida 

utveckling av boende, LSS, kompetensutveckling 

med mera. Efter att Kommunfullmäktige (KF) antagit 

planen har nämnden också fattat ett inriktnings-

beslut om en mer detaljerad plan för hur utveckling 

av boendeformer enligt LSS. 

Förvaltningen har arbetat med att möta den 

omställning av vårdnivåer som pågår, ”Nära Vård”. 

Förvaltningen har till största del kunnat erbjuda vård 

och omsorg i hemmet alternativt korttidsplats efter 

att patienten varit utskrivningsklar från sjukhusvård. 

Det har funnits perioder där det varit mycket stor 

efterfrågan på korttidsplatser. Det har inte uppstått 

något betalningsansvar till regionen. 

2021 har Vård och omsorgsförvaltningen gjort 

flertalet införanden i det pågående digitaliserings-

arbetet. 

• Det nya verksamhetssystemet Combine togs i 

drift den 1 november 2021. I samband med 

införandet förändrades inloggningssättet till 

verksamhetssystemet. Samtlig personal och 

timvikarier använder nu tjänste-id kort vid 

inloggning till systemet. Detta ökar säkerheten 

vid inloggning till så kallad tvåstegs- 

autentisering. 

• Breddinförande av digitala läkemedelsskåp. 

Samtliga boenden inom äldre- och funktions-

hinderomsorgen har tillgång till digitalt 

läkemedelsskåp. Införandet skedde under 

senhösten 2021. Detta säkerställer att vid behov 

kunna se vem som öppnat skåpet. 

• Digital läkemedelssignering är infört i all 

verksamhet under året. I samband med detta har 

mobiltelefontätheten utökats så att medarbetare 

i t ex hemtjänst har tillgång till mobil. I princip 

samtliga mobiltelefoner kan hanteras på distans 

vilket säkerställer att appar är uppdaterade. 

• Brister på vissa komponenter på grund av  

pandemin har försenat uppsättningen av trådlöst 

nätverk men i princip har samtliga boenden vid 

utgången 2021 tillgång till trådlöst nätverk. 

Nämnden har kunnat erbjuda cirka 20 medarbetare 

att gå en utbildning till undersköterska, heltids-

studier med lön. Något som möjliggjorts med statliga 

medel, Äldreomsorgslyftet. Detta är en mycket viktig 

del i vår framtida kompetensförsörjning. 
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Verksamhetsmått 

Verksamhetsmått/nyckeltal 2021 2020 2019 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare  861 933 775 971 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare  371 596 347 632 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg %  -0,80% 2,60% 

Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare  960 680 1 029 408 

Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, 

kr/brukare 

 184 892 202 327 

Nettokostnadsavvikelse LSS %  4,50% 6,60% 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet 

inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 

43 93 102 

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna 

inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS, medelvärde 

135 102  

Personal 

Medarbetarundersökningen visar ett något bättre 

resultat än 2020, trivselindex visar på 4,14 mot 4,12 

år 2020. Det finns en liten skillnad mellan 

funktionerna. Det ses att första linjens chefer 

upplever att de har en stor belastning. Det är något 

som förvaltningen kommer att arbeta vidare med. 

Generellt ses i medarbetarundersökningen 2021 att 

det varit ett ansträngande år för alla. Ett år som 

krävt stor flexibilitet, ställa om och lära nytt. 

Coronapandemin har varit en mycket personal-

krävande period som varat under snart två år. 

Många medarbetare har fått arbeta övertid för att få 

ihop bemanningen. 

Kompetensförsörjning var och är ett prioriterat 

område. För nämnden är det viktigt att kunna 

säkerställa trygghet och kompetens. År 2021 var det 

stor efterfrågan av medarbetare och då framför allt 

undersköterskor, vårdbiträde etc. och det är de som 

finns i absolut närhet till brukaren. Det är svårt att 

rekrytera medarbetare med rätt kompetens och det 

för med sig att fler medarbetare saknar adekvat 

utbildning. När det gäller hälso- och sjukvårds-

personal går det inte att göra avkall på kompetens. 

Mycket positivt är att cirka 20 medarbetare har sökt 

utbildning till undersköterska. En utbildning som 

finansieras med riktade statliga medel, 

"Äldreomsorgslyftet". 

Sjukfrånvaron har varit hög och legat högre än 

kommunens snitt. Frånvaron har varit mellan 10 - 15 

% under hela året. Sjukfrånvaron har delvis varit 

relaterad till smittspridning av covid-19 och 

restriktioner som varit aktuella under året. 

Målarbete 

Nämnden har under året arbetat mot kommunfull-

mäktiges mål och riktningar. Att vara en attraktiv 

kommun innebär att ha boendeformer som 

tillgodoser medborgarens behov. Ett nytt äldre-

boende har öppnats och snart öppnar ett nytt LSS-

boende. Service i toppklass där nämnden bland 

annat arbetar med brukarens känsla av delaktighet 

och vilket följs via nationella brukarundersökningens 

resultat. På grund av pandemin har det inte gjorts 

någon brukarundersökning hos de äldre. 

Funktionshinderomsorgen har genomfört brukar-

undersökning, som visar på bra resultat men det 

finns områden där förvaltningen ska jobba vidare. 

Nämnden har arbetat med hållbarhet och då i första 

hand med det ekonomiska perspektivet. Det 

redovisas ett relativt stort överskott som till största 

del beror på statliga medel som tillförts. Den digitala 

utvecklingen har under året varit påtaglig där 

nämnden till exempel infört nytt verksamhetssystem 

(berör alla medarbetare) och digitala läkemedels-

skåp. 

Fullmäktiges mål - 30 000 invånare år 2030 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Ett nytt LSS-boende (Himlabackarna) är nästan klart, 

inflyttning sker i slutet av februari 2022. Tegnerhuset 
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öppnades under året, 36 platser avseende särskilt 

boende. Väntetiden från ansökningsdatum till första 

erbjudet inflyttningsdatum till har halverats under 

2021, till 43 dagar. 

Fullmäktiges mål - Service i toppklass 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Nämnden grundar sina resultat på nationella 

brukarundersökningar och på grund av pandemin 

har det inte gjorts några underökningar. Det finns 

inte några nya resultat avseende äldreomsorgen. 

Inom funktionshinderomsorgens brukarunder-

sökning placerar sig Vetlanda i den övre delen av 

mitten. 

Fullmäktiges mål - Hållbart i alla led 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Nämnden har arbetat med att vård och omsorgen i 

kommunen ska var effektiv och levereras med hög 

kvalité. 

Fullmäktiges mål - Nytänkande och livslångt 

lärande 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Medarbetarna anser till stor del att de får nödvändig 

kompetensutveckling. Pga. pandemin har det varit 

flera utbildningar kopplat till just det. Ett nytt 

verksamhetssystem har införts och fört med sig 

utbildningar för alla medarbetare. 

Framtid 

Nämnden har utmaningar att möta de kommande 

åren. Det ses i befolkningsprognos att kommunen får 

en ökad andel äldre, äldre. En sådan utveckling för 

med sig ökade krav på vård och omsorg. Det 

kommer finnas behov av ytterligare platser inom 

särskilt boende. Nämnden står också inför 

omställningen till "Nära Vård", en omställning som 

kräver att det finns medarbetare med rätt 

kompetens. 

Nämnden har också en utmaning i att agera utifrån 

den antagna utvecklingsplanen för funktionshinder-

omsorgen och då inte minst att leva upp till de krav 

som ställs på ett LSS-boende. 

Kompetensförsörjning och rekrytering av 

medarbetare med adekvat utbildning är en ständig 

utmaning. Tillsammans med kommunens 

bemanningsenhet rekryteras medarbetare till 

verksamheten. Många gånger tvingas man rekrytera 

medarbetare utan utbildning då det är brist på 

sökande med utbildning och ibland finns bristande 

kunskaper i svenska språket. Äldreomsorgslyftet, en 

utbildningssatsning med statliga medel, har gjort det 

möjligt att utbilda redan anställd personal till under-

sköterska med full lön under studietiden. Nämnden 

har ett stort behov av medarbetare med rätt 

kompetens och störst brist är det är det på de 

medarbetare som är närmast brukaren. 

En hållbar ekonomi är ett pågående arbete i 

nämnden. De två senaste åren har det redovisats ett 

överskott och det beror på att det kommit statliga 

medel som varit riktade mot äldreomsorg. De 

riktade statliga ersättningarna kommer att minska 

2023 och det innebär troligen att vi ser ett under- 

skott. Där ser nämnden att det är av största vikt att 

det bidrag avseende äldreomsorgen som övergår till 

att bli ett generellt statsbidrag tillfaller vård- och 

omsorgsnämnden i form av ramjustering. 

Ekonomi 

Nämnden noterar år 2021 ett relativt stort över--

skott, 14 142 tkr. Överskottet beror till stor del på 

riktade statsbidrag inom äldreomsorgen. De bidrag 

som kunnat användas under 2021 är medel för att 

säkerställa en god vård och omsorg om äldre, 

utbildning i form av äldreomsorgslyftet, medel för 

att minska ensamhet och möjliggöra insatser inom 

demensvården samt utveckling av välfärdsteknik. En 

stor del av överskottet kommer från ersättning för 

extra kostnader avseende Covid-19 som uppstod 

2020, men där dessa är bokförda under 2021. Denna 

ersättning motsvarar 6 653 tkr. De statliga bidragen 

redovisas till stor del under verksamhet 

administration. 

Antalet beviljade hemtjänsttimmar har i nuläget 

stabiliserat sig på en lägre nivå än tidigare år. Det är 
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dock något tidigt för att säga att det är en nivå som 

är hållbar på sikt. Hur stor "pandemi-effekt" det är 

återstår att se när de som avsagt sig insatser, samt 

avvaktat med att söka återkommer. Trots det är 

kostnaderna för hemtjänsten högre än budgeterat, 

vilket bland annat beror på pandemin och 

bemanningskostnader utifrån det. Även lägre 

intäkter påverkar resultatet. 

Inom LSS-området ses ett överskott. Under året har 

behovsmätningar gjorts inom boende och daglig 

verksamhet och utifrån det har man arbetat med att 

anpassa bemanningen. Det visas även ett överskott 

inom daglig verksamhet som kan kopplas till 

pandemin då alla deltagare inte varit på plats utifrån 

smittskyddsåtgärder. 

Kostnader för externa placeringar återfinns både 

inom LSS och SoL. Kostnaderna överstiger budget 

med ca 2 100 tkr. Nämnden arbetar löpande för att 

sänka dessa kostnader i möjligaste mån. 

Trots ett högt tryck från slutenvården har nämnden 

klarat sig utan betalningsansvar till regionen under 

2021. 

Myndighetskontoret har behövt hyra socionomer då 

det varit vakanser och rekryteringssvårigheter. 

Utifrån att nämnden valde att inledningsvis inte 

öppna alla platser på nya Tegnérhuset, har 

kostnaderna här varit lägre än förväntat. 

Alla verksamheter har under året haft utmaningar i 

bemanningen vilket som tidigare beskrivits till stor 

del beror på hög sjukfrånvaro. Detta medför höga 

kostnader för både sjukfrånvaro samt vikarie-

tillsättning, och när det är svårt att rekrytera vikarier 

även höga kostnader i form av övertidsersättning för 

att ersätta ordinarie personal som arbetar mycket 

mer än normalt. Det har också medfört högre 

kostnader internt för att ersätta bemanningsenheten 

för det arbete de gjort för att tillsätta personal. 
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DRIFTREDOVISNING   2021   2020  

Belopp i tusen kronor Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Verksamhet  Intäkter Kostnader   Intäkter Kostnader  

Administration VO 33 903 -7 767 29 139 12 530 42 906 -6 410 26 675 22 641 

Bemanning 10 409 -4 10 088 326 9 601 -1 10 106 -504 

Färdtjänst 200 0 145 55 200 -74 99 175 

Hemsjukvård 53 321 -1 605 54 589 337 56 962 -2 184 58 755 390 

Hemtjänst 101 736 -72 559 176 445 -2 150 100 295 -80 497 187 102 -6 310 

Korttidsvård 15 048 -462 14 897 613 8 430 -315 8 890 -145 

Insatser enligt LSS 142 539 -24 567 165 830 1 277 132 604 -24 315 159 179 -2 260 

Myndighetskontor 7 477 0 8 293 -816 7 137 0 8 503 -1 366 

Vård- och omsorgsnämnd 759 0 690 69 805 0 641 164 

Insatser enligt SoL 18 527 -2 360 22 361 -1 474 21 672 -3 023 25 369 -674 

Särskilt boende ÄO 133 960 -27 199 159 762 1 397 128 485 -28 718 156 256 947 

Äldreomsorg övr verksamhet 8 411 -4 371 11 245 1 537 20 720 -2 636 21 193 2 163 

Övrig verksamhet VO 3 704 -1 827 5 090 442 3 805 -1 771 5 105 471 

SUMMA 529 994 -142 722 658 574 14 142 533 623 -149 942 667 873 15 691 

 

INVESTERINGSREDOVISNING  2021   2020  

Belopp i tusen kronor Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Projekt  Inkomster Utgifter   Inkomster Utgifter  

Inventarier VO 250 0 102 148 950 0 943 7 

Inventarier särskilt boende 150 0 187 -37 0 0 0 0 

Trygghetslarm/säkerhetsutr 250 0 253 -3 250 0 308 -58 

Nyckelgömmor 0 0 0 0 50 0 0 50 

Teknik/dokumentation 0 0 0 0 175 0 0 175 

E-Hälsa 0 0 0 0 75 0 0 75 

Elcyklar 30 0 20 10 0 0 0 0 

Specialsängar 975 0 978 -3 75 0 0 75 

Hjälpmedel 0 0 0 0 50 0 0 50 

Madrasser 110 0 0 110 0 0 0 0 

Inventarier Nya Tomasgården 1 500 0 1 479 21 0 0 0 0 

Verksamhetssystem Combine 1 000 0 549 451 825 0 350 475 

Inventarier LSS-boende 300 0 0 300 300 0 0 300 

SUMMA 4 565 0 3 568 997 2 750 0 1 601 1 149 
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Socialnämnden 
Socialnämnden fullgör kommunens socialtjänst-

uppgifter för individ– och familjeomsorg reglerat i 

socialtjänstlagen (SOL) med kompletterande 

tvångslagstiftning och följdlagar jämte familjerättslig 

lagstiftning med undantag av det som gäller äldre- 

och funktionshinderomsorgen. I nämndens ansvar 

ingår också uppgifter enligt hälso- och sjukvårds-

lagen i de delar som rör missbruksvården. 

Socialnämnden ansvarar även för mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn samt arbets-

marknadsfrågor. 

Hänt i verksamheten 

Den omorganisation som socialnämnden fattade 

beslut om hösten 2021, verkställdes vid årsskiftet. 

Det innebär att den sektionsindelning som 

förvaltningen varit indelad upphörde. En samlad 

ledningsorganisation där samtliga enhetschefer 

ingår, planerar, samordnar och leder verksamheten 

under en och samma chef. Tillsammans med tidigare 

beslut som gemensam mottagningsenhet, 

gemensam verksamhetutvecklare med mera har 

syftet att gå mot en mer samlad socialtjänst stärkts. 

Beslutsgången är snabbare, transparens och 

delaktighet har blivit lättare att förverkliga, 

förvaltningens kvalitets -och utvecklingsarbete har 

blivit lättare att hålla samman. Beslutet innebar en 

minskning av ledningsorganisationen som 

möjliggjorde ytterligare ett redskap att styra 

verksamheten i enlighet med nämndens långsiktiga 

strategi. En verksamhetutvecklare för samordning 

och utveckling av förvaltningsövergripande, 

verksamhetsnära frågor har tillsats. Samordning och 

kvalitetsutveckling av boendefrågor, våld i nära 

relationer, samt dialog och arbetssätt med civil-

samhället kan nu samordnas utan att belasta 

förvaltningens chefer. 

Förvaltning och nämnd har under året vidare-

utvecklat sin modell för styrning och kvalitetsarbete i 

syftet att kvalitet, styrning och ledarskap ännu bättre 

ska utgöra en samlad modell och inte olika delar. 

Detta skapar ännu bättre tydlighet och förståelse för 

alla hur alla delar hänger ihop, något som ökar 

motivation och engagemang för vårt uppdrag. 

Nämndens långsiktiga strategi anger i vilken riktning 

nämnden vill utveckla socialtjänsten. Den består av 

tre huvudspår som tillsammans med nämndens 

ekonomiska utmaningar är det som främst påverkat 

mål och aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan: 

• Den förebyggande och samverkande 

socialtjänsten 

• Den hjälpande socialtjänsten – individanpassad 

och effektiv 

• Den nytänkande socialtjänsten - mod och 

förmåga att använda ny teknik 

Verksamhetsmått 

Verksamhetsmått/nyckeltal 2021 2020 2019 

Antal inkomna anmälningar 0-20 år 1473 1283 1021 

Antal inledda utredningar 0-20 år 430 437 404 

Antal vårddygn HVB 0-20 år inklusive ensamkommande 2443 2300 6130 

Vårddygn familjehem 0-20 år inklusive ensamkommande 13790 15945 15715 

Antal inledda utredningar över 20 år inklusive Våld i nära relationer 166 122 107 

Vårddygn HVB över 20 år inklusive Våld i nära relationer 3452 2994 1621 

Antal hushåll med försörjningsstöd 249 286 249 

Antal ärenden har generellt ökat inom de flesta 

områden under året. Ett undantag är antalet hushåll 

med försörjningsstöd som har minskat. Antalet 

vårddygn 0-20 år inkluderar ensamkommande som 

är en verksamhet som finansierats av staten och som 

minskat kraftigt under senare år. Antal vårddygn 

exklusive ensamkommande har däremot ökat 

kraftigt under 2021 vilket inte kan avläsas i 

verksamhetsmåtten. 
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Personal 

Både nämnd och förvaltning har tydligt lyft fram 

vikten av att ha en hög ambition när det gäller att 

prioritera personalens arbetssituation och verka för 

en god personalpolitik. Nämnden har valt att lyfta 

personalperspektivet i sina mål för året. 

Förvaltningen har under flera år arbetat med en 

ledarskapsstrategi som bygger på allmän forskning 

om vad som stärker motivation och engagemang. 

Det finns flera goda motiv för att lyckas bra med 

detta. Personalen är den viktigaste resursen för att 

få en bra socialtjänst för de många grupper av 

medborgare vår verksamhet vänder sig till. Det finns 

även ekonomiska skäl. Förvaltningen har tidigare 

erfarenheter av vilka kostnader det för med sig om 

svårigheter att rekrytera uppstår. 

Förvaltningens personal har under detta pandemi-år 

varit pressad på olika sätt. Trots detta uppvisar årets 

medarbetarundersökning ett mycket gott resultat, 

med ett trivselindex på 4,38 av 5, vilket är den näst 

högsta siffran i kommunen. De högsta resultaten 

återfinns i hur personal upplever kvalitet och 

ledarskap. De störta utmaningarna återfinns inom 

området hälsa där arbetstyngd och stress återfinns, 

vilket ger förvaltningen ytterligare incitament att 

fortsätta med att eftersträva en förbättring på detta 

område. 

Sjukfrånvaron i förvaltningen har i likhet med flera 

andra områden varit hög även detta år. 

Förvaltningen har under året legat på en genom-

snittligt sjukfrånvaro på cirka 7,43 %. (Föregående år 

7,62%). Kommungenomsnittet var under året 6,76%. 

Förvaltningen har under året haft en viss personal-

omsättning. Det är vanligt med interna sökanden i 

förvaltningen när tjänster annonseras ut. Det har 

också generellt sett varit många behöriga till lediga 

tjänster. Förvaltningen har även fått glädjen att 

erbjuda tjänst till flera som valt att återvända till 

förvaltningen efter arbete i andra kommuner eller 

andra förvaltningar. Personalförsörjningen har 

fungerat tillfredsställande under året. 

Målarbete 

Nämnden arbetar efter en långsiktig strategi som är 

förankrad i kommunens övergripande mål. Strategin 

styr årliga mål och förvaltningens utvecklingsarbete 

mot en effektiv, flexibel socialtjänst med betoning 

på samarbete, förebyggande och tidiga insatser och 

dialog med andra aktörer i samhället. Strategin 

anger även en hög ambition i nytänkande och i att 

utnyttja fördelarna med digitalisering och ny teknik. 

I summeringar, kvalitetsrapporter och analyser 

framstår tydligt att nämndens inriktning under året 

har påverkat förvaltningens utveckling i den riktning 

som strategin anger. 

Fullmäktiges mål - 30 000 invånare år 2030 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Socialnämnden arbetar med en långsiktig strategi 

som styr förvaltningens utveckling. En strategi som 

uttrycker vikten av att utveckla digitalisering och E-

tjänster för att förenkla för medborgaren. En E-tjänst 

har utvecklats under 2021. Denna handlar om att 

ansöka om stöd och hjälp. Ett utvecklingsprojekt 

pågår som bland annat har som mål att införa 

ansökan m försörjningsstöd via medborgarportal och 

E-tjänster. Utveckling av dessa tjänster sker läns-

gemensamt och under 2021 har detta utvecklings-

arbete fortsatt. 

Fullmäktiges mål - Service i toppklass 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Nämnden har arbetat med ständiga förbättringar i 

sin verksamhetsplan, där flera av målen bland annat 

syftar till ökat medinflytande för medborgaren. 

Nämndens långsiktiga strategi har sin utgångspunkt i 

en mer differentierad och flexibel socialtjänst, allt 

för att medborgaren ska mötas av en effektiv och 

snabb handläggning med hög kvalitet. 

Förvaltningens utvecklingsarbete är i hög grad 

inriktat på att förebygga inlåsningseffekter där 

människor fastnar i bidragsberoende och/eller 

långvarigt utanförskap. Den årliga brukarunder-

sökningen uppvisar ett förbättrat resultat, men har 

inte riktigt nått upp till uppsatta mål. Målet bedöms 

som delvis uppfyllt
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Fullmäktiges mål - Hållbart i alla led 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Nämnden arbetar aktivt med att bygga ett starkt och 

hållbart Vetlanda. Genom en tydlig strategisk 

inriktning och även i form av nedbrutna mål vill 

nämnd och förvaltning utöka samverkan och dialog 

med civilsamhället i Vetlanda. Dessa dialoger ska 

leda till att i högre grad samordna olika insatser 

genom partnerskap och överenskommelser, inom 

områden där man gemensamt bedömer att behov 

finns. I samband med att en större omorganisation i 

förvaltningen som genomfördes under året har en 

verksamhetutvecklare fått uppdraget att samordna 

denna ambition som ska genomsyra hela 

förvaltningens arbete. Coronapandemin har 

förhindrat att gemensamma dialogmöten genom-

förts på den nivån som planerats 

Fullmäktiges mål - Nytänkande och livslångt 

lärande 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Nämndens långsiktiga strategi anger riktningen för 

ökad digitalisering och ökad samverkan. Detta 

arbete har under rapportperioden utvecklats och 

tagit steg framåt. Ökad samverkan med bland annat 

idéburen sektor och utveckling av E-tjänster har 

under rapportperioden tagit stora kliv framåt. 

Framtid 

Den viktigaste utmaningen för socialförvaltningen är 

nämndens stora ekonomiska underskott. 

Förvaltningen uppvisar ett väldigt stort underskott 

gentemot budget 2021 och trots en höjd budgetram 

2022 har främst kraftigt ökade kostnaderna inom 

HVB-vården Barn och Unga inneburit att inte heller 

denna bedöms kunna räcka till. Förvaltningen 

fortsätter att arbeta för att utveckla socialtjänsten i 

den riktning nämnden har angett i sin strategi. Ett 

omfattande utvecklingsarbete inom försörjnings-

stödet fortsätter under 2022 och förväntas få 

ekonomiska resultat. Nämnden har fått särskilda 

medel beviljade ur den kommunala utvecklings-

reserven för ett intensifierat kvalitetsarbete under 

2022, i syfte att minska kostnaderna för HVB-vården 

för barn och unga som uppvisar den största 

kostnadsökningen. En särskild projekttjänst kommer 

att tillsättas för att leda arbetet. Trots detta 

intensiva arbete har nämnden aviserat att man 

under våren kommer att äska om tilläggsanslag till 

sin budget utifrån de förändrade behoven och den 

svåra ekonomiska situationen. 

Nämnden kommer under 2022 att intensifiera 

arbetet med "Den förebyggande och samordnande 

socialtjänsten" som den uttrycks i nämndens 

strategi. Kommunstyrelsen har givit klartecken att 

tillsätta en ytterligare en fältsekreterartjänst som ska 

förstärka förvaltningens och förhoppningsvis bidra 

till en effektivare samordning av kommunens 

förebyggande arbete riktat till unga. 

Nämnden kommer tillsammans med Barn och 

Utbildning, Kultur -och Fritid och Vård o Omsorg att 

stärka det länsövergripande arbetet kallat "Bästa 

platsen att leva bo och växa upp på". Det är ett 

samarbete med mellan region och kommun där en 

projektledare under året kommer att leda och 

utveckla arbetet i Vetlanda. 

Ekonomi 

Förvaltningen redovisar ett underskott i förhållande 

till budget på minus -23,0 mnkr för helåret 2021. 

Föregående år var underskottet för nämnden -1,9 

mnkr men då hade nämnden fått tillfälliga 

ramförstärkningar på sammanlagt 17 mnkr. 

Nettokostnaden för året landade på 127,1 mnkr. 

Föregående år var nettokostnaden 112,9 mnkr. 

Nämndens kostnader ökade alltså med drygt 15 

mnkr mellan 2020 och 2021 vilket är en 

anmärkningsvärt stor ökning. Det som ligger bakom 

denna kraftiga ökning är stigande kostnader för 

individ- och familjeomsorgen som inte har motsvarat 

nämndens budgettilldelning för året. Denna 

utveckling är generell och ett likande mönster 

återfinns både hos våra grannkommuner liksom i 

riket som stort. Det är framför allt en ökning av 

kostnaderna för externa placeringar och då framför 

allt HVB-placeringar barn och unga som står för den 

största ökningen. Denna kostnad uppgick under året 

till 13,9 mnkr, en ökning med 6,3 mnkr jämfört med 

föregående år och ett underskott jämfört med 

budget som uppgår till -7,4 mnkr. 
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Även kostnaden för missbruksvård och våld i nära 

relationer har ökat jämfört med föregående år och 

bidragit till det stora underskottet. 

Missbruksvårdens underskott uppgick till -1,8 mnkr 

och kostnader för placeringar inom Våld i nära 

relationer är -1,9 mnkr högre än budget. 

Kostnaden för försörjningsstödet har minskat med 

0,3 mnkr sedan föregående år men uppvisar trots 

det ett underskott på -7,5 mnkr. Den låga budget-

ramen förklaras av att kostnader som tidigare täckts 

av statsbidrag nu måste bäras av kommunen, en 

kostnad som inte har kompenserats i nämndens 

ram. 

Kontot för mottagande av ensamkommande är en 

verksamhet som ska täckas av statliga bidrag. Detta 

har inte kunnat uppnås främst beroende på att fler 

familjehemsplacerade ungdomar än beräknat har 

blivit svenska medborgare under året. De statliga 

schablonersättningarna upphör när detta sker, men 

kommunen har kvar kostnaden. Dessutom har 

nämnden kvar kostnader för tidigare HVB-

verksamhet under 2021 vilket belastar kontot 

ytterligare. I detaljbudgeten för 2021 

prognosticerades felaktigt ett stort överskott på 3,8 

mnkr. Kontots underskott gentemot budget 

blev -4,8 mnkr. 

Nämnden hade i investeringsbudgeten avsatt 1,2 

mnkr under 2021 som var tänkta att finansiera en 

förstärkning av digitalisering och automatisering av 

vissa handläggningsmoment i delar av försörjnings-

stödet. Ett utvecklingsarbete pågår tillsammans med 

Pulsen som är ägare av vårt verksamhetssystem 

Combine. Detta sker i samarbete med flera andra 

kommuner i länet, bland annat Jönköping. Arbetet 

med detta har försenats p g a olika tekniska 

problem, vilket skapat förseningar i vår 

digitaliseringsplan. Denna post har därför inte 

används under året. En del av denna summa 

kommer nämnden därför att önska överflyttad till 

nästkommande års investeringsbudget. 

 

 

DRIFTREDOVISNING   2021   2020  

Belopp i tusen kronor Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Verksamhet  Intäkter Kostnader   Intäkter Kostnader  

Ledning och administration 14 073 -40 12 991 1 123 20 488 -292 10 666 10 114 

Myndighetsutövning 28 972 -220 29 630 -439 22 610 -55 24 225 -1 560 

Öppna insatser 19 231 -4 290 21 646 1 875 15 391 -2 619 17 346 664 

Placeringar 28 700 -2 981 44 483 -12 802 34 177 -3 093 34 637 2 632 

Ekonomiskt bistånd 16 017 -1 565 25 049 -7 467 12 400 -1 300 25 092 -11 392 

Ensamkommande -3 808 -5 333 6 402 -4 877 56 -9 207 8 915 348 

Gemensamma 

verksamheter 

860 -24 1 412 -528 5 818 -1 978 10 549 -2 754 

SUMMA 104 044 -14 453 141 613 -23 115 110 940 -18 544 131 431 -1 947 

 

INVESTERINGSREDOVISNING  2021   2020  

Belopp i tusen kronor Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Projekt  Inkomster Utgifter   Inkomster Utgifter  

Inventarier IFO 100  130 -30 50  158 -108 

Verksamhetssystem 

Combine 

478  171 307 750  959 -209 

Automatiserat 

försörjningsstöd 

1 200   1 200 400   400 

SUMMA 1 778 0 301 1 477 1 200 0 1 117 83 
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Miljö- och byggnämnden 
Miljö- och byggnämnden är den kommunala 

myndighet som hanterar bygglov och anmälan med 

stöd av plan- och bygglagen. Nämnden är även den 

kommunala myndigheten för miljö- och hälsoskydds-

frågor med stöd av bland annat miljöbalken och 

livsmedelslagen. 

Hänt i verksamheten 

Bostadsbyggande 

Byggandet har legat på en högre nivå än under 2020. 

Antal nybyggda en- och tvåbostadshus inklusive 

fritidshus blev 54, vilket är det högsta antalet sedan 

2017. Det verkar som om Coronapandemin i stället 

för att avskräcka byggnation i stället har ökat 

intresset. Vi har många nya färdigställda detaljplaner 

vilket gör att man kan tro på en fortsatt hög 

byggnadstakt. 

Tillsyn enligt miljöbalken 

Tillsynsplanen för 2021 har genomförts enligt plan. 

Några axplock från det gångna året: 

Nationella tillsynsprojekt 

• Kemikalieinspektionen gällande försäljning av 
växtskyddsmedel och biocidprodukter som till 
exempel insektsmedel och träskyddsmedel. 
Kontroll av märkning och om innehållet är 
godkänt samt hur information lämnas till kund. 

• Läkemedelsverket gällande hudblekande krämer 
som kan innehålla bland annat kvicksilver vilket 
inte är tillåtet. 

Regionala tillsynsprojekt 

• I flerbostadshus kontrollerades hyresvärdens 
egenkontroll, underhåll av lägenheterna, städning 
i allmänna utrymmen som till exempel tvättstuga 
och trappuppgång, rutiner mot Legionella, 
ventilationen och radon. 

• Egenkontroll på verksamheter som kan påverka 
vatten negativt. Vid tillsynen gavs information om 
hur verksamheterna kan utveckla sin egen-
kontroll och därmed minska sin påverkan på 
vattenkvalitén. 

• Kontroll av hantering, certifiering och 
dokumentation av köldmedia på bilverkstäder. 

Egna fokusområden har också genomförts såsom 

tillsyn av animaliska biprodukter på lantbruken och i 

livsmedelsverksamheter, avfallshantering på mindre 

industrier, tillsyn av stickande och skärande 

verksamheter samt tillsyn av äldreboenden. 

Livsmedelskontroll 

Livsmedelskontrollen påverkades även i år av 

Coronapandemin. På vissa verksamheter har digital 

tillsyn utförts. För övrigt har tillsyn skett enligt plan. 
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Verksamhetsmått 

Nyckeltal 2021 2020 2019 

Insikt, ranking bygglov* - 20 3 

Insikt, ranking miljötillsyn* - 33 14 

Insikt, ranking livsmedelstillsyn* - 21 94 

Antal diarieförda ärenden 2 472 2 600 2 321 

Antal beslut (inklusive delegation) 1 873 2 071 2 068 

Antal nybyggda en- och tvåbostadshus (inkl fritidshus) 54 43 36 

Antal nybyggda flerbostadshus 2 1 2 

Antal ny- och tillbyggda företagslokaler 10 12 11 

Antal besök:    

• miljöfarliga verksamheter 293 295 323 

• enskilda avlopp (nya) 109 176 239 

• tillsyn enskilda avlopp 48 22 23 

• lantbruk 80 114 108 

• arbetsplatsbesök och slutsamråd 172 169 156 

• livsmedelsföretag 256 199 219 

• detaljhandel med tobak/folköl/läkemedel 29 19 40 

Årsarbetskrafter 15,5 16,6 16,8 

Antal anställda 19 19 19 

Nettokostnad per innevånare 106 150 164 

* = Plats/Deltagande kommun 

Personal 
I 2021 års medarbetarundersökning var det 

sammanvägda resultatet 4,44 av 5 möjliga för 

förvaltningen. 

Förvaltningens sjukfrånvaro var 1,41 % vilket är en 

låg siffra. 

Under året har en medarbetare slutat sin anställning 

och en ny medarbetare anställt. 

Målarbete 

Fullmäktiges mål - 30 000 invånare år 2030 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Vi ska bidra till att kommunen kan erbjuda attraktivt 

boende i form av bra förskole- och skolmiljöer, 

säkert och tillförlitligt livsmedelsutbud samt ren 

miljö. 

Bra inomhus- och utomhusmiljö i skola och förskola 

är viktigt, både för kommunens barn och föräldrar 

men även som attraktivitetsfaktor. Invånarna ska 

vara säkra på att man får mat som man kan lita på. 

Den ska vara säker att äta och det ska vara den mat 

som märkning eller meny säger att det är. Vi ska 

värna om vår miljö genom att inte förorena vattnet, 

luften eller marken. Genom information och tillsyn 

hjälper vi till med det. 

Fullmäktiges mål - Service i toppklass 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Vi ska skapa ett gott företagsklimat genom att ha ett 

gott bemötande, god tillgänglighet, hög kompetens 

och effektivitet. 

Vi har ett tydligt uppdrag. Vi kan påverka hur vi utför 

det genom att ständigt arbeta med bemötande och 

tillgänglighet. Korta handläggningstider och korrekta 

besked ska vara en förutsättning. Vi har bra resultat i 

SKR:s företagsmätning Insikt. 

Attraktiv arbetsplats (Attraktiv arbetsgivare) 

Vi ska vara en förvaltning med bra arbetsklimat och 

låg sjukfrånvaro. 
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Vi har ett relativt högt trivselindex i medarbetar-

undersökningen (4,44) och en låg sjukfrånvaro 

(1,41%). 

Fullmäktiges mål - Hållbart i alla led 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Vi ska ha en ekonomi i balans och arbeta hållbart i 

alla led. 

Vi arbetar hårt med att ha en ekonomi i balans. I år 

fick vi ett stort överskott. Vi har minimerat vår 

pappersanvändning och arbetar digitalt. 

Fullmäktiges mål - Nytänkande och livslångt 

lärande 

Bedömning Trend 

  

Kommentar: 

Ständiga förbättringar (Nytänkande och livslångt 

lärande) 

Vi ska arbeta tillsammans, erbjuda e-tjänster och 

skriva så att alla förstår. 

Vi arbetar med att använda klarspråk i beslut, mallar 

och informationsmaterial så att alla förstår. Vi har 

många e-tjänster. Vi samarbetar tätt på Höglandet. 

Framtid 

Byggkonjunktur 

Byggkonjunkturen har trots pandemin legat på en 

ganska hög nivå. Pandemin har påverkat ny-

byggnationen mindre än till exempel det skärpta 

amorteringskravet. Prognoser visar att bygg-

branschen förväntas få en svag tillväxt för första 

gången på drygt ett år. Förhoppningsvis kommer de 

nya detaljplanelagda områdena att bebyggas i god 

takt. I den fördjupade översiktsplanen som nu 

antagits, finns flera områden utpekade för bostads-

bebyggelse. 

Samverkan 

Höglandskommunerna har tillsammans med HIT 

handlat upp ett gemensamt verksamhetssystem. Nu 

har Vetlanda, Sävsjö, Eksjö och Aneby arbetat i 

samma system i drygt ett år. Nässjö förväntas 

ansluta senast 2023. Höglandskommunerna inklusive 

Tranås har upprättat ett samarbetsavtal som avser 

områdena miljö, livsmedel, bygg, plan, trafik, GIS och 

alkoholservering vilket gör det enklare att samarbeta 

mellan kommuner. Detta antagits av kommun-

fullmäktige i respektive kommun.  

Tillsyn 

Det kommer ständigt nya inspel från olika håll om 

hur tillsyn ska bedrivas. Nu har regeringen beslutat 

att Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Havs- 

och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, 

Jordbruksverket och länsstyrelsen i bred samverkan 

ska genomföra en rad åtgärder för att främja en mer 

enhetlig och effektiv tillsyn enligt miljöbalken, den 

nationella tillsynsstrategin. Den ska ge vägledning till 

kommunerna om hur och inom vilka områden 

tillsynen främst ska bedrivas. 

Den 1 april 2021 infördes ändringar i flera svenska 

lagar som berör livsmedelskontroll. Ändringarna 

anpassar de svenska lagarna till EU:s nya kontroll-

förordning. En av förändringarna är att efterhands-

debitering av livsmedelskontroll införs senast från 

den 1 januari 2024. Efterhandsdebitering innebär att 

livsmedelsföretagen får betala sin kontrollavgift 

efter genomförda kontrollbesök i stället för som nu, i 

början av varje kalenderår. Vetlanda har infört detta 

från den 1 januari 2022 efter det att en ny taxa 

antagits av fullmäktige. 

Digitalisering 

Under pandemin, när vi arbetat på distans, har vi 

kunnat utnyttja den digitalisering av pappers-

handlingar som vi tillämpat sedan några år tillbaka. 

Nästan alla handlingar finns nu digitalt. Vi arbetar 

kontinuerligt med att gallra och digitalisera vårt 

analoga närarkiv. Våra e- tjänster kommer framöver 

att landa direkt in i verksamhetssystemet och 

tjänsten testas nu av annan kommun. 

Ekonomi 

Budgetramen för 2021 var låg och trots detta visar 

resultatet på ett stort plus, 1,7 mnkr. Detta beror på 

flera faktorer, bland annat tjänstledighet och 

föräldraledigheter. Förvaltningen har också fått 

statliga bidrag för trängseltillsyn med 198 tkr. Fler 

webbaserade utbildningar har minskat rese- och 

logikostnader. Vid full personalstyrka, inga bidrag 

och normal kursverksamhet hade resultatet varit på 

minussidan. 
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DRIFTREDOVISNING   2021   2020  

Belopp i tusen kronor Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Verksamhet  Intäkter Kostnader   Intäkter Kostnader  

Miljö- och byggnämnden 270 0 246 24 295 0 239 56 

Administration 2 780 -198 2 717 261 3 140 -91 2 970 261 

Miljö- och hälsoskydd 1 904 -3 284 4 939 249 1 389 -3 737 5 075 51 

Livsmedel 261 -742 998 5 154 -759 977 -64 

Bygg -525 -4 371 2 632 1 214 -575 -3 121 2 626 -80 

SUMMA 4 690 -8 595 11 532 1 753 4 403 -7 708 11 887 224 

 

INVESTERINGSREDOVISNING  2021   2020  

Belopp i tusen kronor Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Projekt  Inkomster Utgifter   Inkomster Utgifter  

Instrument och utrustning 50 0 8 42 25 0 19 6 

SUMMA 50 0 8 42 25 0 19 6 
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Finansförvaltningen 
DRIFTREDOVISNING   2021   2020  

Belopp i tusen kronor  Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Verksamhet  Intäkter Kostnader   Intäkter Kostnader  

Kapitalkostnader, teknisk 

verksamhet mm 

68 058 0 65 012 3 046 62 879 0 61 224 1 655 

Pensioner 108 700 -29 116 205 -7 476 108 700 -1 013 106 425 3 288 

Internfinansiering pension 

och försäkringar 

-80 000 -93 202 0 13 202 -79 100 -85 117 0 6 017 

Förändring semesterlöne-

skuld 

4 000 -107 0 4 107 8 000 0 485 7 515 

Interna intäktsräntor -17 154 -15 298 0 -1 856 -18 378 -16 295 0 -2 083 

Skatter -1 260 200 -1 303 077 0 42 877 -1 290 800 -1 254 172 0 -36 628 

Generella statsbidrag, 

fastighetsavgift 

-492 200 -499 612 0 7 412 -440 100 -474 631 0 34 531 

Finansiella intäkter -6 500 -7 029 0 529 -6 500 -7 630 0 1 130 

Finansiella kostnader 3 700 0 2 110 1 590 3 800 0 2 770 1 030 

Avskrivningar/Nedskrivningar -3 218 0 1 000 -4 218 2 702 0 0 2 702 

Reavinster fastigheter 0 -8 794 0 8 794 0 -6 465 0 6 465 

Reaförluster fastigheter 0 0 2 515 -2 515 0 0 0 0 

Övrigt 0 -9 286 243 9 043 0 -15 597 0 15 597 

SUMMA -1 674 814 -1 936 434 187 085 74 535 -1 648 797 -1 860 920 170 904 41 219 

Ekonomi 

Verksamhetsbeskrivning 

Under Finansförvaltningen redovisas merparten av 

de intäkter som finansierar kommunens verksamhet 

i form av skatter och generella statsbidrag. Här 

hanteras också kapitalkostnader för kommunens 

fastigheter, gator och vägar samt pensionskostnader 

och finansiella poster. Nedan kommenteras de olika 

posterna i ovanstående tabell. 

Kapitalkostnader, teknisk verksamhet 

Med kapitalkostnader för teknisk verksamhet menas 

avskrivningar och internräntor för de anläggnings-

tillgångar i form av fastigheter, mark, gator och 

vägar och liknande som kommunen äger. 

Utfallet i förhållande till budget för denna post är 

bland annat beroende av hur kommunens 

investeringar faller ut under året jämfört med hur de 

budgeterats. Under 2021 blev resultatet ett 

överskott mot budget med 3 mnkr där en av 

förklaringarna är att genomförandet av 

investeringarna var cirka 60 % av vad som 

budgeterats (inklusive det som lagts till under 2021 

genom ombudget från tidigare år). Den relativt låga 

genomförandegraden under 2021 kommer därmed 

att öka investeringsvolymen för 2022 då totalt 96 

mnkr har ombudgeterats genom beslut under 2022. 

Pensioner 

Sedan 1998 gäller den s.k. blandmodellen 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 värde-

säkra avsättningen verkar i motsatt riktning och ökar 

avsättningens storlek. För att ge kommunsektorn 

enhetliga normer för hur denna del av pensions-

skulden ska beräknas har den så kallade RIPS-räntan 

införts. Syftet är att nuvärdesberäkna skulden och 

förändringar i RIPS-räntan kan medföra stora 

förändringar av ansvarsförbindelsen. Någon 

förändring av RIPS-räntan har dock inte skett under 

åren 2014-2021. 
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Under 2021 har det utbetalats 30,1 mnkr som 

minskat ansvarsförbindelsen. Tillsammans med 

övriga förändringar har ansvarsförbindelsen netto 

minskat med 5,5 mnkr inklusive löneskatt. Den 

relativt sett lilla förändringen beror på förändrade 

beräkningsantaganden där bland annat nya 

antaganden vad gäller dödlighet har spelat in. Vi 

lever längre vilket innebär högre kostnader 

framöver. 

En del av pensionsåtagandet består av den s.k. 

individuella delen vilken innebär att kommunen 

avsätter motsvarande 4,5 procent av de anställdas 

lön i pensionspremie. Total kostnad för den 

individuella delen under 2021 uppgår till 56,5 mnkr 

inklusive särskild löneskatt vilket följer 

löneutvecklingen. 

Utbetalning av förmånsbaserad ålderspension 

uppgår under 2021 till 20,5 (19,8) mnkr inklusive 

löneskatt vilket innebär att den har ökat men inte 

riktigt i samma höga takt som under de senaste 

åren. 

Föregående år påverkades pensionskostnaderna av 

en återföring av upplupna pensionsavgifter med +7,5 

mnkr. Under detta är motsvarande påverkan 

betydligt mindre och motsvarar +0,8 mnkr. 

Totalt sett uppgår kommunens kostnader för 

pensioner under 2021 till cirka 116 mnkr vilket 

innebär ett underskott mot budget som uppgår 

till -7,5 mnkr. 

Internfinansiering pensioner/ 
försäkringar och semesterlöneskuld 

För att finansiera sociala avgifter, avtalade pensioner 

samt övriga personalförsäkringsavgifter tas ett 

personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) ut i 

samband med lönekörningar och belastar då 

respektive arbetsställe. Nivån som tas ut följer vad 

som är rekommenderat från SKR och schablon-

beräknas vilket innebär att hänsyn inte tas till ålder 

och inkomstnivåer vilket annars hade påverkat 

uttaget. 

Under 2021 har PO-pålägget varit kvar på samma 

nivå som under 2020 då den rekommenderade nivån 

höjdes. Totalt sett ger internfinansiering av 

pensioner och försäkringar ett överskott med hela 

13,2 (6,0) mnkr mot budget i bokslutet. En del av 

förklaringen ligger i att arbetsgivaravgifter för både 

yngre och äldre medarbetare har varit reducerade 

under året. 

På grund av att flera av de arbetsmarknads-

försäkringar som kommunen enligt avtal betalar 

premie för tidigare har varit överfinansierade, är 

premien noll eller mycket låg för närvarande. Om de 

försäkrade kostnaderna ökar kan premien komma 

att öka framöver. 

Den del av årets förändring av semesterlöneskulden 

som inte tas av verksamheten i samband med 

intjänandet av semestern behöver finansieras. Vid 

avstämning av semesterlöneskulden för 2021 visade 

det sig att ingen ytterligare kompensation behövdes 

utan att det i stället fanns ett visst överskott. 

Summan av dessa poster visar därför på ett över-

skott som uppgår till 4,1 mnkr. Denna post har varit 

svårprognosticerad under senare år. 

Skatter 

Under föregående år var utvecklingen för skatte-

intäkterna oerhört svag. I budgeten för 2020 

förutsågs en viss konjunkturförsvagning och utöver 

denna kom sedan pandemin. Detta resulterade i att 

skatterna i bokslutet då visade ett underskott mot 

budget med hela -37 mnkr. Inför 2021 var budgetl-

äget mycket osäkert och som grund för budgeten låg 

de skatteunderlagsprognoser som då fanns 

tillgängliga. Under 2021 visade det sig att åter-

hämtningen överträffade alla förväntningar med en 

mycket snabbare återhämtning än vad tidigare 

prognoser pekat på. Delvis har olika statliga åtgärder 

som korttidsarbete och förstärkt a-kassa medverkat 

men framför allt är det en stark återhämtning på 

arbetsmarknaden som har medfört höga skatte-

intäkter. Till det starka resultatet bidrar den 

definitiva slutavräkningen för 2020 som står för +4,5 

mnkr vilket innebär att intäkterna 2020 var högre än 

vad som bokades upp i föregående års bokslut. Den 

preliminära slutavräkningen för 2021 bidrar med 

+31,4 mnkr. Dessutom är skatteintäkterna för 2021 

redan före slutavräkningen +6,9 mnkr bättre än 

budget vilket totalt medför en avvikelse som uppgår 

till +42,8 mnkr bättre än budget. 

Generella statsbidrag och 
fastighetsavgift 

Under 2020 var den enskilt största orsaken till ett 

starkt resultat i förhållande till budget att staten 
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ökade de generella statsbidragen i en oväntat hög 

omfattning. Det totala överskottet mot budget 

uppgick då till +34,5 mnkr och slutsatsen var att 

kommunerna i någon mån överkompenserades för 

pandemins effekter. 

Under 2021 är utfallet inom de olika delposterna i 

utjämningssystemet enligt följande: 

Kostnadsutjämningen visar ett underskott mot 

budget med -1,2 mnkr och detsamma gäller LSS-

utjämningen som visar ett mindre underskott mot 

budgeten med -0,1 mnkr. 

Inkomstutjämningen visar däremot ett överskott 

mot budget som uppgår till +4,7 mnkr och även 

Regleringsbidraget resulterar i ett överskott mot 

budget som uppgår till +3,3 mnkr. 

Fastighetsavgiften hamnar under 2021 på ett utfall 

som är 0,8 mnkr bättre än budget. 

De medel som tidigare benämnts Välfärds-

miljarderna är numera integrerade i och ingår 

därmed som en del i Regleringsbidraget. 

Finansiella poster 

Det som präglar de finansiella posterna är det 

kvardröjande låga ränteläget. Även om räntorna rört 

sig något uppåt under slutet av året så är nivån 

fortsatt mycket låg ur ett historiskt perspektiv. Det 

får naturligtvis återverkningar på kommunens 

räntekostnader i form av att de är låga. 

Kommunen har i enlighet med den finansiella 

policyn en mix av rörliga och fasta räntor och det är 

då på de rörliga räntorna som ränteläget märks 

mest. Även för de flesta äldre lån med fast ränta som 

omsätts blir nya räntenivåer lägre. Under året har de 

sista räntederivaten i form av swappar nått 

slutdatum och mixen av rörliga/fasta lån sköts 

numera enbart genom att anpassa de lån som tas 

upp. 

Även de finansiella ränteintäkterna för utlåning 

påverkas eftersom erhållen ränta på kommunens 

utlåning till stor del styrs av gällande inlåningsräntor. 

Ränteintäkterna har därmed varit något lägre än 

förväntat. 

De intäktsräntor kommunen erhåller för sin utlåning 

har av samma skäl följt ovanstående utveckling då 

de till stor del styrs av gällande inlåningsräntor och 

har därmed blivit lägre. Under 2021 uppgår de till 

1,3 mnkr mot budgeterade 1,4 mnkr. Kommunen har 

erhållit överskottsutdelning från Kommuninvest som 

uppgår till 0,9 mnkr. 

Borgensavgifterna för 2021 ger intäkter med 4,7 

mnkr mot budgeterade 4,0 mnkr. Orsaken är att 

borgensvolymerna blivit något högre samt att 

borgensavgift numera även tas ut från det delägda 

bolaget Njudung Energi Sävsjö AB. Totalt blir därmed 

de finansiella intäkterna +0,5 mnkr bättre än 

budgeterat. 

Kommunens totala låneskuld uppgår vid årsskiftet till 

552,3 mnkr inklusive den post på 10 mnkr som bokas 

upp som kortfristig del. Skulden har därmed ökat 

med 30,0 mnkr. Ökningen av lånevolymen är något 

mindre än de senaste åren. Detta förklaras av att 

även om kassaflödet i sig varit negativt så är det på 

grund av det starka resultatet bättre än de senaste 

åren. Nyupplåning drivs främst på av den höga 

investeringsvolymen. 

Kommunens lånefordringar uppgår vid årsskiftet till 

225,1 mnkr. Detta är en minskning från föregående 

år med netto -9,4 mnkr. Lånen har amorterats enligt 

plan med undantag för ett beviljat pandemirelaterat 

uppskov En reservation för långfristiga fordringar om 

2,6 mnkr finns sedan länge för utlåning till Frilufts-

främjandet och Vetlandaortens Ryttarförening. 

De finansiella räntekostnaderna blev under året 1,6 

mnkr lägre än budget, vilket främst beror det 

kvardröjande låga ränteläget, samt att budgeterad 

upplåning inte behövt genomföras då investeringar 

inte genomförts i planerad omfattning. 

Räntekomponenten i pensionsskuldsberäkningen 

blev dock 0,1 mnkr högre än budgeterat. 

Avskrivningar/nedskrivningar, 
reavinster och reaförluster 

Kommunens nämnder får en tilldelad budget för sina 

avskrivningar som i stort sett ska täcka kostnaderna. 

I den mån summan av alla avskrivningar skiljer sig 

från den totala budgeten för avskrivningar som 

tagits i det tidigare budgetbeslutet hanteras 

avvikelsen sedan under Finansförvaltningen. Denna 

post kan alltså resultera i ett direkt över- eller 

underskott. För 2021 blev resultatet en negativ 

avvikelse som uppgår till -3,2 mnkr. Till detta ska 

läggas den nedskrivning som gjorts i samband med 

lämnat investeringsbidrag till den nyanlagda 
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Skateparken i Vetlanda som uppgick till 1,0 mnkr. 

Totalt blir då avvikelsen för denna post, -4,2 mnkr. 

Då investeringsvolymen varit lägre än budgeterat 

innebär det samtidigt att internränteintäkterna på 

finansförvaltningen inte når upp till budget. Därför 

uppstår ett underskott för denna post vilken uppgår 

till -1,9 mnkr under 2021. Den parallella och mer 

positiva konsekvensen är samtidigt ett överskott 

inom de finansiella kostnaderna på grund av lägre 

kostnader för upplåning än budgeterat. 

Reavinsterna för 2021 uppgår till 8,8 mnkr avseende 

de anläggningstillgångar som redovisas under 

Finansförvaltningen såsom mark och fastigheter. Av 

detta belopp är 5,7 mnkr hänförligt till försäljning av 

exploateringsfastigheter (vilket under 2021 i sin 

helhet gäller tomter på området Himlabackarna 3). 

Vid försäljningen av det tidigare HVB-boendet 

Smedjevägen i Ekenässjön uppstod en större 

reaförlust som uppgår till -2,4 mnkr. Boendet, i form 

av paviljonger, har stått tomt under den senaste 

tiden och är sålt för avflyttning vilken ska ske under 

2022. 

I samband med beslut om rivning av förskolan 

Tallbacken har en nedskrivning skett som uppgår till 

-0,1 mnkr. 

Övrigt 

Som en konsekvens av pandemin kom under 2020 

ett beslut där staten betalar ut kompensationen för 

ökade sjuklönekostnader. Detta har fortsatt även 

under 2021 och den totala utbetalningen uppgår till 

9,3 mnkr (som i likhet med föregående år inte varit 

budgeterade). Valet att föra dessa intäkter mot 

Finansförvaltningen istället för direkt till nämnderna 

beror på att en jämförbarhet mellan år är önskvärd 

och att denna på detta sätt blir bättre. I RS-

statistiken för årsskiftet kommer den dock att 

fördelas ut enligt givna riktlinjer. 

I samband med försäljningen av HVB-boendet 

Smedjevägen sker även en momsåterföring vilken 

påverkar resultatet med -0,2 mnkr. 

Framtid 

I de senaste skatteprognoserna som har lagts fram 

är bilden ganska tydlig. Den återhämtning som skett 

under 2021 kommer fortsätta under de närmaste 

åren, om än i lägre takt. Det innebär att det finns 

förutsättningar för att klara de kommande årens 

utmaningar, utan att för den skull ge en bild av att 

resurserna är obegränsade. Genom att förvalta de 

resurser och det ekonomiska läge kommunen nu har 

på ett klokt sätt kan kommunen fortsatt ha en god 

utveckling. 

Utmaningar finns, exempelvis i form av det nya 

pensionsavtal för kommunens personal som slöts i 

slutet av 2021. Enligt preliminära beräkningar från 

SKR kommer vissa pensionskostnader att öka med så 

mycket som 29% vilket omräknat i kronor motsvarar 

cirka 17,5 mnkr. 

Pandemin som nu har påverkat verksamhet och 

ekonomi i två år har fortfarande inte släppt greppet. 

Även om de ekonomiska konsekvenserna har blivit 

andra än de vi befarade, både 2020 och 2021 har 

slutat med rekordresultat, så påverkas våra 

verksamheter. En viss oro för nya mutationer finns 

även om de stora vaccinationskampanjerna har lett 

till ett bättre skydd hos stora delar av befolkningen. 

Kommunens demografiska struktur innebär 

utmaningar i form av en försämrad försörjningskvot 

där allt färre ska försörja allt fler. Fortfarande syns 

inte dramatiska konsekvenser av detta vilket 

sannolikt beror på att de allt fler äldre samtidigt 

håller sig piggare längre upp i åldrarna. 

En utmaning inom det ekonomiska området ligger i 

de fortsatt höga investeringsnivåerna. Höga 

investeringsnivåer leder ofrånkomligen till högre 

kostnader i form av avskrivningar och räntor 

framöver samt högre upplåning. Om detta 

kombineras med en ökad räntenivå kommer en allt 

större del av driftsekonomin att behöva användas 

för att täcka dessa kostnader. 

Slutligen kan man inte undgå att nämna det 

pågående kriget i Ukraina. Vilken påverkan det 

kommer att ha på världsekonomin, den svenska 

samhällsekonomin i stort och den kommunala 

ekonomin i Vetlanda är i dagsläget mycket svårt att 

säga. Redan före krigets utbrott har vi sett en ökning 

av bland annat energipriser och det finns en stor risk 

att denna kommer fortsätta. 

Som nämnt ovan är utgångsläget ändå bra, vi har 

kontroll på vår egen ekonomi och vår verksamhet 

bedrivs fortsatt med en god effektivitet. Detta ger 

ändå tillförsikt inför kommande år. 
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Vetlanda Stadshus AB 

Resultaträkning 

Belopp i tkr 2021 2020 

Rörelsens intäkter 0 0 

Rörelsens kostnader -510 -350 

Rörelseresultat före avskrivningar -510 -350 

   

Avskrivningar 0 0 

Rörelseresultat efter avskrivningar -510 -350 

   

Finansiella intäkter (aktieutdelning) 9 900 0 

Finansiella kostnader -724 -1 018 

Rörelseresultat efter finansiella intäkter/kostnader 8 666 -1 368 

   

Koncernbidrag 500 350 

Resultat före skatt 9 166 -1 018 

   

Skatt -2 0 

Årets resultat 9 164 -1 018 

Balansräkning 

Belopp i tkr 2021 2020 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar 119 096 119 096 

Omsättningstillgångar 2 227 351 

Summa tillgångar 121 323 119 447 

   

Eget kapital, avsättningar och skulder   

Aktiekapital 4 000 4 000 

Balanserad vinst 11 520 12 539 

Årets resultat 9 164 -1 018 

Summa eget kapital 24 684 15 521 

   

Skulder   

Långfristiga skulder 96 000 96 000 

Kortfristiga skulder 639 7 926 

Summa skulder 96 639 103 926 

   

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 121 323 119 447 

Bolaget har till syfte att äga och förvalta aktier i 

kommunala bolag inom Vetlanda kommun och 

därmed förenlig verksamhet. Bolaget bildades i 

december 2002. Aktierna i de kommunala bolagen 

förvärvades till en total köpeskilling av 96 700 tkr. 

Bolagets resultat för 2021 är 9 164 tkr som till 

största delen utgörs av koncernbidrag från Njudung 

Energi AB, utdelning från Witalabostäder samt 

räntekostnader för lån hos Kommuninvest. 

Den verksamhet som bedrivs i bolaget handlar till 

största delen om styrning och samordning mellan 

dotterbolagen. 
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Njudung Energi Vetlanda AB 

Resultaträkning 

Belopp i tkr 2021 2020 

Rörelsens intäkter 421 766 407 685 

Rörelsens kostnader -292 991 -290 366 

Avskrivningar -72 148 -68 204 

Rörelseresultat efter avskrivningar 56 627 49 115 

   

Finansiella intäkter 4 735 2 908 

Finansiella kostnader -12 096 -13 726 

Rörelseresultat efter finansiella intäkter/kostnader 49 266 38 297 

   

Bokslutsdispositioner / Koncernbidrag -500 -12 850 

Resultat före skatt 48 766 25 447 

   

Skatt -9 518 -4 972 

Årets resultat 39 248 20 475 

 

Balansräkning 

Belopp i tkr 2021 2020 

Tillgångar   
Anläggningstillgångar 1 020 648 1 019 258 
Omsättningstillgångar 182 689 135 260 

Summa tillgångar 1 203 337 1 154 518 

Eget kapital, avsättningar och skulder 
  

Eget kapital 342 994 322 519 

Förändring eget kapital/Utdelning 0 0 

Årets resultat 39 248 20 475 

Summa eget kapital 382 242 342 994 
   
Avsättningar 117 500 108 745 
   
Skulder   
Långfristiga skulder 376 908 422 663 
Kortfristiga skulder 326 687 280 116 

Summa skulder 703 595 702 779 
   

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 203 337 1 154 518 

 

 
Information om verksamheten 

Njudung Energi Vetlanda AB är moderbolag i en 
koncern med dotterbolagen Njudung Vetlanda Elnät 
AB, 556819-4749, samt Njudung Avfallshantering AB, 
556672-7235. 

Verksamheten i bolaget omfattar tillhandahållande 
av elproduktion, produktion och distribution av 
fjärrvärme, tillhandahållande av system för rening 
och distribution av vatten samt system för 
miljöriktigt omhändertagande av spill- och 
dagvatten. 
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I bolaget ingår vidare renhållning och miljö-
verksamhet vilket innebär mottagning, sortering och 
deponering av såväl hushållsavfall som industriavfall.  
Inom verksamhetsgrenen Bredband bedriver bolaget 
drift och utbyggnad av fiberoptiskt nät för bl.a. 
datakommunikation. 
I dotterbolaget Njudung Vetlanda Elnät AB bedrivs 
verksamhet inom elnät samt vägbelysning.  
I dotterbolaget Njudung Avfallshantering AB bedrivs 
verksamhet för hantering av flytande industriavfall. 
I den operativa verksamheten ingår också intresse-
företaget Njudung Energi Sävsjö AB, 556190-5802. 
Bolaget ägs till hälften vardera av Njudung Energi 
Vetlanda AB och Sävsjö kommun. 
Koncernens personal är anställd i moderbolaget. 
Dotterbolagen samt Njudung Energi Sävsjö AB köper 
personal- och ledningstjänster från Njudung Energi 
Vetlanda AB. 

Ägarförhållanden och verksamhet 

Njudung Energi Vetlanda AB, org.nr 556107-7248, är 
en koncern som ägs av Vetlanda Stadshus AB, org.nr. 
556634-0302, som i sin tur är helägt av Vetlanda 
Kommun. Bolaget har sitt säte i Vetlanda. 

Omsättning och resultat 

Koncernens nettoomsättning har ökat med 2,4 % 
och moderföretagets nettoomsättning har ökat med 
2,7 %. I den breda verksamhet som bedrivs före-
ligger inga väsentliga eller oväntade avvikelser för 
något specifikt affärsområde. Omsättningsökningen 
är främst relaterad till höga energipriser under året. 

Viktiga händelser under året 

Bolaget har felaktigt underlåtit att registreras som 
skattepliktig för energiskatt avseende egen-
förbrukning av el. Skatteplikt inträder till följd av att 
bolaget producerar el i två vattenkraftverk samt ett 
kraftvärmeverk. 
Detta har åtgärdats under 2019 varvid omprövning 
begärts hos Skatteverket för åren 2013-2019.  
Under året har Skatteverket meddelat att man går 
på bolagets linje och allt är nu reglerat. 
 
Bolaget har per 211101 fusionerat upp dotterbolaget 
Njudung Avfallshantering AB. 
Verksamheten hushållsavfall har per 210101 
överlåtits till Kretslopp Sydost (org.nr 222000-1883). 

Förväntad framtida utveckling 

Koncernens utveckling har koppling till befolknings- 
och näringslivsutvecklingen i Vetlanda Kommun, 
med tyngdpunkt i tätorten. Med anledning av de 
anläggningstillgångar som förvaltas är risken av en 
tillbakagång i utveckling större än vad nyttan är för 
bolaget vid en tillväxt eller jämviktssituation. I 
nuläget finns en tydligare tendens till starkare 
befolkningstillväxt i kommunen. 

Företagets verksamhet kommer med stor 

sannolikhet inte att påverkas i någon större 

utsträckning med anledning av covid-19. 

Under slutet av året har kraftiga prishöjningar på 

elmarknaden konstaterats vilket påverkat 

omsättning och lönsamheten positivt. Vi ser nu en 

viss återgång till mer normala nivåer vilket förväntas 

minska omsättningen och lönsamheten något inom 

detta område. Det är dock svårt att bedöma 

framtida elpriser och osäkerheten förstärks av att 

prognoser inom denna bransch historiskt haft låg 

tillförlitlighet. 

Den verksamhet i koncernen som senaste åren haft 

den starkaste utvecklingen sett till antalet kunder är 

bredband. Bedömningen är att denna utveckling 

kommer att fortsätta de närmaste två till tre åren 

och därefter gå in i ett mer förvaltningsliknande läge. 

De goda erfarenheterna av samarbetet med Sävsjö 

Kommun avseende intresseföretaget Njudung Energi 

Sävsjö AB samt andra befintliga samarbeten stöder 

den sedan tidigare tagna strategin att vara fortsatt 

aktiv i att utveckla nya och befintliga samarbeten 

med andra aktörer, kommuner och kommunala 

bolag inom de olika verksamhetsgrenarna.  

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Med den bredd av verksamheter som bedrivs inom 
koncernen föreligger exponering för ett flertal olika 
risker. 
Koncernens försäkringsskydd uppdateras 
kontinuerligt med stöd av extern rådgivare. 
De finansiella riskerna för koncernen har ökat med 
anledning av de senaste årens upplåningar för 
finansiering av investeringar. Koncernen tillämpar av 
Vetlanda kommun fastställd finansieringspolicy. 
Bolagets riskhantering i enlighet med policyn 
innebär spridning av ränte- och kapitalbindning i 
befintliga krediter. 
Beträffande prisriskerna i det som bolaget köper 
varje år står inköp av bränsle till fjärrvärme-
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produktionen för den största risken. För närvarande 
tillämpas ettåriga avtal för dessa inköp. 
På intäktssidan finns risker framförallt i vilka priser 
som erhålls för den elkraft och de elcertifikat som 
produceras. Försäljningen av detta sker månatligen 
på spotmarknaden och är inte prissäkrad. 
Inom elhandelsverksamheten är risknivån låg då de 
traditionella elhandelsriskerna hanteras av den 
samarbetspartner som handeln bedrivs tillsammans 
med. För den elkraft som koncernen själv förbrukar 
finns en strategi med succesiva prissäkringar med en 
horisont på ca ett år för att kunna prognosticera 
dessa kostnader. 

Under första kvartalet 2020 uppstod en pandemi 

med stor samhällspåverkan. Detta har ännu inte haft 

någon väsentlig påverkan på koncernen. Nuvarande 

bedömning är att det inte finns några större risker 

för ökade kundförluster eller minskade 

leveransvolymer till våra kunder.  

Hållbarhetsupplysningar 
En betydande del av bolagets verksamhet utgörs av 
verksamheter som är tillstånds- eller anmälnings-
pliktiga enligt miljöbalken. Dessa verksamheter följs 
löpande upp och det upprättas årligen miljö-
rapporter till respektive tillsynsmyndighet. Mer 
information om dessa verksamheter framgår i 
avsnitt "Tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet 
enligt miljöbalken" nedan. 
Personalredovisning upprättas årligen och 
presenteras i styrelsen. Redovisningen innehåller 
information om ålders- och könsstruktur i bolaget. I 
redovisningen belyses även personalomsättning, 
sjukfrånvaro, frisknärvaro samt arbetsmiljöfaktorer. 
Bolaget gör årligen en lönekartläggning för att 
säkerställa att det inte föreligger osakliga löne-
skillnader utifrån kön. Lönekartläggningen används 
också för att säkerställa en god lönestruktur. 
Åtgärdsplan upprättas vid identifiering av osakliga 
löneskillnader eller brister i lönestrukturen. 
Bolaget bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete för 
att undersöka, genomföra och följa upp verksam-
heten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i 
arbetet förebyggs och en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås. 
Arbetet omfattar såväl fysiska som psykosociala 
arbetsförhållanden. Som en del av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet genomförs årligen en 
medarbetarundersökning. Den omfattar områdena 
hälsa, likabehandling, ledarskap, medarbetarskap 
och kvalitet. Undersökningen följs upp och åtgärds-
planer upprättas. 

Bolaget har genom arbetsgivarorganisationen 
Sobona tecknat kollektivavtal med SEKO, Kommunal, 
Ledarna, förtecknade Saco-förbund samt Vision. 
 
Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet 
enligt miljöbalken 

Koncernen 
Utöver nedanstående verksamheter i moderbolaget 
bedrivs tillståndspliktig verksamhet enligt miljö-
balken i dotterbolaget Njudung Avfallshantering AB. 
Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
Då den tillståndspliktiga verksamheten hanterar 
flytande avfall och ger upphov till avfall i form av 
spillvatten och slam finns en risk för påverkan på 
mark, yt- och grundvatten i närområdet. Då 
spillvattnet leds till det kommunala reningsverket 
finns också en risk att föroreningar följer med till 
reningsverket som helt eller delvis kan slå ut den 
biologiska reningen. Kontrollprogram finns upprättat 
och anläggningen är utformad för att förhindra 
dessa typer av negativ påverkan på miljön och 
människors hälsa. Vidare påverkar verksamheten 
den omgivande miljön med lukt och buller. 
 
Moderföretaget 
Moderföretaget bedriver tillståndspliktiga 
verksamheter vid fjärrvärmecentralerna i 
Stickanområdet, Vetlanda avloppsreningsverk samt 
Flishults avfallsbehandlingsanläggning, samtliga i 
Vetlanda kommun. 
Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
 
Den tillståndspliktiga fjärrvärmeverksamheten 
påverkar miljön genom: 

• lukt, 

• buller, 

• utsläpp av rökgaser till luft, 

• utsläpp av aska till mark och vatten samt 

• utsläpp av avlopps-, kondensat- och process-
vatten till vatten via kommunalt reningsverk. 

Den tillståndspliktiga avloppsverksamheten påverkar 
miljön genom: 

• lukt, 

• buller samt 

• utsläpp av fosfor, kväve och andra syre-
förbrukande ämnen till vatten. 
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Den tillståndspliktiga avfallsverksamheten påverkar 
miljön genom: 

• lukt, 

• buller, 

• utsläpp av lakvatten till mark-, yt- och grund-
vatten i närområdet samt 

• visst utsläpp av deponigas till luft. 
 
Utöver ovan nämnda tillstånd finns ett flertal 
anmälningspliktiga verksamheter inom 
avfallshantering, avloppsrening och fjärrvärme. 
Tillsynsmyndighet i dessa fall är Vetlanda kommun. 
Med de verksamheter som drivs enligt miljötillstånd 
och regler i miljöbalken uppstår årligen ett antal 

avvikelser eller överträdelser av gränsvärden som 
rapporteras till berörd tillsynsmyndighet. När 
avvikelser eller överträdelser uppstått utreds dessa i 
dialog med tillsynsmyndigheterna för att konstatera 
eventuella konsekvenser och för att undvika 
upprepning. 
De tillstånds- och anmälningspliktiga verksam-
heterna omfattar en betydande del av koncernens 
verksamhet varför de är av väsentlig betydelse för 
företaget. Nuvarande tillstånd bedöms vara 
tillräckliga till sin utformning och omfattning för 
koncernens verksamhet och utveckling under de 
kommande överblickbara åren.
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Witalabostäder AB 

Resultaträkning 

Belopp i tkr 2021 2020 

Rörelsens intäkter 84 405 80 404 

Rörelsens kostnader -62 749 -61 406 

Avskrivningar -14 244 -12 627 

Rörelseresultat efter avskrivningar 7 412 6 371 

   

Finansiella intäkter 209 398 

Finansiella kostnader -4 257 -4 176 

Rörelseresultat efter finansiella intäkter/kostnader 3 364 2 593 

   

Bokslutsdispositioner -142 -334 

Koncernbidrag 0 12 500 

Resultat före skatt 3 222 14 759 

   
Skatt -1 278 -3 971 

Årets resultat 1 944 10 788 

 

Balansräkning 

Belopp i tkr 2021 2020 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar 481 225 431 537 

Omsättningstillgångar 4 004 13 761 

Summa tillgångar 485 229 445 298 

   

Eget kapital, avsättningar och skulder   

Eget kapital 64 003 53 215 

Förändring eget kapital/Aktieägartillskott -9 900 0 

Årets resultat 1 944 10 788 

Summa eget kapital 56 047 64 003 
   

Avsättningar 6 697 5 419 

Obeskattade reserver 1 830 1 687 
   

Skulder   

Långfristiga skulder 307 626 248 476 

Kortfristiga skulder 113 029 125 713 

Skulder 420 655 374 189 

   

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 485 229 445 298 
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Allmänt om Witalabostäder AB 

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Vetlanda 

Stadshus AB, som ägs av Vetlanda kommun. 

Witalabostäder äger och förvaltar 964 lägenheter 

(963) och 28 (27) lokaler inom Vetlanda kommun. 

Verksamhetens vision och mål 

Med visionen att uppfattas som Vetlanda kommuns 

mest attraktiva hyresvärd ska Witalabostäder 

erbjuda ett bekvämt och attraktivt boende genom 

att: 

• Varje hyresgäst känner trygghet och trivsel i sitt 

boende. 

• Nyproduktion och ombyggnader skapar 

praktiska och tilltalande bostadsmiljöer. 

• Verksamheten bedrivs affärsmässigt så att stabil 

ekonomisk utveckling främjas. 

• Verksamheten strävar efter att minska sitt 

energi- och resursanvändande. 

Personal 

Det är genom medarbetarna som de goda och 

varaktiga relationerna med hyresgäster skapas. Den 

lojalitet och det engagemang som finns hos 

medarbetarna är en ovärderlig tillgång för bolaget 

och våra hyresgäster. Medeltalet anställda uppgick 

till 25 personer 2021 (24). Total sjukfrånvaro 

inklusive lång- och korttidsfrånvaro var för 2021 5,3 

% (3,60 %). Det några högre frånvarotalet får under 

omständigheterna anses vara normalt. Samarbete 

har skett med Gotahälsan och arbetsmiljö- samt 

friskvårdsarbete sker kontinuerligt. 

Pensionsförpliktelserna gentemot tjänstemän och 

kollektivanställda är garanterade genom 

försäkringslösning. Under 2021 inleddes en 

omorganisation för att uppnå ett ökat kundfokus 

samt en för verksamheten och dess medarbetare 

tydligare arbetsfördelning. Omorganisationen 

kommer fortgå under 2022 och kommer slutföras 

när bolagets fastighetschef tillträtt befattningen. 

Organisationsanslutning 

Witalabostäder är medlem i intresseorganisationen 

Sveriges Allmännytta (SvAN, fd SABO) och 

arbetsgivarorganisationen Fastigo 

(Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation). 

Dessutom är företaget delägare i Husbyggnadsvaror 

HBV Förening. 

Hyresgästerna 

Bolagets mål är nöjda hyresgäster och under året har 

ett antal aktiviteter genomförts för ökad samverkan, 

trygghet och trivsel bland hyresgästerna. Dessa 

aktiviteter har i stor utsträckning skett tillsammans 

med Hyresgästföreningen eller andra samarbets-

partners som till exempel ideella idrottsföreningar. 

Under hösten genomfördes också en trygghets-

vandring i vårt bostadsområde Kullgatan 39-53. 

Trygghetsvandringen genomfördes tillsammans med 

områdets trygghetsvärdar och representanter från 

Hyresgästföreningen. Efter vandringen har fysiska 

åtgärder med förbättrad belysning genomförts. 

Ytterligare en trygghetsvandring är inbokad under 

kvartal ett 2022. Under året har också ett avtal 

tecknats med Hyresgästföreningen avseende 

boinflytande vilket kommer utgöra ramverket för 

hur parterna ska stärka samarbetet och 

engagemanget såväl i löpande förvaltning som vid 

genomförande av projekt. 

Under 2021 etablerade Witalabostäder sin första 

bilpool i bostadsområdet Kantarellen. Bilpoolen 

består av två elbilar och är en del av nyttan med att 

bo hos Witalabostäder. Denna tjänst är ett exempel 

på att framtidens bostad kommer ha ett bredare 

innehåll i form av olika tjänster som är till nytta för 

hyresgästerna och skapar ett attraktivare boende. 

Fastighetsförvaltningen 

Verksamheten bedrivs i Vetlanda kommun med egen 

personal samt med hjälp av upphandlade tjänster. 

Fastighetsförvaltningen bedrivs med en 

områdesbaserad organisation där det finns ansvariga 

medarbetare i form av fastighetsskötare och bovärd 

för respektive bostadsområde. Under 2021 har 

organisationen och därmed arbetsformerna 

reviderats och utvecklats i syfte att förbättra och 

utveckla skötsel, drift och underhåll av bolagets 

fastigheter för att uppnå en ökad attraktivitet bland 

nuvarande och blivande hyresgäster.  

Under 2021 har fastighetsaffärer som genomfördes 

2020 med Vetlanda kommun hanterats av 

Lantmäteriet och samtliga fastighetsregleringar är 

nu klara. Detta innebär att köpen av delar av 

Pukaregården 1:1 för köpeskillingen 4 053 tkr samt 

delar av Kantarellen 2 för köpeskillingen 230 tkr 
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avslutats. Även försäljningen av del av fastigheten 

Mohagen 20 för köpeskillingen 250 tkr har avslutats. 

Under 2021 förvärvade bolaget fastigheten Myresjö 

1:248 på Nunnevägen 27 i Myresjö. 

Försäkringar 

Bolaget har en företagsförsäkring via 

Länsförsäkringar. 

Samtliga fastigheter är försäkrade till fullvärde hos 

Länsförsäkringar och fordon och maskiner är 

försäkrade hos Protector. 

Nyproduktion, större underhållsprojekt 
och investeringar 

Ett stort underhållsprojekt i form av renovering av 

fastigheten Kantarellen har pågått genom att 

samtliga lägenheter och trapphus har renoverats. På 

fastigheten Smörsoppen har bytet av fönster och 

fönsterdörrar till 160 lägenheter färdigställts 

tillsammans med sanering av asbest och byte av 

plåtfasad. Ny ventilation, nytt tak och solcells-

anläggning till fastigheten Toppmurklan har färdig-

ställts under året. Byte av taken på radhus-

lägenheterna i Nye, Kvillsfors och Holsbybrunn har 

genomförts. Bolaget har därmed under året jobbat 

vidare enligt investerings- och underhållsplanen som 

finns för samtliga fastigheter. Planen har varit 

underlag för bolagets affärsplan för 2021-2024 och 

ska uppdateras en gång var annat år med nästa 

tillfälle under 2022. Omvandling från särskilt boende 

till seniorboende med renovering av befintliga 

lägenheter och planering för nyproduktion av 

markplanslägenheter samt yttre miljö i vårt 

bostadsområde Vasaparken på Kettilsgatan 3-5.  

I slutet av 2021 fattade Länsstyrelsen beslut om och 

genomförde utbetalning av 7 027 tkr i statligt stöd 

för bolagets nyproduktion på Stationsgatan 2 i 

Ekenässjön. Även 75 % av sökt renoveringsstöd för 

renoveringarna på fastigheten Kantarellen betalades 

ut av Länsstyrelsen under 2021. Dessa bidrag har 

varit viktiga för genomförandet av respektive projekt 

och att bolaget nu fått dessa medel är positivt för 

bolagets finansiella ställning. 

Underhåll/Standardförbättringar 

Underhållsarbeten har utförts till en kostnad av 

16 044 tkr (19 241 tkr). Detta innefattar lägenhets-

underhåll bestående av köks- och badrums-

renoveringar, nya ytskikt och vitvaror. Detta har 

genomförts kontinuerligt under 2021, bland annat i 

våra fastigheter med adresser på Betesvägen och 

Södra Esplanaden/Järnvägsgatan. Dessutom har 

bland annat följande specifika underhållsarbeten 

och standardförbättringar utförts: 

• Renovering av den yttre miljön på Alberts väg 3 
och 5 i Kvillsfors 

• Målning av fasad samt räcken på loftgångarna på 
Falken 16 

• Ny och utökad yttre belysning på Kullgatan 39-53 
(Lärkträdet/Poppeln) 

• Målning av balkongräcken på Kantarellen 

• Byte av ytterdörrar till lägenheterna samt 
uppgradering till elektroniskt låssystem på 
Lasarettsgatan 33 och 37 pågår och färdigställs 
under 2022 

• Installation av postboxar på Betesvägen och 
Södra Esplanaden/Järnvägsgatan 

• Installerat robotgräsklippare på Kullgatan 10 och 
Skytteparksvägen 2  

• Bolagets sista reservoljepanna har bytts ut mot 
en modern elpanna och därmed är bolaget fritt 
från direkt påverkan av fossila bränslen vid 
uppvärmning 

 

Förutom underhållet har reparationer för 4 459 tkr 

utförts (2 305 tkr). 

Miljöpåverkan 

Målet med bolagets miljöarbete är att bidra till en 

hållbar utveckling genom att i största möjliga mån 

minimera miljöpåverkan. Anmälningspliktig 

verksamhet bedrivs enligt miljöbalken och avser 

bland annat obligatorisk ventilationskontroll (OVK), 

förordningen om bekämpningsmedel, PCB, 

köldmediekungörelsen och farligt avfall. Den 

anmälningspliktiga mängden är mycket begränsad 

inom bolaget. Nya rutiner och arbetssätt har införts i 

och med nya lagkrav vid hantering av farligt avfall. 

Bolaget har som mål att minska energiförbrukningen 

i sina fastigheter samt att ha en fossilfri personbils-

flotta senast vid utgången av 2024. Arbetet med 

utbyte av fordon har inletts under 2021. 

Vatten 

Bolaget strävar efter en effektiv och hållbar 

vattenförbrukning genom kontinuerliga avläsningar 

och uppföljning av förbrukningen. När eventuella 

brister upptäcks hanteras dessa så snart som möjligt 
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genom systematisk felsökning och efterföljande 

åtgärder. Detta är viktigt då vatten är vårt viktigaste 

livsmedel och en resurs som vi behöver använda på 

ett klokt och hållbart sätt. Trots Covid-19 och en 

mycket låg vakansgrad under hela året så är 

vattenförbrukningen på en nivå som är jämförbar 

med 2020 och 2019 och lägre än 2017 och 2018. 

Bolagets arbetssätt med kontinuerlig uppföljning och 

åtgärder är viktiga delar för att bibehålla en god 

hushållning med vatten.  

Energi 

Genom att ständigt arbeta med att förbättra våra 

fastigheters olika energisystem har bolaget som 

ambition att minimera energiuttaget med bibehållen 

kvalitet för hyresgästerna. Bolaget har kopplat till 

detta ett mål att förbättra energiklassen för minst 

tre fastigheter senast 2024. Uppvärmning av 

bolagets fastigheter sker med fjärrvärme, bergvärme 

och elvärme men bolaget arbetar också med 

värmeåtervinning för att skapa effektiva 

uppvärmningssystem. Energiuppföljningar 

genomförs en gång per månad där genomgång 

avseende förbrukning av el och värme ger goda 

möjligheter att agera på avvikelser samt hitta 

förbättringar.  

Ventilation 

För attraktiva bostäder och lokaler är det viktigt med 

en bra fungerande och energieffektiv ventilation 

med rätt luftkvalitet. Ventilationskontroller med 

rengöring och luftflödesmätning genomförs 

regelbundet enligt gällande regler och bolaget följer 

kravet på OVK.  

Hyresmarknaden och hyror 

Vid ingången av verksamhetsåret var 916 lägenheter 

(95,1 %) uthyrda av totalt 963.  

Vid årets slut var 943 lägenheter (97,9 %) uthyrda av 

totalt 963. Av de 20 outhyrda lägenheterna var 17 

under renovering och 3 vakanta. Det totala 

hyresbortfallet under året uppgår till 4 192 tkr (3 424 

tkr). Se not 2. Det något ökade hyresbortfallet beror 

till absolut största delen på att antalet lägenheter 

som renoverats varit fler än föregående år. 

Efterfrågan på hyresrätter har dock varit fortsatt hög 

i Vetlanda och bedömningen är att marknaden i 

Vetlanda i nuläget har underskott på lägenheter. 

Vid hyresförhandlingar gällande 2022 års hyror 

träffades ingen överenskommelse om hyreshöjning. 

Medling har begärts av hyresmarknadskommittén. 

Witalabostäders bud inför beslut i hyresmarknads-

kommittén var 3,18 % med höjning fr om 1 januari 

2022. 

Framtiden 

Från 1 januari 2011 gäller lag (2010:879) om 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Denna 

lag gäller för allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag och ställer krav på att bolagen 

bedrivs utifrån perspektiven affärsmässighet och 

samhällsnytta. Detta innebär bland annat att 

bolagen ska ha marknadsmässiga avkastningskrav. 

Lagen påverkar kommunens roll som ägare, 

relationen mellan kommun och bolag samt 

kommunens möjlighet att använda bostadsföretaget 

som ett verktyg för bostadsförsörjning. 

Under 2021 har det funnits statliga stöd/bidrag för 

produktion av studentbostäder, kategoribostäder för 

äldre, bostäder i områden med bostadsbrist samt 

nyproduktion avseende hyresrätter på ordinarie 

bostadsmarknad. Under 2021 infördes även statliga 

stöd för energieffektiviseringar. I den budget som 

beslutades av riksdagen för 2022 så försvann 

bidragen för bostäder för studerande, hyresrätter 

och energieffektiviseringar. Tillgången på statliga 

stöd och bidrag påverkar bolagets förmåga att 

producera nya bostäder men också hastigheten på 

renoveringar och underhåll och vid varje projekt 

utvärderas möjligheterna till olika former av bidrag. 

Utifrån gällande lagstiftning och statusen på 

bolagets fastighetsbestånd har verksamheten 

bedrivits utifrån den långsiktiga investerings- och 

underhållsplan som togs fram under 2020. Syftet 

med planen är att långsiktigt säkerställa att bolagets 

fastighetsbestånd utvecklas positivt samt att ta fram 

ett underlag för kommande finansieringsbehov. 

Nästa större renoveringsprojekt är planerade till 

bolagets fastigheter Myresjö och fastigheten Falken 

16 i Vetlanda. Under 2022 är ambitionen att gå 

igenom och vid behov revidera den framtagna 

planen. 

Angående nyproduktion har dialog genomförts med 

andra byggherrar och fastighetsägare för en 

gemensam analys av bostadsmarknaden. Avseende 

fastigheter för nyproduktion så har bolaget idag två 



106 | ÅRSREDOVISNING 2021 

fastigheter med adresser på Kullgatan och 

Skytteparksvägen som är planlagda för bostäder och 

där kan minst 120 nya lägenheter uppföras. En första 

etapp för nyproduktion av 40-50 lägenheter 

beslutades av bolaget under slutet av 2020. 

Att fortsätta bygga goda relation med hyresgästerna 

genom allt från information till medinflytande är 

fortsatt viktigt för engagemang, trygghet och trivsel. 

Utöver detta avser bolaget att arbeta vidare med att 

ytterligare stärka samverkan med 

Hyresgästföreningen. En kommande aktivitet som 

förhoppningsvis kan påbörjas under 2022 är att 

utbilda bolagets hyresgäster i vad det innebär att bo 

i en hyresrätt med såväl rättigheter som skyldigheter 

som trivsel med grannar samt hur bostaden/lokalen/ 

fastigheten fungerar rent praktiskt. 

Såväl i förvaltningsarbetet som vid projekt är det 

bolagets ambition att fortsätta utveckla innehållet i 

bostaden med olika tjänster som i exemplet med en 

bilpool som omnämns ovan. Dessa tjänster kan 

tillhandahållas av såväl Witalabostäder som av olika 

samarbetspartners. 

Det är fortsatt viktigt att bolagets verksamhet 

bedrivs socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart så 

att vi bidrar till en hållbar utveckling så att de globala 

målen i Agenda 2030 nås.

. 
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AB Vetlanda Industrilokaler 

Resultaträkning 

Belopp i tkr 2021 2020 

Rörelsens intäkter 14 249 13 908 

Rörelsens kostnader -5 480 -6 111 

Avskrivningar -5 023 -4 772 

Rörelseresultat efter avskrivningar 3 746 3 025 

   

Finansiella intäkter 0 1 

Finansiella kostnader -1 079 -1 297 

Rörelseresultat efter finansiella intäkter/kostnader 2 667 1 729 

   

Koncernbidrag 0 0 

Resultat före skatt 2 667 1 729 

   

Skatt -606 -328 

ÅRETS RESULTAT 2 061 1 401 

 

Balansräkning 

Belopp i tkr 2021 2020 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar 153 874 143 094 

Omsättningstillgångar 8 775 17 514 

Summa tillgångar 162 649 160 608 

   

Eget kapital, avsättningar och skulder   

Eget kapital 13 017 11 615 

Förändring eget kapital 0 1 

Årets resultat 2 061 1 401 

Summa eget kapital 15 078 13 017 

   

Avsättningar   

Uppskjuten skatt 6 377 5 771 

   

Skulder   

Långfristiga skulder 100 219 100 219 

Kortfristiga skulder 40 975 41 601 

Summa skulder 141 194 141 820 

   

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 162 649 160 608 

 

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.
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Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets syfte är att underlätta etablering och 
utveckling av industri- och serviceföretag genom att 
erbjuda för deras verksamhet ändamålsenliga och 
anpassningsbara lokaler. 

Styrelse och VD anser att de krav och syften som 

ägaren ställer på bolaget har uppfyllts, se även 

nedan under rubriken Måluppfyllelse. 

Ägarförhållanden 

AB Vetlanda Industrilokaler, org.nr 556088-0857 är 

ett helägt dotterbolag till Vetlanda Stadshus AB som 

ägs av Vetlanda kommun. Bolagets säte är i 

Vetlanda. 

Styrelsen består av 7 ledamöter utsedda av 

kommunfullmäktige. För dessa ledamöter finns 3 

suppleanter. 

Viktiga händelser under räkenskapsåret 

Bolaget har upprättat en investerings- och 
underhållsplan för samtliga fastigheter samt att 
affärsplanen för åren 2021 - 2024 har uppdaterats. 
Utbyggnad av en av byggnaderna på fastigheten 
Tomasängen 3 (Stensåkra Charkuteri och Deli) har 

genomförts och slutbesiktats 

Fastighetsreglering efter förvärv av mark vid 
Tomasängen har genomförts och i början av 2022 
erhöll bolaget beslutet om regleringen och 
fastigheten Tomasängen 4 bildades genom 
avstyckning från Tomasängen 3. 
Förädling av fastigheten Trucken 11 genomfördes 
genom att markarbeten för att ta fram terrassen 
utfördes. 
I månadsskiftet augusti/september avflyttade Pallco 
från fastigheten Trucken 4 på Stålvägen 5 för att 
hyresgästen avsåg att konsolidera sin verksamhet till 
egna lokaler i Ekenässjön. Under Pallcos 
uppsägningstid tecknades hyreskontrakt för lokalen 
på ca 2100 kvadratmeter med en ny hyresgäst. Ny 
hyresgäst blev Sunwind som är ett växande företag i 
Vetlanda som hade behov av större och mer 
ändamålsenliga lokaler. 
Under året lämnade Skogsstyrelsen sina lokaler 
bestående av sex kontor och till denna lokal har det 
inte blivit klart med någon ny hyresgäst. 
Även under 2021 har snabba förändringar i 
omvärlden skett i och med pågående 
coronapandemi. Läget för bolagets hyresgäster har 
dock varit fortsatt stabilt och under året har det ur 

ett verksamhetsperspektiv varit goda resultat för 
samtliga hyresgäster. 

Måluppfyllelse 

De mål som uppsatts för bolaget anses ha uppnåtts. 

Affärsplanens mål har utformats utifrån gällande 

ägardirektiv. Kraven på bland annat samverkan, 

underställningsskyldighet och uppföljning har följts 

varför även dess direktiv tillgodosetts. Det är viktigt 

att bolaget långsiktigt är affärsmässigt och genomför 

lönsamma projekt som över tid bidrar till stabil 

verksamhet, ekonomi samt positiv utveckling för 

bolaget men också för ägaren, Vetlanda kommun. 

Framtida utveckling 

Utveckling för bolagets hyresgäster samt övriga 

näringslivet verkar vara inne i en positiv trend där 

många företag har god orderingång och högt tryck i 

verksamheten. Detta medför att Vetlanda 

Industrilokaler för en dialog med ett antal av 

hyresgästerna om eventuella ny-, om och/eller 

tillbyggnader av vilket någon eller några kan 

förväntas bli verklighet inom den närmaste 

framtiden. Angående den närmaste utvecklingen av 

bolagets befintliga fastighetsbestånd planeras för en 

förädling genom ny- respektive tillbyggnad på 

fastigheterna på Stålvägen, Trucken 4 och Trucken 

11. Bolaget strävar också efter att utöka/ 

komplettera sitt fastighetsbestånd för att förbereda 

för framtida möjligheter att erbjuda företag lokaler 

för etablering och expansion.  

Bolaget behöver ha en förmåga att följa 

konjunkturen och utvecklingen i samhället när 

coronapandemin avtar. Samtliga initiativ ovan 

tillsammans med övriga kommande aktiviteter inom 

bolagets verksamhet syftar till att bolaget ska vara 

en attraktiv och drivande part vid nyetableringar 

och/eller expansioner i en attraktiv, hållbar och 

nytänkande kommun. 
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Höglandets Räddningstjänstförbund 

Resultaträkning 

Belopp i tkr 2021 2020 

Rörelsens intäkter 106 626 94 110 

(Varav medlemsbidrag) (75 162) (69 912) 

Rörelsens kostnader -100 548 -89 825 

Avskrivningar -4 349 -4 086 

Rörelseresultat efter avskrivningar 1 729 199 

   

Finansiella intäkter 15 11 

Finansiella kostnader -64 -62 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 680 148 

   

Årets resultat 1 680 148 

 

Balansräkning 

Belopp i tkr 2021 2020 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar 48 941 53 146 

Omsättningstillgångar 35 374 28 326 

Summa tillgångar 84 315 81 472 

   

Eget kapital, avsättningar och skulder   

Eget kapital 9 230 9 082 

Medlemsinsats 10 000 10 000 

Årets resultat 1 680 148 

Summa eget kapital 20 910 19 230 

   

Avsättningar 14 419 16 450 

   

Skulder   

Långfristiga skulder 8 000 8 000 

Kortfristiga skulder 40 986 37 792 

Summa skulder 48 986 45 792 

   

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 84 315 81 472 
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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. 

Organisation 
HRF arbetar i två parallella organisationer; en 
organisation för det dagliga (drift) och en vid 
utlarmning till olyckshändelse (insats). 
Driftorganisationen består av fem avdelningar, eller 
funktioner: Stöd till insats, Skydd mot olyckor, 
Myndighetsutövning, Drift och underhåll samt Kris 
och beredskap. 

Förvaltningsberättelse 

Coronapandemi har fortsatt att påverka utifrån flera 

aspekter med virusvarianter och utbrott. Den har 

också gjort att både den förebyggande verksamhet 

och den operativa verksamheteten påverkats med 

svårigheter att utföra uppgifter. Ny lagstiftning med 

följande föreskrift inom LSO har varit en stor del i 

verksamheten. Avtal har slutits om räddningstjänst-

samverkan Småland Blekinge där kommunerna i 

Blekinge, Kronoberg och Jönköpings län samt 

Hultsfred, Vimmerby Västervik kommun enats om 

ett operativt samarbete. Under sommaren prövades 

samarbetet vid flera stora skogsbränder. Vid en 

drunkningsolycka i Nässjö under våren omkom 

tyvärr fyra personer. Det brottsförebyggande har 

stärkts med ett mer strukturerat och systematiskt 

arbete enligt målet i Handlingsprogrammet för skydd 

och säkerhet 2020-2023. Vi har haft flera händelser 

med en vilja att skada andra människor, med 

knivdådet i Vetlanda den 3 mars som drabbade 

många individer och dess anhöriga som tydligt 

exempel. 

Personalmässigt har vi under perioden kunnat 

rekrytera på flera vakanta platser. Det gör att vi kan 

leverera bättre i vårt uppdrag och belastningen på 

våra medarbetare kan bli mer rimlig. Under året har 

vi gått in i ett nytt schema enligt tidigare tecknat 

arbetstidsavtal för våra brandmän. På RIB sidan är 

utmaningen stor att kunna hålla en insatsstyrka 

utifrån den riskbild och krav som finns i vårt 

samhälle. Målet är tydligt, att behålla våra 

medarbetare. Arbetet pågår genom bland annat 

bättre rekryteringar, schemaarbete, stimulera att 

jobba efter 65 år, jämställdhetsarbete, flexibilitet, 

större medarbetareansvar och bra ledarskap. 

Ekonomin är fortsatt ansträngd men går åt rätt håll 

och har förbättrats genom åtgärder som samarbete 

med Sävsjö Kommun, medlemsbidrag och fler 

intäkter. Tyvärr har vi fortsatt tapp utifrån Corona 

och att vi inte kunnat utföra verksamhet utifrån 

smittorisker. Något som vi delar med i princip 

samtliga verksamheter globalt. Resultatet för året 

slutade på 1 680 tkr. Vi behöver jobba vidare med 

ekonomin genom att förklara och motivera 

verksamheten samt effektivisera. 

Ett utvecklingsarbete inom förbundet för att 

effektivisera, med hjälp av beprövad kunskap av 

mikroprocesser och Lean arbete, har påbörjats 

under hösten. Utvecklingen ska ske genom ett 

samarbete med Regionenens utvecklingsenhet 

Qulturum och omfatta såväl medarbetare som 

chefer. Det förändrade säkerhetsläget påverkar oss 

och ett arbete med räddningstjänst under höjd 

beredskap och civilt försvar behöver mer resurser. 

Covid-19 

Pandemin har påverkat HRF på flera olika plan:  

• Arbete både regionalt och inom 

medlemskommunerna, samt inom den egna 

organisationen, för att hantera 

sjukdomsspridningen 

• Sjukfrånvaro och effekter av restriktioner. 

• Anpassat arbetssätt och rutiner, både operativt 

och på stationerna 

• Uteblivna intäkter och ökade kostnader 

Utbildnings och informationsverksamheten har 

tvingats ställa in. Viss utbildning har kunnat 

genomföras digitalt. Det har påverkat möjligheten 

för förvaltningar och bolag att hålla 

skyddsutbildningar med personal. Det har också 

påverkat HRF:s planering av verksamhet och 

ekonomi. 

Framförallt räddningschefen, st räddningschef har 

engagerats i ISF-grupper (Inriktnings och 

samordningsfunktion). 

Arbete med temagrupper och aktiviteter kopplade 

till Handlingsprogrammet 2020-2023 har försenats. 

Viss utbildning för och övning av personalen har fått 

ställas in eller genomföras uppdelade. 
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Höglandsförbundet 

Resultaträkning 

Belopp i tkr 2021 2020 

Rörelsens intäkter 106 752 102 521 

Rörelsens kostnader -106 091 -101 245 

Avskrivningar -9 512 -10 988 

Nedskrivningar/utrangeringar 0 0 

Rörelseresultat efter avskrivningar -8 850 -9 712 

   

Avgifter från medlemskommunerna 10 846 10 978 

   

Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader -130 -151 

Årets resultat 1 865 1 115 

 

Balansräkning 

Belopp i tkr 2021 2020 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar 20 716 25 541 

Omsättningstillgångar 105 571 90 473 

Summa tillgångar 126 287 116 014 

   

Eget kapital, avsättningar och skulder   

Eget kapital 11 776 10 661 

Årets resultat 1 865 1 115 

Summa eget kapital 13 641 11 776 

   

Skulder   

Långfristiga skulder 25 000 25 800 

Kortfristiga skulder 87 646 78 438 

Summa skulder 112 646 104 238 

   

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 126 287 116 014 

 

Information om verksamheten 

Höglandsförbundet har fem medlemskommuner. 
Dessa är Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. 
Höglandsförbundet är en plattform för att samordna 
verksamheter där kommunerna anser det vara 
fördelaktigt att driva en gemensam organisation. 
Förbundet har också en samordnande roll i frågor 
som väcks av kommunerna och där kommunerna vill 
se höglandet som en viktig spelare. Förbundets syfte 
är att utveckla och fördjupa samarbetet mellan 

medlemmarna för att åstadkomma utveckling och 
effektivt resursutnyttjande. Förbundets 
verksamheter ska till övervägande del omfatta 
samtliga medlemskommuner. 

 
Viktiga händelser under året 

Under året har Höglandets IT fokuserat på att 

implementera den antagna strategin för datacenter. 

Rent praktiskt har detta inneburit flytt av alla system 

från våra tidigare serverhallar i Jönköping och Sävsjö 
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till serverhallar drivna av Tele2. Planen har varit att 

bli klar med detta arbete under 2021, vilket 

verksamheten har klarar av. På grund av att stort 

fokus har lagts på datacenterprojektet har HIT 

behövt prioritera ner arbete med andra delar av sin 

verksamhet. Funktionsmässigt ger den nya 

datacenter-strategin kommunerna tillgång till ny 

teknik som i sin tur gör det mer möjligt till en mer 

flexibel, kostnadseffektiv och säkert leverans. 

På arbetsutskottet i juni togs beslut om att ställa sig 

bakom det utredningsuppdrag som kommun-

direktörerna tagit fram kring att se över 

möjligheterna till en Höglandsgemensam 

gymnasiesamverkan. Arbete med den fortsatta 

utredningen påbörjades mer aktivt i augusti och 

skolcheferna tillsammans med gymnasiecheferna 

arbetar med utredningen.  

Under året har förbundet och framför allt kansliet 

arbetat med att förbereda för verksamhetsstarten av 

Höglandets Ekonomiservice den 1 december 2021. 

Några exempel på aktiviteter som genomförts under 

året är inrangeringsförhandlingar med de fackliga 

organisationerna, rekrytering av ny enhetschef och 

en gemensam kickoff för medarbetarna och 

ledningen på Höglandsförbundet. Under hösten har 

verksamheten arbetat både med det praktiska 

arbetet och planering för att allt ska vara klart med 

inför övergången och inflyttning i de nya lokalerna 

på Pigalle den 1 december.  

Innan sommaren ställde sig alla socialchefer bakom 

en gemensam avsiktsförklaring för en gemensam 

systemförvaltning för verksamhetssystemet 

Combine som används inom socialförvaltningen och 

omsorgens alla verksamheter. I augusti tog 

direktionen beslut om att lämna vidare utrednings-

uppdraget till Höglandsförbundet. Under hösten har 

sedan förbundet arbetat med utredningen 

tillsammans med representanter från kommunerna. 

I slutet av året presenterades ett gemensamt förslag 

utifrån som lämnats vidare för beslut och till arbets-

utskottet och direktionen i början på 2022.  

Förbundet har under året arbetat fram två nya 

samverkansavtal efter förfrågan från Tranås 

kommun utifrån behov av samverkan med förbundet 

inom områdena familjerätt och dataskyddsombud. 

Båda avtalen är antagna av direktionen och 

samverkan med Tranås kommun kring områdena är i 

gång. 

Förväntad utveckling 
Under året har förbundet haft diskussion med 
medarbetare, chefer och fackliga representanter för 
att tillsammans ta fram nya strukturer för hur 
arbetet kan se ut efter pandemin i det ”nya 
normala”. Ledningen tillsammans med medarbetare 
har önskat öppna upp för möjligheten till en 
flexiblare arbetsplats med en balans mellan arbete 
på plats och distansarbete om och när verksamheten 
tillåter. Vi ser att vi har klarat av att bibehålla eller 
till och med öka leverans och effektivitet då 
medarbetarna under pandemin arbetat enbart på 
distans. Vi ser möjligheter i att möta framtiden 
genom att få mötas fysiskt igen men samtidigt vill vi 
bibehålla de fördelar som pandemin tvingat fram 
kring digitalisering. Vi vill ligga i framkant inom 
digitalisering och vi vill fortsätta vara en attraktiv 
arbetsgivare och samtidigt vara och bidra till ett 
hållbart samhälle både för människor och miljö. 
Om medlemskommunerna fattar beslut i linje med 
direktionen kring en gemensam systemförvaltning 
för Combine kommer förbundets arbete att påbörjas 
och intensifieras under året för att en ny gemensam 
organisation ska finnas på plats inom Höglands-
förbundet från och med 1 februari 2023. 
Från och med 2022 finns det möjlighet till att 
bekräfta faderskap själv via en ny e-tjänst, vilket 
sannolikt kommer att innebära att arbetet för 
kommunernas faderskaps-handläggares minska. 
Utifrån dessa förändringar för kommunerna ser 
familjerätten behov av att fortsätta diskussionen 
under året med socialcheferna för att se över om de 
faderskapsutredningar som blir kvar i kommunerna 
efter denna förändring, även den ska handläggas av 
den gemensamma familjerätten för att fullt ut 
renodla dessa arbetsuppgifter. 
IT-säkerhetsarbete är och kommer att fortsätta vara 
ett prioriterat arbete på HIT och inom Höglands-
förbundet. Mycket i samhället talar för att säker-
ställa god IT-säkerhet kommer alla organisationer 
behöva fokusera betydligt mer på, då detta är ett 
sårbart och viktigt område inom digitaliseringen. I 
slutet på året beslutades att genomföra en 
organisationsförändring inom HIT genom att 
tillskapa en ny enhet: IT-säkerhet och arkitektur. 
Syftet och målet med denna förändring är att 
säkerställa att detta område prioriteras och att HIT 
arbetar strategiskt, preventivt och långsiktigt med IT-
säkerhet. 
IT-säkerhet är en del av området informations-
säkerhet vilket också ses som ett område som 
förbundet tillsammans med kommunerna behöver 
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arbeta med och prioritera, detta för att säkerställa 
skydd av all den information som hanteras av de fem 
kommunerna och förbundet. Kommunerna har en 
gemensam resurs i informations-säkerhetsspecialist 
organiserad under förbundet vars uppdrag är att 
stötta kommunerna i deras arbete med detta 
område. 
Under 2021 har arbete pågått med en ny 
finansieringsmodell för HITs verksamhet. Den nya 
modellen planeras börja gälla från och med 2023. 
Målsättningen är en modell som är transparant, 
mindre administrativ och som främjar samverkan. 
I slutet på 2021 beslutades om att låta 
Höglandsförbundet utreda ytterligare två möjliga 
samverkansområden: tillstånd för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel samt utredning av en 
gemensam förvaltning och nämnd för miljö och 

bygg. Dessa båda utredningar kommer förbundet att 
arbeta med under 2022 tillsammans med 
medlemskommunerna. 
 

Ekonomisk ställning 
Höglandsförbundets ekonomiska ställning bedöms 
som stabil, utifrån medlems-kommunernas behov av 
leverans av IT-tjänster och möjligheter till 
digitalisering inom sina verksamheter. 
Den gemensamt starka inställningen till samverkan 
ökar också grunden för Höglandsförbundets framtid. 
En utmaning nu och i framtiden är möjligheterna till 
rekrytering av spets-kompetenser konkurrensen av 
den privata marknaden. 
Höglandsförbundet har fem medlemskommuner.  
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Inledning 

Globala mål och hållbar utveckling1 

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 

globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från 

och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda Agenda 2030 för hållbar utveckling. 

 

Den svenska miljöpolitiken  

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

– Riksdagens definition av generationsmålet.  

Generationsmålet är ett inriktningsmål för miljöpolitiken. Målet ger vägledning om de 

värden som ska skyddas och den samhällsomställning som krävs för att nå önskad 

miljökvalitet. För att nå målet krävs en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i 

internationella sammanhang. Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla 

nivåer i samhället. 

Generationsmålets innebörd 

Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås 

inom en generation efter att systemet infördes år 1999. I regeringens proposition 

2000/01:130 "Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier" preciserades att 

generationsmålet skulle vara uppfyllt år 2020. 

 

 

1 www.regeringen.se 

 

http://www.regeringen.se/
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Miljöpolitiken ska fokusera på att: 

• Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras 
förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad. 

• Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och 
nyttjas hållbart.  

• Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som 
miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.  

• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.  
• En god hushållning sker med naturresurserna.  
• Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med 

minimal påverkan på miljön.   
• Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och 

hälsoproblem som möjligt. 

 

Avgränsning 

Hållbarhetsbegreppet innebär en balans mellan ekonomisk, miljömässig och social 

utveckling. Detta miljöbokslut redovisar det miljömässiga arbetet och de resultat som 

uppnåtts till och med 2021 i Vetlanda kommun utifrån tillgänglig 

information och data.  

På nationell nivå har sedan tidigare regeringen fastställt 16 

miljökvalitetsmål som skall styra det svenska miljöarbetet. 

Jönköpings län med länsstyrelsen, kommunerna, Region 

Jönköpings län och ett stort antal företag arbetar i en regional 

samarbetsorganisation Klimatrådet med 14 av miljökvalitetsmålen 

genom gemensamma åtgärdsprogram. Vetlanda kommun har 

gjort åtaganden inom dessa 14 områden och det är det arbetet 

som redovisas i miljöbokslutet. Påpekas bör att detta är ett 

bokslut och därmed redovisas enbart gjorda insatser och effekter 

där sådana finns rapporterade. Analys, slutsatser och eventuellt 

förändrade målbilder sker i det ordinarie uppföljningsarbetet i 

verksamheterna. 

 

Klimat- och energistrategi för Jönköpings län 

Vision: Jönköpings län är ett klimatsmart plusenergilän 

Tre övergripande mål 

• Senast 2045 är de totala utsläppen av växthusgaser från Jönköpings län lägre än 1 

ton per invånare och år. 

• Senast 2045 producerar Jönköpings län mer energi än vi använder. Energin vi 

producerar är förnybar och mängden är minst 10 000 GWh/år. 

• Klimatförändringarna möts aktivt i Jönköpings län genom att skapa ett samhälle som 

minskar sårbarheter och tillvaratar möjligheter, för ett varmare, torrare och blötare 

län. 
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Kommunfullmäktiges mål, åtgärder och resultat 
Grunden i Vetlanda kommun styrnings- och kvalitetsarbete för mandatperioden 2020–

2023 är kommunfullmäktiges vision, riktningar, uppdrag och mål 

 

Riktning 2030 den hållbart växande kommun,  
Mål 2020–2023 hållbart i alla led. 

Vi skapar en hållbar kommun och plats som är hållbar över tid, som ger trygghet och 
framtidstro. 

Vetlanda är hållbart växande med: 
Ett ekonomiskt hållbart växande näringsliv och en långsiktigt god kommunal ekonomi i 
balans. 
Ett socialt hållbart Vetlanda som är tryggt och där olikheter välkomnas och medborgare 
inkluderas. Ett samhälle som präglas av god tillgänglighet och där jämlikhet, hälsa och 
god arbetsmiljö är i fokus. 
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Ett ekologiskt hållbart Vetlanda där klimatavtryck är i fokus, energiförbrukning och 
utsläpp minskar och där den biologiska mångfalden bevaras och det finns tillgång till 
upplevelserik natur. Vetlanda kommuns verksamheter är klimatsäkrade. 

Mål 3 år 2020 – 2023: Hållbart i alla led 

I Vetlanda kommun arbetar vi medvetet med hållbarhet. 
Uppföljning görs inom följande målområden: 

• Social hållbarhet 
• Fler i utbildning och färre i utsatta hushåll. 
• Integration med en inkludering där alla får plats och ges möjlighet att komma till 

sin rätt. 
• Ökad trygghet. 
• Ökad psykisk hälsa och god arbetsmiljö. 

Energiförbrukningen ska minska  

Produktion av förnybar energi hela kommunen2 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Elproduktion totalt inom det geografiska 

området MWh 

391 920 470 216 399 689 469 411  

Elproduktion av förnybara energikällor 

inom det geografiska området, andel i % 

  99 98  

Slutanvändning av energi totalt inom 

geografiska området, MWh/inv. 

39 38 - 37  

Solcellsanläggningar totalt, installerad 

effekt MW 

0,85 1,36 2,53 3,60 5,5 

Solcellsanläggningar totalt, antal 

 

63 100 185 271 364 

 

Elproduktion Vetlanda kommuns egna solcellanläggningar 

 Installerad 

år 

Effekt 

kW 

Beräknad 

årsproduktion 

kWh* 

Killingen 2017 40  36 000 

Tomasgården 2020 125 112 500 

Mogärdeskolan 2021 65 58 800 

Himlabackarnas förskola 2021 48 43 200 

Himlabackarnas LSS-boende 2021 10 9 000 

 S:a 288 259 200 

* Utgår från statistisk beräkningsmodell. Förmodligen minst + 10 % med aktuell teknik. 

 
2 Kolada 
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Förnyelsebar elproduktion Njudung energi (MWh) 

År Vattenkraft 

och 

kraftvärme 

Vindkraft 

2014 20 134 1 180 

2016 19 903 11 052 

2018 14 670 9 416 

2019 21 763 10 828 

2020 23 951 10 963 

2021 27 690 9 615 

    

 

 

Energiförbrukning Vetlanda kommun inklusive bolagen 

För andra året genomför vi en samlad intern mätning som avser fastigheter och 

transporter. Energiförbrukningen är högre jmf. 2014 men i avtagande takt. Njudung 

energi har minskat sin energiförbrukning med ca 14 % under 2020 och 2021 jmf. 2014. 

Vetlanda kommun och Witalabostäder ligger lite över 2014. Det ska ställas emot att 

2021 var en kallare vinter mot normalt och antalet kvadratmeter som ska värmas upp 

har över tid ökat. Vetlanda kommun gör kontinuerliga insatser för energieffektivisering i 

sina fastigheter. Under perioden 2018–2021 minskade energiförbrukningen 10 % per 

kvadratmeter. 
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Egna fastigheter – fastighetsavdelningen 

• Resultatet av de kostnaderna för värme, el och VA 2021 har givit ett överskott 

på 700 tkr 2021. Graddagar 2021 blev högt och hamnade på 96% av ett 

normalår. Beroende på rådande pandemi har energikostnaderna minskat lite då 

skolor delvis varit stängda och att kommunanställd personal har arbetat hemma 

periodvis under året.   

• Det har under året pågått fortsatt energieffektiviseringsarbete. 

Ventilationsutbyten, styruppdateringar och el arbeten som hela tiden gör att 

energiförbrukningen sänks totalt samtidigt som det ofta medför en förbättring 

av inomhusklimatet, belysningen ute och inne, ventilationen osv. 

• Utredning genomförd om möjliga placeringar av elbilsladdstolpar i kommunala 

verksamheter. 

• Ett fortsatt arbete med reservkraft för elförsörjningen av kommunala fastigheter 

har pågått under året. 

• Fortsatt utredning av värmeförsörjningen i Korsberga Österängens äldreboende. 

• Ny ventilation på Killingen samt förbättringsåtgärder av hela 

ventilationssystemet och styrsystemet. 

• Påbörjat ventilationsarbeten i Ekenäsjönskolan. 

• Bytt två ventilationsaggregat på Norrgården. 

• Sanerat asbest i delar av stadshuset. 

• Ny belysning i Räddningstjänstbyggnaden Vetlanda, vagnhallen och ett flertal 

utrymmen i byggnaden samt all utomhusbelysning. 

• Lagat och rättat till avlopp i Holsby Österlidens äldreboende. 

• Bytt ett flertal pumpar i värmesystem för att säkerställa en energieffektiv drift 

samt minska risken för framtida värmedistributionsproblem. 

• Fortsatt arbete med att uppdatera styrsystemen och förbättra dem med fler 

mätpunkter och ingångsvärden för att hitta onödiga energislukare som inte är 

fastighetsnyttiga. 

• Fortsatt arbetet med att förbättra och driftoptimeras värme och ventilation i 

stadshuset. 

• Vi har kopplat in en utrustning på några kyl och frysrum som ska spara energi 

och minska antalet start och stopp på tillhörande maskiner. Ekebogården, 

Njudungsgymnasiet, Withalaskolan, Österäng, Tomasgården. 

• Utredning av fuktproblem i museet. Åtgärder kan komma att vidtagas och detta 

är fortfarande under behandling. 

• Utbyte av energieffektiv belysning pågår löpande tex scenbelysning 

Withalasalen, belysning i två gradengsalar på Njudungsgymnasiet. 

• Vi har påbörjat ett arbete med att se till att samtliga besiktningspliktiga 

fastbränsleanläggningar uppfyller lagstadgade krav och att senare ska 

fastighetsskötarna gå en utbildning i skötsel av anläggningarna. 
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Utsläppen ska minska  

Klimatpåverkande utsläpp hela kommunens yta3 

 2016 2107 2018 2019 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2 – ekv. 
/inv. 

6,27 6,19 5,82 5,76 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2 170 924 169 763 160 038 
 

158 076 

 

Utsläpp av CO2- ekv från organisationen Vetlanda kommun inklusive bolagen 2014–2021 

Diagrammet nedan avser utsläpp från våra fastigheter och transporter. Utsläppen 2021 

jämfört 2014 har minskat med 50 %. Uppvärmning av våra fastigheter och transporter 

står för merparten alla utsläpp i organisationen. Fördelningen kommer säkerligen bestå 

även framöver men ett aktivt arbete minskar mängden utsläpp enligt tabellen nedan. 

Byte till fossiloberoende fordon, fossilfria bränslen som el, biogas och HVO ger 

betydande utsläppsminskningar. Njudung energis prioritering att minska 

oljeförbrukningen ger betydande minskning vid uppvärmning av egna fastigheter.   

 

Njudung energi arbetar aktivt för att minska oljeförbrukningen 

som bland annat används som spetsvärme vid extremare kyla.  

Insatser från 2019 och framåt avseende transporter ger 

positiva avtryck i minskade utsläpp. Under 2021 uppstod ett 

maskinhaveri i en av Njudung energis anläggningar som gjorde 

att oljeförbrukning tillfälligt ökade. Planering pågår för att i 

framtiden möte liknande situationer. Minskningen från nivån 

2010 beror mycket på utbyggnad av produktionsenheter och 

större levererade energimängder. Effekten blir att 

emissionsfaktorn på fjärrvärme sedan 2014 minskat med 

nästan 75 %. Utsläppen minskar även om energiförbrukningen 

är i stort sett den samma.  

 

 
3 Kolada 
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Transporter 

Sedan 2019 har Vetlanda kommun en ny fordonsorganisation. Från och med 2020 har vi 

en ny policy för möten, resor och trafiksäkerhet med tillhörande riktlinjer och 

handlingsplan. Syftet är att skapa en säker arbetsmiljö, minskad klimatpåverkan och 

lägre kostnader. Det fortsatta arbetet ägs och leds av kommunledningsgruppen. 

Kostnaderna per år har jmf. 2018 minskat med 2 579 000 kr. Den bedömda kostnaden 

före omorganisationen i en fordonsdiagnos (Miljöfordon syd) vad 13 milj. kronor plus 

körning med egen bil i tjänsten. Till detta kommer också en kraftig ökning av 

fossiloberoende fordon som oftast har en högre anskaffningskostnad. 

Tekniska nämndens nyckeltal för att följa utvecklingen. 

Mål: Effektiva och klimatsmart fordon och resor i Vetlanda kommuns 

verksamheter 

 

 Enhet Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021  

Kommunala personbilar ägda och 

leasade. 

Antal 178 165 166 168 

Genomsnittlig ålder på 

kommunens personbilar 

År  5,33 4,83 4,66 

Körd sträcka i tjänsten med 

kommunens personbilar 

Mil  262 000 250 700 244 800 

 

Körd sträcka i tjänsten med privata 

personbilar (ej politiker) 

Mil  71 172 49 066 43 173 

 

Kostnad i tjänsten med 

kommunens personbilar 

Tkr  11 352 10 000 9 600 

Kostnad i tjänsten med privata 

personbilar 

Tkr  2 065 1 387 1 238 

Kostnad per mil med kommunens 

personbilar 

Kr/mil  43,3 39,3 39,2 

 

Kostnad per mil med privata 

personbilar 

Kr/mil  35 35 35 

Antal kollektivresor Antal     

Förbrukad mäng koldioxid för 

kommunens personbilar 

Kg  321 000 296 500 280 710 

Andel fossiloberoende fordon %   31  40 

Antal hybridbilar %   14 23 
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Kommunala cykelvägar och närhet till kollektivtrafik4 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Cykelväg i kommunen, kommunal m/inv.  

   

2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 

 

Befolkning I kollektivtrafiknära läge*, andel (%) 

 

68,2 67,9 71,5 71,3  

 

(*) Andel befolkning i det geografiska området som har en trafikerad hållplats inom 500 meter från sin 

folkbokföringsadress. Med trafikerad hållplats avses hållplats, för samtliga trafikslag som trafikeras med 

minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. 

Energi- och klimatrådgivning 

Vetlanda kommun har en halvtidstjänst för att kunna erbjuda energi- och 
klimatrådgivning till företag, organisationer och privatpersoner.  

I april genomfördes ett personalbyte och det har tagit lite tid att komma in i arbetet och 
bygga egna nätverk. Rådgivningen sker i samverkan med övriga rådgivare i länet och 
samordnas av Energikontor norra Småland och Energimyndigheten.  

Under Klimatveckan samordnades en välbesökt publik aktivitet på torget tillsammans 
med Länstrafiken och Kretslopp sydost. Dessutom genomfördes en föreläsning om 
klimat och skogsbruk. 

I övrigt har det bedrivits uppsökande verksamhet mot företag med bland annat 
information om Klimatklivet. Företagen upplevs ha ett betydande hållbarhetsarbete. 

Det är ett stort intresse för solenergi.  

EKR arbetar i nationellt samordnade insatsprojekt avseende 

• Skapa nätverk mellan bostadsrättföreningar. 

• Energieffektiviserande åtgärder i småhus, samordnade upphandlingar. 

• Energioptimera flerbostadshus 

Biologisk mångfald 

Vad är biologisk mångfald 
Biologisk mångfald innebär variationsrikedomen av liv i naturen. Begreppet innebär 

mångfald på tre nivåer; mångfalden av ekosystem och naturtyper, mångfalden av arter 

samt den genetiska variationen inom arterna. Varierade livsmiljöer är ofta en 

förutsättning för stor artrikedom.  

Varför ska vi då bevara den biologiska mångfalden? Det är den klassiska formuleringen, 

men det går i stället att vända på frågan; varför ska vi utarma naturen? Svaren blir då 

kortsiktigt ekonomiska. Att bevara naturen bygger på en långsiktig strategi där 

orsakerna är etiska, ekologiska och på längre sikt även ekonomiska. Vi är beroende av 

den biologiska mångfalden av många skäl. Alla de miljontals arter som existerar idag 

 
4 Kolada 



12 

bidrar till att bevara de miljöförhållandena som både vi och de själva är beroende av. 

Med större biologisk mångfald står vi bättre rustade i en föränderlig värld.  

Vetlanda kommun jobbar på flera sätt med den biologiska mångfalden och att 

tillgängliggöra naturen för fler. I arbetet används grönstrukturplanen5 och 

naturvårdsplanen6 (NVP) som stöd och för prioritering av insatser. Arbetet ligger också i 

linje med de nationella miljökvalitetsmålen myllrande våtmarker, levande sjöar och 

vattendrag, ett rikt växt- och djurliv samt god bebyggd miljö 

Myllrande våtmarker och levande sjöar och vattendrag 
Arbetet med våtmarken utanför Ekenässjön har fortsatt. Våtmarken är nu grävd och har 

ett varierat djup med några djuphålor och ett medeldjup på omkring en halvmeter. Flera 

öar med olika höjd har skapats. För att öka tillgängligheten har det anlagts en grusad 

parkering med plats för fyra bilar. Från parkeringen slingrar sig en två meter bred och 

grusad stig fram till våtmarken. Med utsikt över området står ett fikabord. Stigen 

fortsätter sedan över våtmarken och ansluter till befintliga stigar i skogen. Den sista 

sträckan av stigen har inte lika hög grad av tillgänglighetsanpassning.  

Projektet med fågeldammen bakom Withalaskolan är klart. Vetlandabäcken har nu fått 

ett tydligare bäckstråk genom området. Ett svämplan har skapats för att ta hand om 

höga vattenflöden. Trösklar har byggts upp för att styra vattnet rätt. Dessa har 

utformats för att se så naturliga ut som möjligt. Sten och grus har lagts ner i vattnet för 

att skapa rörelse och variation. Uteklassrummet har färdigställts. Skiljeväggarna har 

utformats till insektshotell. Dessa har fyllts med trätrissor som slöjdelever från Mogärde 

och Tomaslunden har hjälpt till att borra. Barn från Esplanadens förskola och Häggska 

förskolan hjälpte sedan till att fylla hotellet. Detta var mycket uppskattat. Under hösten 

invigdes uteklassrummet tillsammans med studenter från guideutbildningen på Ädelfors 

folkhögskola och Hanna Eriksson från sportfiskarna.  

Våtmarksprojekt har också startats av markägare med bidragsstöd genom kommunen. 

Kommunen stöttar upp i ansökan och markägarna genomför projektet självständigt i sin 

helhet. Genom att möjliggöra bidrag kan naturvårdsinsatser ske även utanför den 

kommunala regin. I Lillarp och Holsby anläggs nu två våtmarker med bidrag från 

Naturvårdsverket genom den lokala naturvårdssatsningen (LONA).  

Levande skogar och ett rikt odlingslandskap  
Under året betades ett område på ca 4 hektar i Korsberga med får. I Sjunnen och 
Pauliström restaurerades sammanlagt 15 hektar igenvuxen betesmark. Områdena 
kommer stängslas in och betas med djur för att hålla landskapet öppet och gynna 
biologisk mångfald.  

Ett rikt växt- och djurliv 

Projektet att informera markägare med höga naturvärden i naturvårdsplanen 

avslutades. Sammanlagt har ett 80-tal markägare kontaktats och erhållit information om 

naturvårdsplanen samt vilka naturvärden som identifierats på deras marker. Kontakten 

har varit positiv och markägarna intresserade. På grund av pandemin har endast ett fåtal 

besökts.  

 
5 Grönstruktur för Vetlanda tätort  

6 Naturvårdsplan del 1 och del 2 

https://kommun.vetlanda.se/download/18.27fe9daf161b97517fe54b79/1520001111961/Gr%C3%B6nstruktur%20f%C3%B6r%20Vetlanda%20t%C3%A4tort.pdf
https://kommun.vetlanda.se/download/18.5583b32116d915ea9a45794/1594987547304/Naturv%C3%A5rdsplan%20f%C3%B6r%20Vetlanda%20kommun.pdf
https://kommun.vetlanda.se/download/18.5583b32116d915ea9a457a9/1594992614865/%C3%85tg%C3%A4rdsprogram%20i%20Vetlanda%20kommuns%20naturv%C3%A5rdsplan.pdf
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Bekämpning av invasiva arter enligt handlingsplanen har genomförts. Under året har 

Tekniska kontoret fått bidrag från naturvårdsverket för bekämpningen av invasiva arter. 

Nya metoder har testats i ett försök att effektivisera bekämpningen samt minska 

användningen av kemiska bekämpningsmedel.   

Ett projekt har påbörjats med att anlägga en äng utmed Norrvägen i Vetlanda för att 

gynna vilda pollinatörer. Under hösten skrapades matjord bort, grov död ved och 

sandhögar lades ut. Syftet är att skapa en blomstrande äng med flera åtgärder på liten 

yta. Informationsskyltar kommer berätta om vad som finns. Målet är att inspirera 

allmänheten till att skapa liknande åtgärder för vilda pollinatörer.   

Upplevelserik och tillgänglig natur 

God bebyggd miljö, naturupplevelser och tillgänglighet  

Arbetet med att ta fram en naturguide över kommunen har pågått. Omkring 40 

områden beskrivs och hela kommunen finns representerad.  

I samverkan med kommunen har Vetlanda golfklubb låtit gräset växa på flera ytor på 

golfbanan. Skyltar har satts upp för att informera om åtgärderna och varför det görs. 

Under sensommaren slogs gräset. En trädruin (dött stående träd) har också skapats på 

korthålsbanan. Åtgärderna syftar till att gynna växter, djur och insekter.  

Åtgärder på höglandsleden har genomförts. Leden löper 14 mil genom kommunen och 

har stort behov av upprustning. För att öka kvalitén har markeringar bättrats på, röjning 

av sly och gräs samt hantering av vindfällor gjorts. Broar, spänger och andra anordningar 

som var i dåligt skick har restaurerats. Arbetet med leden kommer fortsätta för att 

förbättra tillgängligheten och gynna det rörliga friluftslivet.  

Avstånd till naturen7 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Medelavstånd till skyddad natur, km   3,7 3,5 2,7 2,6 2,6 

 

 

Vetlanda kommuns verksamheter är klimatsäkrade 

 Se rubriken - Arbetet med anpassning till ett förändrat klimat 

 

 

 

 

 

 

 
7 Kolada 
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Miljökommun Vetlanda 8  
 

 
8 Översiktsplan för Vetlanda kommun 2010 

Kulturmiljö 

Kommunens mål 

- Skydda och bevara kommunens värdefulla kulturmiljöer för framtiden. 

- Utveckla och förstärka kommunens identitet och karaktär. 
 

Hur ska vi uppnå målen? E P H  G Kommentar/åtgärd 

Ett kulturmiljöprogram ska arbetas 
fram. 

       

Kulturhistorisk utredning är gjord och är en grund för 
den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda centralort.  
Dock har vi inte gjort någon plan ännu. 

Gruvorna ska uppmärksammas mer 
genom bättre informationsmaterial 
och vårdprogram. 

       

En cykel- och promenadguide har tagits fram och skyltning 
finns vid objekten. Vårdprogrammet görs av länsstyrelsen i 
samarbete med Vetlanda kommun. 

Genomfört och externa medel har tillkommit. 

Under 2018 har projektet förstudie Gruvlanda 
genomförts för ett antal gruvor i kommunen. Syftet är 
att se potentialen i ökad gruvturism i kommunen och 
öppna upp flera gruvor för besöksnäringen. 2021 Vi har 
ansökt och fått ett bidrag för utredning om 
föroreningssituationen på tre gruvområden. Detta är ett 
steg för att fortsätta arbetet med att uppmärksamma 
våra gruvor. 

Kommunen ska arbeta för att bevara 
och synliggöra odlingslandskapets 
kulturmiljövärden. 

       

Cykel- och promenadguiden omfattar dels områden runt 
Vetlanda, dels runt Ramkvilla samt Korsberga. Den beskriver 
natur och kultur och är en del i projektet ”Natur och kultur på 
hjul och till fots 2” som finansierats delvis (50 %) genom 
länsstyrelsen. 

Under 2014 färdigställdes flera cykel- och promenadrundor. 
Gruvrundan, Salgen runt, Ramkvillarundan och 
Vetlandarundan vilka påbörjades 2010 och avslutades 2014. 
Landsbrorundan färdigställdes 2016. Nävelsjörundan 
färdigställdes under 2017. Skederundan påbörjats och 
kommer färdigställas under 2019. Under 2019 har 
kommunens naturvårdsplan färdigställts och beslutats i 
fullmäktige, med fokus på kommunens natur och 
kulturmiljövärden. 2021 har vi jobbat med att ta fram en 
Naturguide som ska färdigställas 2022.  

Områdesbestämmelser ska upprättas 
för uppräknade kulturmiljöer. 

    

Arbetet med avgränsningar av intressanta kulturmiljöer är en 
del av arbetet med grönstrukturunderlaget och den 
fördjupade översiktsplanen för Vetlanda centralort.  Arbetet 
har slutförts under 2019. Även kommunens framtagna 
naturvårdsplan tar upp detta.  

  E= Ej påbörjad, P= under planering H= genomförd till minst hälften, G= genomförd och är en del av verksamheten 
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Naturmiljö   

Kommunens mål  

- Kommunens värdefulla naturområden ska skyddas och bevaras. 

- Variationen mellan olika naturtyper och landskap ska skyddas och bevaras. 

 

Hur ska vi uppnå målen? E P H  G Kommentar/åtgärd 

En naturvårdsplan ska tas fram 
över kommunen. 

      

Genomförd och beslutad under 2019. Åtgärder sker 

löpande utefter det beslutade åtgärdsprogrammet. 2020 

har vi tillgängliggjort natur och restaurerat betesmarker 

med mera 

Skydda visuellt känsliga 
landskapstyper mot större 
exploateringar. 

       

Det har tidigare gjorts en landskapsanalys i vindbruksplanen. 
Analysen finns när det blir aktuellt att ta hänsyn till känsliga 
landskapstyper. Landskapsanalysen ligger som grund och det 
görs fördjupade analyser på områden som blir aktuella. I den 
beslutade naturvårdsplanen 2019 har känsliga landskapstyper 
pekats ut. 

Delta aktivt i att behålla 
mångfalden av skogstyper i 
kommunen. 

    
Samarbetar med länsstyrelsen och skogsstyrelen. 

Har gjorts försök med kontinuitetskogsbruk som har rönt stor 
uppmärksamhet. Bland annat Smålands skogsvårdsförbund 
har varit på besök. Planering pågår med hyggesfritt skogsbruk 
på några utvalda områden. I det framarbetade 
grönstrukturunderlaget och kommunens nya skogsbruksplan 
är detta aktuellt. Vi vill behålla mångfalden, öka andelen tall 
och minska andelen gran.  

Öka andelen bete på befintlig 
kommunal mark för att hålla 
landskapet öppet. 

    
En ökning gjordes under 2017 med mark intill Korsberga kyrka 
och planer på ytterligare områden pågår som betas med får. 
Tidigare områden betas även fortsättningsvis. Under 2018 har 
ytterligare beten öppnats upp med fårbete kring området för 
det nya bostadsområdet Himlabackarna 3. Under 2019 har 
ytterligare två områden öppnats upp och hägnats in för bete i 
Korsberga och Norrgårdsområdet i Vetlanda. 2020 har ett 
område om c: a 4 ha röjts upp och stängslats in och betas nu 
av får. 2021 Ytterligare områden har röjts upp stängslats in 
och betas under 2021. Det är i Pauliström, i Sjunnen och i 
Himlabackarna i Vetlanda. 

Värna om gröna stråk i 
kommunens samhällen. 

    
Grönstrukturunderlaget som togs fram under 2017 med stöd 
av LONA bidrag. Valda delar har vävts in i den fördjupade 
översiktsplanen. 2020 har vi omdanat klippta gräsytor till 
ängsmark för att gynna flora och insekter. C:a 2 ha har ställts 
om 

Medverka till att andelen skyddad 
natur ökar. 

    
Sker i dialog med länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Andelen 
har ökat under perioden 2010–2020.  Arbetet är en del av den 
löpande verksamheten. Andelen skyddad natur i kommunen 
har ökat från 0,8 % till 0,9 % under 2020. 

Riksintresseområdena ska skyddas 
och bevaras. 

    
Sker i dialog med länsstyrelsen.   

E= Ej påbörjad, P= under planering H= genomförd till minst hälften, G= genomförd och är en del av verksamheten 

Hör samman med regeringens miljömål 

Bara naturlig försurning, Frisk luft, Ingen övergödning, Begränsad klimatpåverkan,  
Levande sjöar och vattendrag, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv. 
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Yt- och grundvatten 

Kommunens mål 

- Kommunens vattenförekomster (yt- och grundvatten) ska uppnå eller behålla god  
ekologisk och kemisk status enligt fastställda miljökvalitetsnormer. 

- Risken för och konsekvenserna av översvämningar ska minska. 

Hur ska vi uppnå målen? E P H  G Kommentar/åtgärd 

Fortsatt kalkning och 
kalkeffektuppföljning i 
kommunens 
försurningsskadade 
vatten 

    
Våtmarkskalkning sker varje år genom Emåförbundet.  

Ca 70 000 kr årligen och så även under 2021.  

Fortsatt biologisk 
återställning inom 
kalkade områden, till 
exempel fiskvägar och 
biotopvård 

    
Under 2017 planerades en våtmarkspark med stöd av LONA-bidrag inom 
Himlabackarnas befintliga kommande bostadsområde. Arbetet har pågått under 
2019 och slutförs 2021. 

Säkerställande av vattengenomföring genom Illharjen naturreservat genom 
åtgärder i Emån och Illharjendammen. Projektet är påbörjat under 2017. 
Detta sker i samarbete med Emåförbundet. Arbetet pågår. 

Tillsammans med 
vattenråden ska ett lokalt 
åtgärdsprogram utvecklas 
för vattenförekomsterna i 
kommunen. 

    
 Arbetet pågår. 

Samarbete inom Emåns 
och Mörrumsåns 
avrinningsområde för att 
minska risken för 
översvämningar inom 
kommunen. 

    
Under 2018 var det mest fokus på torka men Vetlanda kommun har tagit fram en 
översvämningskartering för Vetlandabäcken från Föredadammen till Emån. Denna 
ligger till grund för planering och risker för översvämningar. Under 2018 arbetades 
det specifikt med centrala delar av Vetlanda inför kommande detaljplanearbete. En 
bro på Trädgårdsgatan som haft en dämmande effekt på Vetlandabäcken 
åtgärdades 2019. 

Under 2020 har vi färdigställt ett arbete i Mogärdeparken i centrala 
Vetlanda där vi skapat översvämningsytor för att minska Vetlandabäckens 
påverkan på privata fastigheter vid höga flöden. Under 2020 har ytterligare 
ett projekt startat utefter Vetlandabäcken vid Forngården. Gamla 
fågeldammen rensas och görs om samtidigt som ett uteklassrum intill 
dammen ska anläggas. Detta finansieras delvis av statliga medel genom 
LONA-satsningen. Arbetet har genomförts 2021. Under 2021 har vi anlagt 
en våtmark i Ekenässjön med bidrag om 100 %. 

Kommunen ska främja 
rekreation och uthålligt 
nyttjande av ytvatten, till 
exempel fiske, bad och 
kanotning. 

    
Under 2017 arbetades det med Illharjen- och öring projekten som nu 

förvaltas. Det ligger i Översiktsplanen att arbete med turism och rekreation. 

Inga specifika åtgärder 2021. 

Krav på hög skyddsnivå 
och inventering av 
enskilda avlopp. 

    
Alla enskilda avlopp är inventerade och åtgärdsbeslut finns. 

 

E= Ej påbörjad, P= under planering H= genomförd till minst hälften, G= genomförd och är en del av verksamheten 

Hör samman med regeringens miljömål 

Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag,  
Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt växt- och djurliv  
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Dricksvatten och avlopp 

     

Kommunens mål E P H G Kommentar/åtgärd 

Kommunens verksamhetsområden 
för vatten och avlopp ska byggas ut 
i enlighet med lagens intentioner 
och upprättad plan. 

    
Under 2017 byggde Njudung energi ut kommunalt VA till 

Alseda och Hallsnäs i Ramkvilla. Under 2018 och 2019 

arbetades det med dricksvattenfrågorna med anledning av låga 

vattennivåer och torka under 2018 och 2019.  En ny 

råvattentäkt är under planering. 

Vattentäkter ska ha en god 
vattenkvalitet och skyddas mot 
föroreningar. 

 

 
 

    
Det finns nya vattenskyddsföreskrifter för grundvattentäkter. Sedan 
2014 finns en arbetsgrupp som heter ”Säker dricksvattenförsörjning” 
som arbetar med insatsplaner för vattenskyddsområden samt 
utmärkning av dito, information och driftsplaner. Deltagande är 
tekniska kontoret, räddningstjänsten, Emåförbundet, miljö- och 
byggförvaltningen, Njudung energi och Trafikverket.   

Under 2017 har det påbörjats en utredning om att flytta 
råvattenintaget för Vetlandas dricksvattenförsörjning. Arbetet har 
fortgått under 2018 och parallellt göra ett vattenskyddsområde runt 
Grumlan. Processen har avbrutits och fortsatt utredning har pågått 
under 2019 och 2020. En ny råvattentäkt är under utredning.  

Utsläpp från enskilda avlopp ska 
minska.  

    
Alla enskilda avlopp är inventerade och åtgärdsbeslut finns. 

Njudung energi bygger ut kommunalt avlopp till Kristinelunds 

stugområde och Hallsnäs i Ramkvilla. 

Dagvattensystemen ska vara 
utformade så att tätorternas 
byggnader och anläggningar inte 
skadas av dagvatten. 

 

 

  

    
Dagvattenpolicy finns och det har bildats en kommunövergripande 
vattengrupp som arbetar med detta. 

Vattenmyndigheten och länsstyrelsen har varit i Vetlanda och tittat 
på hur vi gör. Vi är ett gott exempel för andra och man vill veta hur vi 
gör.  

Njudung energi genomför löpande arbete med sanering av 
dagvattensystemet. Det är ett ständigt pågående arbete i alla 
byggprojekt och planer.  

Våtmarkspark i Himlabackarna har påbörjats för att fördröja vattnets 
väg genom landskapet och som ska ta hand om dagvatten och 
dräneringsvatten.  Denna åtgärd pågår till 2021. En ny 
dagvattendamm har anlags i Holsbybrunn för att förhindra 
föroreningar i dagvattennätet att nå Emån 

Den naturliga vattenbalansen ska, 
så långt det är tekniskt möjligt, inte 
påverkas negativt av tätorternas 
utveckling. 

    
Hänger ihop med ovanstående och är ett kontinuerligt arbete. Har 
hanterats sedan 2014 i samband med nya detaljplaner och 
översiktsplaner och är en del av det löpande arbetet. När nya 
områden planeras finns klimatfaktorn med i alla delar vid 
genomförande. Problemet är gamla områden. Klimatfaktorn finns 
med i all planering på ett helt annat sätt än den gjort tidigare. En 
våtmarkspark har anlagts i Himlabackarna för att kunna ta hand om 
dagvattnet från området utan att negativt påverka Vetlandabäcken 
nedströms.  

E= Ej påbörjad, P= under planering H= genomförd till minst hälften, G= genomförd och är en del av 

verksamheten 
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Hur ska vi uppnå målen? E P H  G Kommentar/åtgärd 

Genomförande av slutsatserna i 
utredningen av nya och utvidgade 
verksamhetsområden enligt ÖP. 

    
Under 2014 var det två av sju områden som blev 
utbyggda. Ytterligare två blev klara under 2015 och 
ytterligare ett område 2017. För två områden söker 
man nya lösningar. Det har dessutom tillkommit fler 
områden. LONA-bidrag har erhållits för Himlabackarna. 

Himlabackar har pågått under 2020 fortsätter 

under 2021. 

Utökning av detaljplanelagt område i 
anslutning till ett befintligt 
verksamhetsområde ska innebära att 
verksamhetsområdet utökas. 

    
 Pågår 

Enskilda avlopp i områden aktuella for 
kommunal utbyggnad av VA behandlas 
enligt ÖP. 

    
 Pågår 

Vattenskyddsområden med 
skyddsföreskrifter ska upprättas för 
samtliga kommunala grund- och 
ytvattentäkter med mer än 10 
kubikmeter vattenleverans per dygn, 
som finns kvar efter omstrukturering 
och nedläggning av vissa vattenverk. 

    
Pågående arbete   

Enskilda avlopp ska i särskilt utpekade 
områden, enligt ÖP, ha en hög 
skyddsnivå.     

  
  

Lokalt omhändertagande av dagvatten 
ska tillämpas där det är möjligt. 

    

  
Sedan 2017 har vi 42 dagvattenanläggningar i drift. Det 
är kombinerade anläggningar för flödesutjämning och 
dagvattenhantering. Ytterligare 10 anläggningar är på 
gång och ca 15 i planering. 

Tillförsel av föroreningar till 
dagvattensystemet ska begränsas. 

    

  
Drivs genom pågående projekt.  Kvarndammen är 
restaurerad. Restaureringen av Vetlandabäcken och 
Kvarndammen följs upp genom fortsatt provtagning. 

Dagvattensystemen ska utformas så att 
så stor del av föroreningarna som 
möjligt kan avskiljas under vattnets väg 
till recipienten. 

    

  
Projektet ”Vetlandabäcken- från dike till levande å” 
genomförs i syfte att förbättra vattenkvalitén och 
kunna fånga föroreningar innan de når den sanerade 
Kvarndammen. 2014 påbörjades även arbetet i Illharjen 
för att kunna ta hand om förorenat vatten innan det 
når ut i Emån. Emåförbundet driver arbetet vidare som 
pågår fortfarande. Våtmarksparken i Himlabackarna är 
ett arbete som färdigställts under 2021. 

Dagvattnet ska utnyttjas som en resurs 
i tätorternas utveckling. 

    

  
Bygger estetiskt tilltalande dammar. 2014–2015 
byggdes en trevlig entré till Vetlanda vid 
Tjustkulleinfarten.  Vid nybyggnation tas det hänsyn till 
dagvattenpolicyn, exempelvis Gillessalen. Under 2018 
påbörjades projektets våtmarkspark i Himlabackarna, 
ett arbete pågår fortfarande under 2020. 
Under 2019 har översämningsytor skapats och 
Mogärdeparken färdigställdes som ett led i detta. 
Bidrag har erhållits från Boverket. Våtmarksparken i 
Himlabackarna som anlagts är en stor resurs i området. 
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Naturliga sjöar och vattendrag ska inte 
utnyttjas som dagvattendiken eller 
dagvattendammar. 

Fångar upp det innan det når recipienten d.v.s. 
Vetlandabäcken och Tjustkulle. 

Dagvatten från nya områden, 
trafikplatser, parkeringsytor, 
industritomter, bostadstomter m.m., 
ska renas genom minst sedimentering 
och oljeavskiljning.     

  
Detta sker löpande i samband med varje ny detaljplan 
som tas fram.  

E= Ej påbörjad, P= under planering H= genomförd till minst hälften, G= genomförd och är en del av verksamheten 

 

Avfall 
     

Kommunens mål      

- Säkerställa områdets markanvändning för framtiden. 

Hur ska vi uppnå målen? E P H  G Kommentar/åtgärd 

För området Flishult utreds nyttan av 
att upprätta områdesbestämmelser, 
detaljplan eller annan lämplig åtgärd för 
säkerställande av markanvändningen.  

    
Frågan om planbestämmelser för Flishult är inte 
längre aktuell. Nytt tillstånd har erhållits och i den 
processen framkom att detaljplan inte krävdes.  
Den första januari 2021 bildades 
kommunalförbundet Kretslopp Sydost, med de åtta 
medlemskommunerna som hanterar allt kommunalt 
avfall. Ny renhållningsordning kommer antas av KF 
under 2022. 

E= Ej påbörjad, P= under planering H= genomförd till minst hälften, G= genomförd och är en del av verksamheten 

Hör samman med regeringens miljömål 

Giftfri miljö, God bebyggd miljö  
 

Grus- och bergtäkter 
     

Kommunens mål      

- Minska användningen av naturgrus. 

- Säkra den framtida tillgången på grus- och bergmaterial. 

Hur ska vi uppnå målen? E P H G Kommentar/åtgärd 

Kommunen ska sträva efter att använda bergkross i stället for 
naturgrus. 

    
Bergkross i stället för naturgrus 
används vid halkbekämpning  
och som konstruktionsmassor vid 
exploatering. 

Kommunen ska i yttranden till länsstyrelsen inte ge sitt 
godkännande till nya grustäkter i klass 1 och 2-områden, 
annat i det fall en mindre utvidgning kan ge en bättre 
efterbehandling av täktområdet. Detta gäller ej täkter som 
ingår i försörjningsplan för ballast för Jönköpings län.  

    
Det finns utpekade områden i ÖP.  

E= Ej påbörjad, P= under planering H= genomförd till minst hälften, G= genomförd och är en del av verksamheten 
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Vindkraft 
 

     
Kommunens mål      

- Kommunen har som målsättning att minst 80 vindkraftverk ska byggas i 
kommunen. 

- Detta antal skulle producera el motsvarande kommunens totala elförbrukning. 

- Arbeta för att vindkraftverken byggs i de lägen som pekas ut som lämpliga i 
vindbruksplanen.  

     
Hur ska vi uppnå målen? E P H  G Kommentar/åtgärd 

Vindbruksplanen ska ligga till 
grund for beslut i 
vindkraftsärenden.  

    
Under 2019 genomfördes en aktualitetsprövning 
av översiktsplanen och vindbruksplanen.  I 
dagsläget finns det 62 verk i drift. Installerad 
effekt är 168,6 MW och beräknad produktion år 
2019 är 501,5 GWh.  

Beräknat elbehov (2017) är 533 GWh och 
beräknad produktion 519,5 GWh (2020)  

Inkomna ärenden på totalt 27 verk under 

beredning. Det är i dagsläget inte troligt att 

alla ärenden kommer bli verklighet. 

E= Ej påbörjad, P= under planering H= genomförd till minst hälften, G= genomförd och är en del av verksamheten 
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Arbetet med de nationella miljömålen 
Länsstyrelsen genomför kontinuerligt uppföljningar av kommunernas arbete med de 
nationella miljömålen utifrån åtgärdsprogram som beskriver våra gemensamma 
åtgärder. Under denna rubrik redovisas bland annat länsstyrelsens uppföljning. Alla mål 
följs inte upp varje år utan den senast genomförda mätningen redovisas i dokumentet. 
Under 2019 har det tagits fram en ny Klimat och energistrategi som antagits av Vetlanda 
kommun.  Samt en regional utvecklingsstrategi.  

Styrande regionala dokument i arbetet med miljökvalitetsmålen. 

- Regional utvecklingsstrategi för Jönköpings län 2020–2035 
- Klimat- och energistrategi 2019 
- Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel 
- Landskapsstrategi 2013 
- Hälsans miljömål 2016–2020 
- Vattnets miljömål 2017–2021 
- Minskad klimatpåverkan 2021 - 2025 
- Anpassning till ett förändrat klimat 2021 - 2025 
- Grön handlingsplan 2018–2022 
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Hälsans miljömål 2016–2020 
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Vattnet miljömål 2017–2021 

 

 

 

 

 

Den rödmarkerade åtgärden är inte påbörjad vilket beror på att Vetlanda kommun 

inväntar insatser från Länsstyrelsen.   
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Grön handlingsplan 2018–2022 
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Minskad klimatpåverkan 2021–2025 
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Anpassning till ett förändrat klimat 2021–2025 
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Arbetet med anpassning till ett förändrat klimat 

Konsekvenser av klimatförändringar i Jönköpings län9 

I Jönköpings län har man sett att förändringar har skett i klimatet sedan 1990-talet. 
Under nästan samtliga av de senaste 20 åren har årsmedeltemperaturen legat 1–2 
grader över det normala och årsnederbörden har varit större än normalt. 

Framtidsklimat 2040 och 210010 

Vårt klimat är i en förändring och därmed våra förutsättningar vid fysisk planering, 

tekniska stödsystem och verksamheternas utförande.  Generellt kommer vi få ökade 

inslag av så kallat extremt väder i form av skyfall, torka och värme. FN:s klimatpanel har 

tagit fram fyra RCP (Representative Concentration Pathways), scenarier för framtida 

klimat. I samråd med länsstyrelsen är vi rekommenderade att använda den högsta nivån 

RCP 8,5. Även om vi idag kan se att både klimatpolitiken, tekniken och investerare gör 

ökade insatser bedöms ändå klimateffekterna av RCP 8,5 det mest sannolika till år 2100. 

Jag har här nedan gjort ett försök att beskriva två klimatsenario utifrån SMHI:s rapport 

Klimatologi Nr 25,2015. Rapporten bygger på observationer och beräkningar utifrån RCP 

4.5 (Koldioxidutsläppen når sin kulmen 2040) och RCP 8.5. (Fortsatt höga utsläpp av 

koldioxid och avser 2100). Angivna värden är årsmedelvärden över en 30-årsperiod. Det 

innebär att vi kan få perioder med stora variationer. 

Klimatscenario 2040  

• Årsmedeltemperaturen kommer öka från idag ca 5⁰C grader till ca 7⁰. Mildare 

vintrar och betydligt varmare somrar. 

• Värmeböljor kommer att öka från idag 2 dagar ca 5–6 dagar. 

(dygnsmedeltemperatur över 20⁰C grader)  

• Minskat behov av uppvärmning men ökat behov av kylning från idag 10 dagar till 

som mest ca 40 dagar 2040. 

• Årsmedelnederbörden kommer öka med ca 10 %. Så även den maximala 

dygnsmedelnederbörden vilket är ett mått på risk för skyfall. Nederbörden kommer 

främst under vintern och under sommaren ökar antalet skyfall. Antalet dagar med 

mer än 10 mm regn ökar från ca 16 dagar till ca 20 dagar 

• Vegetationsperiodens längd – under de senaste 20 åren har vegetationsperiodens 

längd ökat med ca en vecka. Idag ca 190 dagar på höglandet. 2040 beräknas 

vegetationsperioden öka med ca 6 veckor. Längre växtperiod ger bättre möjligheter 

men vi kommer ha brist på vatten.  

• Medeltillrinning i Emån (Mätpunkt Brusafors öster Vetlanda). Under vintern kommer 

tillrinningen öka med ca 15 % och under sommaren kommer den minska med ca 5 

%. 

• Dagar med lågflöde – I dagsläget har vi ca 10–20 dagar med låga flöden. 2040 

kommer vi ha mellan 40–50 dagar med låga flöden. 

 
9 Länsstyrelsen i Jönköpings län meddelande nr 2011:34 

10 Framtidsklimat i Jönköpings län – enligt RCP-scenarier (SMHI klimatologi Nr 25, 2015) 
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• Markfuktighet – Antalet dagar med låg markfuktighet påverkar planering av 

bevattningsbehov och val av grödor samt skogsbrandsriskbedömning och 

skogsvårdsinsatser. Antalet dagar med låg markfuktighet kommer att öka från 

dagens nivå på 5–10 dagar till 20–25 dagar. 

 
Klimatscenario 2100  

• Temperatur - årsmedeltemperaturen kommer öka från idag ca 6⁰C grader till ca 

11⁰C. Mildare vintrar och betydligt varmare somrar. 

• Värmeböljor kommer öka från idag 2 dagar upp till 13 dagar. 

(dygnsmedeltemperatur över 20⁰C grader)  

Minskat behov av uppvärmning men ökat behov av kylning från idag som mest 10 

dagar till ca 100 dagar 2100.  

• Årsmedelnederbörden kommer öka med ca 20 %. Så även den maximala 

dygnsmedelnederbörden vilket är ett mått på risk för skyfall.  Nederbörden kommer 

främst under vintern och under sommaren ökar antalet skyfall. Antalet dagar med 

mer än 10 mm regn ökar från ca 16 dagar till ca 24 dagar 

• Vegetationsperiodens längd – under de senaste 20 åren har vegetationsperiodens 

längd ökat med ca en vecka. Idag ca 190 dagar på höglandet. Vid slutet av seklet 

bedöms det vara ca 260 dagar, ca 8 månader. Längre växtperiod ger bättre 

möjligheter men vi kommer ha brist på vatten.  

• Medeltillrinning i Emån (Mätpunkt Brusafors öster Vetlanda). Under vintern kommer 

tillrinningen öka med ca 38 % och under sommaren kommer den minska med ca 30 

%. Den största förändringen sker i kommunens östra del. 

• Dagar med lågflöde – I dagsläget har vi ca 10–20 dagar med låga flöden. 2100 

kommer vi ha mellan 80–90 dagar med låga flöden. 

• Markfuktighet – Antalet dagar med låg markfuktighet påverkar planering av 

bevattningsbehov och val av grödor samt skogsbrandsriskbedömning och 

skogsvårdsinsatser. Antalet dagar med låg markfuktighet kommer att öka från 

dagens nivå på 5–10 dagar till 50–55 dagar. 

 

Hur arbetar vi i Jönköpings län? 

Sedan några år pågår ett länsgemensamt arbete med analyser och framtagande av 
åtgärder. Åtgärder har skett och kommer ske under lång tid framöver. Dels handlar det 
om konsumtion och livsstil, d.v.s. hur vi som människor påverkar klimatet. Dels är det 
mer handfasta åtgärder för att minska den negativa inverkan som ökad nederbörd, 
värmeböljor och torka kommer medföra. Inom länet samordnas arbetet mellan 
kommunerna av länsstyrelsen men också genom samarbete i Region Jönköpings län. 
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Nationella mätningar 
IVL – Svenska miljöinstitutet tillsammans med försäkringsbranschen genomför 
återkommande undersökningar om klimatanpassningsarbetet bland Sveriges 
kommuner. Nedan redovisas resultaten från genomförda mätningar. 
 
År                        Poäng                Placering 
2015                    10,5                     72 
2016                    23,5                     26 
2017                    21                        40 
2018                   Genomfördes ej  
2019                    27                        23 
2020  Genomfördes ej 
2021  Genomfördes ej 
 
En placering visar bara hur väl vi ligger till jämförbart med andra, inte hur väl vi ligger till 
i förhållande till behov. Dock kanske antalet poäng ändå visar att vi bedriver ett 
progressivt och framåtriktat arbete 

Insatser i verksamheterna 

Arbetet med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan i verksamheterna är 

ständigt pågående.  2015 antog vi våra första regionala åtgärdsprogram sedan oktober 

2021 har vi en ny åtgärdsperiod 2021–2025. Planen är att under våren utbilda oss i 

SMHI:s klimatanpassningsmodell. 

Åtgärder av betydelse för anpassning till ett förändrat klimat. 

- Projektering av ny råvattentäkt (grundvatten, Ädelfors) - Njudung energi 

- Projektering av ändrad tappningsstrategi Illharjen - Emåförbundet 

- Ut- och ombyggnad av dagvattenbehandlingsanläggningar (Himlabackarna, 

Holsby, Brunnsgård, Elhargen – Tekniska kontoret//Njudung Energi 

- Projektering ändrad tappning Ekenässjön och omledning av Vetlandabäcken 

förbi Värmunderyd industriområde Ekenässjön - Tekniska 

kontoret//Emåförbundet 

- Våtmarksåterställning, Knappen Ekenässjön – Tekniska kontoret 

- Restaurering/uteskola Fågeldammen Vetlandabäcken – Tekniska 

kontoret/Emåförbundet 

- Undersökning/projektering åtgärder deponi inerta massor Sjunnen/Holsby – 

Njudung Energi/MoB 

- Mela kvarn - utredning rådighet, dammsäkerhet och tappning – Tekniska 

kontoret/Njudung Energi/Emåförbundet 

- Åtgärder skolgårdar (skola/förskola, instrålningsskydd) 

- Sedan 2018 har alla verksamheter beslutade och kommunicerade åtgärder vid 

värmebölja. Pågående arbete sker med mer övergripande insatser som 

fastighetskyla och ökad beskuggning vid våra verksamheter. 
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Åtgärder av betydelse för minskad klimatpåverkan 

- Utökning av elbilsflottan, utbyggnad av laddinfrastruktur, elbilpool. Förstudie för 

intern laddinfrastruktur genomförd, upphandling av gasfordon. Samtliga 

verksamheter + privat 

- Gastankstation (klimatneutral) Brogårdsgatan, privat  

o Samtliga regionbussar (JLT) går från och med 1/7 2020 på 

lokalproducerad biogas. 

- Fler HVO-tappar. Privat 

- Användning av HVO i fordon – Njudung Energi, Tekniska kontoret + privat 

- Utveckling av gång- och cykelnätverket 

- Projektering berglagring av värme, Njudung Energi 

- Solcellsutbyggnad, Tekniska kontoret /Njudung Energi + privat 

- Nybyggnad och renovering av kommunala byggnader, mer energieffektiva – 

Tekniska kontoret 

- Coronaeffekter – mindre transporter dock inte så påtagligt som man kunna tro.  

- Digital miljöutbildning finns tillgänglig för alla anställda och öppen publik 

användning 

 

 

 

 

 

 
 

Vetlanda kommun i nationella mätningar  
Hänvisar till Vetlanda kommuns bokslut11 och separat redovisning av kommunens 

kvalitet i korthet 202112. 

 

 

 

 
11 https://kommun.vetlanda.se/kommun-och-politik/ekonomi-och-budget.html#h-

Arsredovisningochbokslut 

12 https://kommun.vetlanda.se/fordjupning/fordjupning/kvalitet-och-matningar.html 

https://kommun.vetlanda.se/kommun-och-politik/ekonomi-och-budget.html#h-Arsredovisningochbokslut
https://kommun.vetlanda.se/kommun-och-politik/ekonomi-och-budget.html#h-Arsredovisningochbokslut
https://kommun.vetlanda.se/fordjupning/fordjupning/kvalitet-och-matningar.html
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Övriga aktiviteter och resultat 

Utveckling av offentlig upphandling  

 Hållbarhetskrav 

Genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar kan offentlig sektor bidra till att 

miljökvalitetsmålen nås. 

Vetlanda kommuns policy för miljöanpassad upphandling innehåller bl. a texten ” Fokus 

på miljökraven ska i första hand riktas mot upphandlingsobjekt med väsentlighet ur 

miljösynpunkt”. Vidare ska i enlighet med kommunstyrelsens beslut kommunen även 

ställa sociala och etiska krav i de upphandlingar där detta är lämpligt. 

Upphandlingsavdelningen tillämpar Upphandlingsmyndighetens kriterier inom miljö och 

socialt hållbar upphandling, vilka finns tillgängliga i myndighetens databas. Kriterierna 

finns i olika nivåer för ett tiotal produktområden som omfattar 100-tals produkter och 

tjänster. Se vidare https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/ 

 

Då relevanta hållbarhetskriterier saknas hos myndigheten eller efter anpassning till 

lokala förutsättningar förekommer egenutvecklade hållbarhetskriterier. 

 

Nedan redovisas ett antal upphandlingar som genomförts under 2021 och där 

hållbarhetskrav ställts. 

Avslutningsvis redovisas även några exempel på hur uppföljning av hållbarhetskrav har 

genomförts. 

Förändring inom LOU fr.o.m. 2022-06-01 

Förslag är under beredning och där det föreslås en, ”Skyldighet för upphandlande 

myndigheter och enheter att beakta klimatet vid offentlig upphandling. 

Myndigheterna och enheterna ska även beakta miljön, människors hälsa, djuromsorg 

samt sociala och arbetsrättsliga aspekter när det är relevant med hänsyn till 

upphandlingens syfte. Vidare föreslås att upphandlande myndigheter och enheter ska 

besluta om riktlinjer för hur nämnda intressen ska beaktas”.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. 

Miljöledning 

Krav på miljöledningssystem/rutiner har ställts i samtliga upphandlingar där detta 

ansetts proportionerligt. Kraven har till exempel utformats enligt följande: 

”Entreprenören ska för sin verksamhet ha ett miljöledningssystem med rutiner/system 

för intern kontroll, uppföljning, åtaganden och avvikelser samt övrigt systematiskt 

arbete för uppföljning av miljöpåverkan”. 

Sociala krav 

I vissa upphandlingar har även sociala krav ställts. Kraven har utformats som särskilda 

kontraktsvillkor och formulerats på följande sätt: 

”Varor som levereras enligt detta avtal skall vara tillverkade under förhållanden som är 

förenliga med  

• ILO:s åtta kärnkonventioner (nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182) 

• FN:s barnkonvention artikel 32 

• Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet samt 
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• Den arbetsrätt, inklusive regler om minimilön och det socialförsäkringsskydd som 

gäller i tillverkningslandet 

Leverantören är skyldig att på begären redovisa att kraven uppfylls”. 

Arbetsrättsliga villkor 

Den 1 juni 2017 trädde nya bestämmelser i upphandlingslagarna i kraft. Lagstiftningen 

kompletterades med bestämmelser om att upphandlingar över tröskelvärdena 

ska innehålla särskilda arbetsrättsliga villkor. I korthet innebär bestämmelserna att 

upphandlande myndigheter är skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester 

och arbetstid i nivå med kollektivavtal om det är behövligt. 

Nedan finns en sammanställning över ett antal (exempel) upphandlingar som 

genomförts under 2021 och där hållbarhetskrav ställts. 

Entreprenadupphandlingar 

Krav ställs i stort sett alltid på att entreprenörer ska bedriva systematiskt miljöarbete, d 
v s ha miljöledningsrutiner. Dessa ska minst omfatta nedanstående:  

• Miljöpolicy för verksamheten  

• Rutiner för internkontroll eller egenkontroll  

• Hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder för dessa  

• Namn på miljöansvarig  

• Beskrivning över hur kunskap om nya riktlinjer och krav inom miljöområdet 
sprids inom företaget. 

 

Badbrygga till Näshults badplats 

Miljökrav 

• Bryggorna ska vara tillverkade av tryckimpregnerat virke certifierat enligt NTR 

 

Profilprodukter 

Miljökrav 

• Samtliga produkter ska vara framställda på ett hållbart sätt och när möjligt av 
återvunnet material. 

• MILJÖLEDNINGSRUTINER: Anbudslämnaren ska bedriva systematiskt 
miljöarbete, d v s ha miljöledningsrutiner. Dessa ska minst omfatta 
nedanstående:  

o Miljöpolicy för verksamheten  
o Rutiner för internrevision eller egenkontroll  
o Hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder för dessa  
o Beskrivning över hur anbudslämnaren systematiskt arbetar med 

miljöfrågor vidare i leden mot producenter och andra återförsäljare 

• Producentansvar förpackningar enligt Förordning (2018:1462) om 
producentansvar för förpackningar. 

 

Sociala krav  

• ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och 
föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 
182)  
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Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där hela eller delar 
av varan framställs 

 

Engångshandskar (pågående) 

 

I upphandling av engångshandskar till samtliga kommuner på Höglandet samt 

kommunala bolag och Höglandets räddningstjänstförbund har hänsyn tagit till miljö- och 

sociala aspekter.  

Bland annat har krav ställts på att anbudslämnaren ska bedriva sin verksamhet med 

hänsyn till miljön och följa miljölagstiftning. Anbudslämnaren ska ha utarbetade rutiner 

för att identifiera, mäta och följa upp sin miljöpåverkan för att ständigt förbättra sin 

miljöprestanda och minimera resursförbrukningen och utsläpp. Ett generellt har också 

ställts på de upphandlade produkterna att de vid tillverkning och destruktion ska ge 

upphov till en så liten miljöpåverkan som möjligt. Både vid tillverkning samt vid 

användning bör resurser i form av varor eller energi användas i så liten grad som möjligt. 

Krav har också ställts på att leverantör ska uppfylla kraven enligt Förordning om 

producentansvar för förpackningar. Förordningen innebär i korthet att företag som 

tillverkar, importerar eller säljer en förpackning, förpackad vara eller tidning har ett 

ansvarar för att de ska samlas in och återvinnas. 

Som socialt krav har vi ställt att offererade produkter ska vara tillverkade under 

förhållanden som är förenliga med ILO:s åtta kärnkonventioner (nr. 29, 87, 98, 100, 105, 

11, 138 och 182) samt FN:s barnkonvention artikel 32. Tillverkningslandets 

arbetarskydd, arbetsmiljölagstiftning, arbetsrätt och socialförsäkringsskydd ska gälla vid 

tillverkningen. För att följa upp detta krav under avtalstiden kan eventuell revision 

utföras.  

Kemtekniska produkter, städredskap, personligt skydd, mjukpapper och 
plastprodukter 
I denna upphandling använde vi oss av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier 
för kemisk-tekniska produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll samt 
kosmetiska produkter på bas-nivå vilka ska vara uppfyllda under hela avtalsperioden.  
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för pappersprodukter på bas-nivå som 
ska vara uppfyllda under hela avtalsperioden.  
Gällande sociala krav så ställer vi krav på att produkter som levereras enligt avtalet är 
tillverkade under förhållanden som är förenliga med ILO:s konventioner samt FN:s 
barnkonvention artikel 32. 
 
Elenergi – Nytt avtal upphandlat 2021 

Kommunen har tagit beslut på att följa Regionens riktlinjer med endast inköp av 

förnybar el. 

Miljöprodukter 

Elcertifikat och Ursprungsgarantier är två av de miljöprodukter som finns idag. 

Leverantören ska varje år enligt lag deklarera ett förutbestämt antal elcertifikat i 

förhållande till Kommunens totala elförbrukning. (ca 16 000 MWh/år) 

Elcertifikat skall enl. lag inhandlas för att motsvara en bestämd kvot av förbrukningen 

per år, kvoten varierar mellan ca 25–30%. 
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Ursprungsgarantier är frivilligt att köpa, men Vetlanda kommun har anslutit sig till 

Regionens hållbarhetskrav och skall därför köpa UG för hela sin förbrukning. 

 

Tekniska konsulter – Nya avtal Arkitekt och Konstruktörer upphandlat 2021 

Vid projektering ska byggmaterial och produkter med så få skaderisker som möjligt för 

människa och miljö föreslås. Dock ska hänsyn tas till funktion, effektivitet, säkerhet och 

kvalitet samt vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Beställaren kan komma 

att ställa krav på innehållet i föreskrivna byggmaterial och produkter varav konsulten ska 

vid behov ha tillgång till och bekosta inloggning i något av systemen 

Byggvarubedömningen, SundaHus eller BASTA för att säkerställa att byggmaterial och 

produkter uppfyller ställda krav inom ramen för uppdraget. 

Konsulten ska ha kunskap och hålla sig uppdaterad om Upphandlingsmyndighetens 

hållbarhetskriterier och tillämpa dem då det är lämpligt. 

Tryckeritjänster  

Miljökrav: Krav ställda i enlighet med upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för 
pappersprodukter.   

• Växthusgaser (KravID: 10166:1),  

• Utsläpp till luft och vatten (KravID: 10165:1),  

• Blekmetod (KravID: 10164).  

Krav på systematiskt miljöarbete, d v s ha miljöledningsrutiner. Dessa bör minst omfatta 
nedanstående:  

• Miljöpolicy för verksamheten 

• Rutiner för internrevision eller egenkontroll  

• Hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder för dessa  

• Beskrivning över hur kunskap om nya riktlinjer och krav inom miljöområdet sprids 
inom företaget 

Certifikat av miljöledningssystem eller redovisning av det systematiska miljöarbetet 
enligt punkterna ovan resulterar i uppfyllt krav. 

Person och transportbilar (begagnade)  

Miljökrav:  

• Euro 6 motor 

• CO2 utsläpp samt HVO godkännande ingick i utvärdering. 

Park- och lekplatsutrustning 2017 – Vetlanda kommun anslöt sig 2021 via Adda (SKR) 

avtal. 

Socialt ansvarstagande 

Leverantören ska aktivt verka för att de varor som levereras enligt ramavtalet ska vara 

framställda under förhållanden som är förenliga med de grundläggande villkoren.  
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Leverantörens ansvar omfattar åtgärder för att förebygga och hantera avvikelser från 

dessa villkor i hela leveranskedjan, oavsett antal mellanled.  

De grundläggande villkoren är: 

a) FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna  

b) ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och 

föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182)  

c) FN:s barnkonvention, artikel 32  

d) det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där hela eller 

delar av varan framställs  

e) den arbetsrätt, inklusive regler om lönevillkor, och det socialförsäkringsskydd som 

gäller i landet där hela eller delar av varan/tjänsten framställs  

f) den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där hela eller delar av varan framställs  

g) FN:s deklaration mot korruption.  

Om internationella bestämmelser ger ett starkare skydd för den enskilde än de 

nationella lagarna eller förordningarna, så ska leverantören sträva efter att efterleva 

principerna i de internationella bestämmelserna.  

Policyer och rutiner  

För att uppfylla åtagandet ska leverantören, för de varor som ingår i avtalet, senast vid 

avtalsstarten  

a) ha antagit en eller flera policyer som har fastställts av högsta ledningen och som 

innebär ett åtagande att respektera de grundläggande villkoren;  

b) ha offentliggjort sitt åtagande att respektera de grundläggande villkoren och 

kommunicerat detta till de verksamheter som leverantören har kontrakt med;  

c) ha utsett person(er) på ledningsnivå som ansvarar för att leverantören följer de 

grundläggande villkoren;  

d) ha en rutin för att regelbundet genomföra riskanalyser, dvs. identifiera och prioritera 

aktuella och potentiella risker för avvikelser från de grundläggande villkoren;  

e) ha en rutin för att regelbundet följa upp efterlevnaden av de grundläggande villkoren; 

samt  

f) ha en rutin för att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra och begränsa avvikelser 

från de grundläggande villkoren.  

De åtgärder som leverantören genomför enligt a–f ska vara dokumenterade, tillämpas 

löpande och gälla för den egna verksamheten och hela leveranskedjan. 

Systematiskt miljöarbete  

Leverantören ska ha ett dokumenterat och implementerat systematiskt miljöarbete med 

rutiner och ledningsstruktur för de miljöaspekter som är relevanta vid leverans av park 

och lekplatsutrustning.  
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Med miljöaspekter avses delar av en organisations aktiviteter/verksamhet eller 

produkter eller tjänster som kan påverka miljön.  

Det systematiska miljöarbetet ska omfatta den verksamhet som ramavtalet avser.  

Leverantören ska senast sex månader efter dag för avtalstecknande ha implementerat 

följande punkter i verksamheten.  

a) en fastställd miljöpolicy eller motsvarande som omfattar den typ av uppdrag som 

upphandlingen avser, som är antagen av ledningen och känd hos personalen;  

b) rutiner som säkerställer att ledningen återkommande följer upp det systematiska 

miljöarbetet;  

c) rutin för fastställande av verksamhetens betydande miljöaspekter. En betydande 

miljöaspekt är en miljöaspekt som har eller kan ha en betydande miljöpåverkan;  

d) rutin som säkerställer identifiering och efterlevnad av relevanta bindande krav, 

inklusive miljölagstiftning, kopplat till organisationens miljöaspekter;  

e) rutin för att löpande utvärdera, följa upp och uppdatera miljömål och handlingsplaner 

kopplat till de betydande miljöaspekterna;  

f) rutin för att säkerställa nödvändig kompetens hos berörd personal avseende till 

miljöpolicyn, de betydande miljöaspekterna, att tillämpliga miljörelaterade rutiner och 

krav följs samt ansvar för att minimera miljöpåverkan i arbetet; samt  

g) rutin för interna miljörevisioner 

Miljöarbetet ska vara öppet för granskning av SKI, den upphandlande myndigheten eller 

deras ombud. Leverantören ska på begäran skicka in bevis för att villkoren är uppfyllda.  

Redovisningen av bevis ska följa SKR:s eller den upphandlande myndighetens 

anvisningar och lämnas inom en vecka eller den senare tidpunkt som SKI eller den 

upphandlande myndigheten anger.  

Bevis på att villkoren efterlevs kan vara:  

• registrering enligt EMAS (EC 1221/2009), ett giltigt certifikat enligt ISO 14001; 14 (29)  

• registrering som visar att verksamheten uppfyller FR2000-systemets krav (under 

förutsättning att det kompletteras med ett intyg som visar att ovanstående punkter 

också ingår i verksamhetens ledningssystem);  

• ett giltigt Miljödiplom enligt Svensk Miljöbas (förutsatt att det kompletteras med ett 

intyg som visar att punkten 5.15.2 h) också ingår i verksamhetens ledningssystem och en 

beskrivning av den punkten bifogas); eller en grundlig beskrivning av entreprenörens 

systematiska miljöarbete med dokumenterade rutiner och en ledningsstruktur där 

beskrivningen visar hur punkterna a)-h) i 5.15.2 uppfylls.  

Andra bolags (moderföretag, underleverantörer eller motsvarande) certifikat kan inte 

åberopas som bevis för att avtalsvillkoren efterlevs. 

Om nya ämnen förs upp på kandidatförteckningen (artikel 59 i Förordning (EG) nr 

1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, 

REACH) under ramavtalstiden ska leverantören, senast sex månader efter den 

europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) offentliggörande av en reviderad 
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kandidatförteckning, redovisa en handlingsplan för hur ämnena kan fasas ut i de 

produkter som ingår i varukorgen respektive lämna en lista över de ämnen i 

kandidatförteckningen som förekommer i varor i rabattsortimentet med halter över 0,1 

vikts% (1000 mg/kg).  

Viktsprocenten avser varje individuell del av en sammansatt vara.  

Leverantören ska på SKI:s begäran även kunna lämna intyg för att produkter i 

rabattsortimentet inte innehåller någon av ämnena på kandidatförteckningen.  

Dokumentation ska finnas tillgänglig hos leverantören under avtalstiden och 

tillhandahållas på begäran av SKI.  

Arbetsrättsliga villkor 

Arbetstagare som utför arbete enligt ett kontrakt som slutits genom ramavtalet ska 

minst ges de villkor som anges i bilagorna för respektive yrkeskategori.  

Mer förmånliga villkor får alltid erbjudas. Villkoren ska tillämpas så länge ett kontrakt är 

giltigt. 

Om leverantören anlitar en underleverantör vars arbetstagare utför arbete inom ramen 

för ett kontrakt, ska de arbetsrättsliga villkoren tillämpas även av underleverantören. 

Det åligger leverantören att säkerställa att villkoren efterlevs av de underleverantörer 

som direkt medverkar till utförandet av kontraktet.  

Villkor avseende arbetstid, lön och semester. 

De arbetsrättsliga villkoren grundar sig på det centrala kollektivavtalet i branschen 

mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund – 

Transportavtalet. SKI har fört dialog med kollektivavtalets parter för att få information 

om vad som är lägsta nivå avseende lön, semester och arbetstid i kollektivavtalet.  

De arbetsrättsliga villkor som därefter har tagits fram anges i en bilaga för de 

yrkeskategorier som omfattas av ramavtalet. Dessa är:  

• Bilaga 04 - Villkor för arbetstagare som omfattas av Transportavtalet  

• Bilaga 05 – Villkor för arbetstagare som omfattas av Byggavtalet  

Hur leverantören uppfyller de särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkoren 

Leverantören uppfyller de arbetsrättsliga villkoren genom att:  

• tillämpa de villkor som anges 

• tillämpa de villkor om lön, semester och arbetstid som följer av ett och samma 

centrala kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den 

aktuella branschen;  

• tillämpa de villkor om lön, semester och arbetstid som följer av ett och samma lokala 

kollektivavtal, som är slutet med stöd av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela 

Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen och som leverantören är 

bunden av; eller    

• tillämpa motsvarande villkor om arbets- och anställningsvillkor enligt lagen (1999:678) 

om utstationering av arbetstagare, om leverantören använder utstationerad arbetskraft 

i enlighet med den lagen.  
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Leverantören ska på begäran av SKI eller en upphandlande myndighet redovisa på vilket 

av ovanstående sätt de särskilda arbetsrättsliga villkoren fullgörs av leverantören och 

dennes underleverantörer.  

Förändring av de arbetsrättsliga villkoren  

Villkoren som anges kan förändras under avtalstiden om det centrala kollektivavtal som 

legat till grund för villkoren revideras.  

SKI kommer att meddela leverantören om detta. Leverantören och dennes 

underleverantörer ska därefter tillämpa de justerade villkoren inom 30 dagar. Om 

leverantören åberopar en utstationeringssituation ska den vid varje tidpunkt följa de 

villkor som följer av lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare i dess senaste 

lydelse. Om den lagen ersätts av eller kompletteras med andra lagregler ska 

leverantören följa dessa. 

Dialog med verksamheterna 

På samma sätt som tidigare år har upphandlingsavdelningen inför varje upphandling 

aktualiserat frågorna om hållbarhetskrav med de personer som på olika sätt medverkar i 

förberedelsearbetet. Kunskap och engagemanget för frågeställningen inom området 

varierar. Upphandlingsavdelningen har kontinuerlig dialog med byggprojektledare med 

flera från tekniska kontoret samt de kommunala bolagen. Frågeställningar gällande 

miljö/hållbarhetskrav vid byggentreprenadupphandlingar, upphandlingar av 

hantverkstjänster, tekniska konsulttjänster samt hur arbetsrättsliga villkor kan utformas 

har diskuterats.  

Mera kompetenshöjande åtgärder inom detta viktiga område behövs.  

 

Jörgen Frej 

Upphandlingschef 
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Måltidsservice 2021 

Upphandling 

Under 2021 har vi startat upp den upphandling som vi arbetat med i över 1 års tid, 

närmare bestämt den 1 maj startade vi upp avtalet med alla leverantörer utan grossist 

som blev lite försenad och startade upp i september. En politisk vilja är att ha så mycket 

närproducerat och svenskt som möjligt vilket har eftersträvats i hela upphandlingen. 

Färskt kött och vilt, färsk fisk, färska korvprodukter, mejerivaror, potatis med skal, 

grönsaker, ägg och grossist är de grupper som har hanterats i upphandlingen. 

 

Företag Upphandlade företag 

Färskt kött och vilt Charkett  

Färsk fisk Bröderna Hanssons 

Färska korvprodukter Stensåkra Chark och deli 

Mejerivaror NEM 

Potatis med skal Axelssons i Aby 

Grönsaker och ägg NEM 

Grossist Martin och Servera 

   

NEM, det företaget som upphandlades till grönsaker, ägg och mejeriprodukter startade 

ett samarbete med Stensåkra Chark och Deli, Bröderna Hansson och Axelssons i Aby för 

att kunna leverera alla dessa produkter med samma leverans.  Denna samleverans 

startade den 1 maj och är en otrolig miljöbesparing, en leverans i stället för fyra 

leveranser. I grossistupphandlingen använde vi ordet svenskt för att förtydliga på vissa 

livsmedel att varan skulle vara svensk, denna förklaring används mer och mer i 

upphandlingar även om det inte är helt ok. 

Menyer  

Under 2021 har vi jobbat vidare med våra kvartalmenyer inom äldreomsorg och 

förskola/skola. Vi har under året fortsatt att ha grupper med kockar från olika kök som 

hjälper oss att göra bra menyer som brukare, barn och elever tycker fungerar. Vi har 

också börjat att gå igenom recepten för att göra dem så bra som möjligt. Parallellt 

arbetar vi med att utöka mängden vegetariskt efter Livsmedelsverkets 

rekommendationer, på menyn för skola har vi en vegetarisk maträtt varje dag som 

alternativ. Under året har vi lagt in ett antal dagar då vi har vegetarisk buffé för att ge 

eleverna möjlighet att testa och lära sig att äta mer vegetariskt. Vi jobbar också med att 

försöka att göra reklam för det vegetariska alternativet som serveras varje dag i skolan 

genom att skriva det först i menyn och servera det först i serveringsdisken. Under året 

2021 blev det ingen gemensam satsning på klimatveckan men inom Vetlanda kommun 

körde vi favorit i repris och använde oss av den som gjordes 2019. Under året har vi 

infört World Culinary Day om har varit uppskattat, under 8 gånger har en medarbetare 

som har någon koppling till ett annat land fått göra menyn. Några exempel är Grekland, 

Taiwan, Italien, Bosnien och Thailand. Information har skickats till alla rektorer för att 
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kunna samverka kring dessa dagar. Responsen har varit mycket bra och ett uppskattat 

inslag från pedagoger och elever. 

 

Matsvinn  

Matsvinn mäts två gånger per år, och sammanställs av vår administratör. Under året 

2021 har vi fått till två mätningar trots pandemin. Under våren använde vi oss av 

Livsmedelsverkets blankett att mäta matsvinn. Denna är avancerad och lite svår att 

hantera tycker många av våra kök så det var mycket svårt att tolka resultaten rätt. Under 

hösten gjorde måltidsservice en egen blankett till att mäta matsvinnet som gick något 

lättare att fylla i än Livsmedelsverkets. Tabellen nedan visar matsvinnsmätningar under 

de senaste åren. Tallrikssvinn är det som barn, elever eller brukare slänger från sin tallrik 

och kantinsvinn är det som slängs som varit i serveringen och inte kan tas tillvara. En 

ökning på tallrikssvinnet under hösten 2021 har det varit och den främsta orsaken till 

det är att det är trångt och köer i skolrestaurangerna och då tar elever mer på tallriken 

än de orkar äta upp för att slippa ställa sig i kö ytterligare en gång. Tallrikssvinnet är 

svårt för måltidsservice att arbeta med på sikt, där måste vi ha med pedagoger och 

rektorer för att jobba hårt med schema och måltidsmiljöer. Kantinsvinnet är lättare för 

måltidsservice att arbeta med och här jobbar vi mycket med att ta tillvara mer livsmedel 

som är över tex använda grönsakerna från salladsbuffén i brödbaket, ta till vara såser 

som vätska i brödet, använda rester för att göra nya maträtter av tex kokt pasta blir en 

pastagratäng osv. 
 

                      

 

 Hösten 

2018 

Våren 

2019 

Hösten 

2019 

Våren 

2020 

Våren 

2021 

Hösten 

2021 

Tallriksvinn 25,4 g 19,6 g 16,1 g 18,7 g 16,6 g 22,3 g 

Kantinsvinn 3,8* 

kg/dag 

2,4 

kg/dag 

3,2 

kg/dag 

2,1 

kg/dag 

2,4 

kg/dag 

2,1 

kg/dag 

*Siffrorna är ändrade från år 2018 pga. att vi inte räknat med salladen tidigare. 

Matlåda 

Under 2019 har vi infört försäljning av matlådor till personal på skolor och en del 

förskolor för att minska på matsvinnet (kantinsvinnet). Personalen tar med sig en 

matlåda hemifrån som de under en kort stund efter att lunchen är avslutad kan fylla 

med sådant som är kvar i serveringen och betalar via swish. Mycket bra utveckling och 

hantering av matsvinn att slippa slänga maten. 

 2019 2020 2021 

Matlådor totalt 480 862 1404 

Matlådor/ månad 40 lådor 72 lådor 117 lådor 
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Måltidspedagogik 

Under de senaste ca 5 åren har måltidsservice och Barn och utbildningsförvaltningen 

arbetat ihop med måltidspedagogik. Två diplomerade måltidspedagoger har utbildats 

och lär ut olika sorters metoder för att lära barn att äta mer, bättre och framför allt att 

våga testa. Ett avsnitt är från jord till bord och handlar mycket om odling och hur man 

skördar och tar tillvara. Förskolorna väljer själva när det passar in att gå utbildningen. 

Utbildningen har kunnat genomföras i liten omfattning under 2021 pga. 

Coronapandemin. I de förskolor där man har utbildat personal både inom kök och 

pedagoger så har man under året arbetat vidare och utvecklat de delar som man lärt sig 

på utbildningen. 

Ekologisk mat 

I den nya upphandlingen har vi inte upphandlat så många produkter som är ekologiska 

pga. att den politiska viljan är att vi lägger störst vikt vid närproducerat och svenskt.  

Under 2019 var 9,6 % ekologiskt av alla livsmedel vi köper in och de stora delarna där är 

MSC märkt fisk och KRAV bananer. 2020 var summan 8,8 % och fortfarande är MSC 

märkt fisk den största gruppen. År 2021 utgör stor del MSC märkt fisk och vissa 

ekologiska produkter som har kommit med på avtalet med automatik. 

 2019 2020 2021 

Ekologiska 

livsmedel i % 

9,6 8,8 6,75 

 

Hållbart i alla led 

Hållbart i alla led är ett av kommunens övergripande mål och i måltidsservice arbetar vi 

med dessa mål. Integration har vi de senaste åren arbetat med på ett bra sätt när det 

gäller personal i köken. Vi har på ett mycket bra sätt fått in arbetskraft med utbildning 

genom praktik, extra tjänster osv som sedan har fungerat och kunnat få tjänster. När det 

gäller psykisk hälsa så försöker vi att följa upp detta så fort vi får till oss att någon mår 

dåligt. Vi arbetar då med den rehabilitering som kommunen har rutiner för. Ju snabbare 

vi börjar rehabiliteringskedjan desto bättre resultat får personen i sin rehabilitering. 

Integration med en inkludering där alla får plats och ges möjlighet att komma till sin 

rätt. 

Inom måltidsservice har vi på senaste tiden tillsvidareanställt flera personer (nysvenskar) 

som på ett bra sätt kommit in i arbetsgrupperna, lär sig mer och mer svenska och på ett 

föredömligt sätt hanterar yrkesrollen. Inom måltidsservice arbetar vi också med 

extratjänster för att hjälpa dessa personer att komma närmare arbetsmarknaden och 

främst öva på svenska språket på ett mer naturligt sätt inom en arbetsgrupp. 

Ökad psykisk hälsa och god arbetsmiljö. 

När det gäller trivsel och hälsa så mäter vi det i medarbetarundersökningen och 

måltidsservice ligger på en högre siffra än kommunens genomsnitt vilket kan tolkas att 

man trivs på sin arbetsplats och trivs man på arbetet så mår man bättre. 
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 Måltidsservice  

2020 

Kommunen  

2020 

Måltidsservice 

2021 

Kommunen 

2021 

Trivsel 4,25 4,19 4,38 4,23 

Hälsa 4,14 3,96 4,26 3,97 

l 

Livsmedelskontroll 2020–2022 

Vi arbetar utifrån målen i den nationella kontrollplanen, NKP, som är en plan för 
kontrollen av svenska livsmedel, från första början och hela vägen till matborden. De 
övergripande målen är att konsumenterna får säkra livsmedel, inkl. dricksvatten, som är 
producerade och hanterade på ett acceptabelt sätt. Att informationen om livsmedlen är 
enkel och korrekt. Att de livsmedelsproducerande djuren och växterna är friska och inte 
utgör någon allvarlig smittorisk. Att verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, 
service och kontroll med helhetssyn som underlättar deras eget ansvarstagande. De 
samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela livsmedelskedjan, 
inklusive beredskap. Utifrån de fyra fokusområden som livsmedelsverket satt upp som 
extra relevanta, arbetar vi med detaljerade operativa mål. Fokusområdena är säkert 
dricksvatten, mikrobiologiska risker, kemiska risker och information i livsmedelskedjan 
Dessa operativa mål arbetar hela landets livsmedelstillsyn med i tre års intervaller. De 
operativa målen tar i första hand sikte på den kontroll som rör livsmedel som är 
baslivsmedel, konsumeras av känsliga grupper som barn och äldre, eller är förknippade 
med kända säkerhets- eller redlighetsproblem. De operativa mål som vi arbetar med 
2020-2022 är: 

• Dricksvatten - Mikrobiologiska risker 

• Dricksvatten - Kemiska risker och cyanotoxiner 

• Dricksvatten - Skötsel och underhåll av reservoarer 

• Spårbarhet kött i fristående butiker - Nationellt kontrollprojekt 

• Spårbarhet ägg i bagerier, restauranger samt butiker 

• Information om allergener i storhushåll 

• Uppgifter om ingredienser i butiker samt tillverkning/ import 

• Tillsatser av färgämnen och sötningsmedel hos importörer och tillverkare 

• Akrylamid i kaffe hos importörer 

• Mykotoxin i kaffe hos importörer 

• Akrylamid i barnmat hos importörer 

• Tungmetaller och mykotoxin i mjöl hos importörer 

• Saffran äkthetskontroll hos importörer 

 

Avslutningsvis 
Jag vill rikta ett stort tack till förvaltningar, bolag, enskilda tjänstemän och politiker för 

ett engagerat miljöarbete i Vetlanda kommun.  
 
 
 
Anders Bernberg  
Hållbarhetsstrateg 
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SAMMANFATTNING
 Antal månadsavlönade årsarbetare ökade med 59,9 årsarbetare till totalt 2 479.

 Övertiden ökade med 3 118 timmar år 2021.

 Den totala sjukfrånvaron är 6,9 procent vilket är en sänkning med 1,2 procentenheter jämfört 
med 2020 då den var 8,1 procent. 

 Korttidssjukfrånvaron (dag 1-14) har minskat markant, men även långtidssjukfrånvaron har 
minskat. Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män och deltidsanställda har högre sjukfrånvaro än 
de som arbetar heltid.

 Antal långtidsfriska medarbetare (det vill säga medarbetare med ingen registrerad 
sjukfrånvaro eller endast ett tillfälle med max fem sjukdagar) ökade med fyra procentenheter
till 48 procent jämfört med 2020 men är fortfarande lägre jämför med 2019 då 59 procent var 
långtidsfriska.  

Större händelser under året

Covid-19 pandemin har fortsatt påverka många personalgrupper som fått tänka nytt och ställa om 
snabbt under året när restriktioner tagits bort eller kommit till. De medarbetare som har haft 
möjlighet att arbeta på distans har gjort det under stora delar av året. Bemanningsenheten har haft ett 
mycket högt tryck under året då många varit hemma på grund av sjuka barn, sjukdom eller 
karantänsregler. 

Roboten RUT startade i mars 2021 och vilket förbättrade löneprocessen för chefer och lönavdelningen. 
Tyvärr avstannade processen i oktober då RUT behöver programmeras om på grund av uppdateringar i 
lönesystem vid versionsbyte. 

Upphandlingen av nytt HR system blev klar under året och uppstart av flera HR projekt har pågått 
under året med kartläggning av nuvarande processer och kommande processer kring framför allt 
schema och bemanning.

Medarbetarundersökningen har genomförts under hösten och hade en svarsfrekvens på 84 %. 
Trenden med ett ökat trivselindex (totalt medelvärde) fortsätter och under 2021 var det 4,23 på en 5 
gradig skala, där 5 är det mest positiva värdet. Det indikerar på nöjda medarbetare som trivs på sin 
arbetsplats.

Arbetsmiljöverket har under året genomfört en nationell tillsyn av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Vi har efter inspektionen haft en genomgång av kommunens arbetsmiljöprocess 
för samtliga chefer och skyddsombud. Fokus har legat på den årliga uppföljningen, medverkan och 
rutiner, riskbedömningar och rapportering av ohälsa och tillbud.

//HR-kontoret
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INLEDNING 
Personalbokslutet är en sammanställning av struktur och kostnader för kommunens medarbetare. De 
tal som redovisas utgör underlag för analys och planering av verksamhets- och personalfrågor.

Rapporterna hämtas från olika stödsystem. Det gör att informationen kan skilja sig marginellt åt, 
eftersom rapporterna kan innehålla olika parametrar.

Notera även att förvaltningarna skiljer sig åt storleksmässigt, och därför ger jämförelser mellan 
förvaltningar inte alltid en rättvisande bild. I en liten förvaltning utgör en enstaka person en stor andel 
vilken kan ha stor inverkan på det totala resultatet. I en större förvaltning utgör inte enskilda 
personerer samma stora andel och har därför inte heller lika stor inverkan på resultatet.

PERSONALSTRUKTUR 

Antal anställningar
Vetlanda kommun hade 2 205 tillsvidareanställningar år 2021. Det är en ökning med 40 
tillsvidareanställningar jämfört med föregående år, även antalet månadsavlönade med allmän 
visstidsanställning (AVA) ökade, med 23 anställningar. Antalet månadsavlönade vikariat minskade med 
7. Totalt för alla månadsavlönade anställningsformer innebär det en ökning med 59,9 årsarbetare 
under 2021.

Tabell 1 Antal anställningar per anställningsform
Antal anställningar Antal årsarbetare

2021 2020 2019 2021 2020 2019
Månads-
avlönade

Alla anställningsformer
Tillsvidare*
Vikarier
Allmän visstid
Övriga**

2712
2205

145
347

15

2 647
2 165

152
324

6

2 750
2 170

159
401

20

2479,2
2042,0

118,6
309,1

9,5

2 419,3
2 001,7

125,2
288,8

3,6

  2 498,7
1 998,3

128,8
358,4

13,2
Tim-
avlönade

Alla anställningsformer
Vikarier
Allmän visstid
Övriga**

987
711
206

70

958
696
211

51

1 077
751
221
105

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Vilande Alla anställningsformer
Tillsvidare
Vikarier & Ava

371
102
193

294
92

202

105
105

0

96,5
94,8

1,8

85,8
85,8

0

99,0
99,0

0
*Inklusive 3,1 kommunalråd och oppositionsråd

**I övriga ingår visstidsanställda fyllda 68 och provanställningar



5

Tabell 2 Antal anställningar per förvaltning
Antal anställningar

Tillsvidareanställning Visstidsanställning
Förvaltning 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Barn- och utbildning 831 810 800 322 309 362
Kommunledning 215 211 213 31 25 30
Kultur- och fritid 41 40 40 2 3 8
Miljö- och bygg 18 19 19 0 0 0
Socialförvaltning 86 81 87 5 6 12
Tekniska kontoret 153 161 158 8 3 9
Vård- och omsorg 861 843 853 139 136 159
Totalt 2205 2 165 2 170 507 482 580

Tabell 3 Antal årsarbetare per förvaltning
Antal årsarbetare

Tillsvidareanställning Visstidsanställning
Förvaltning 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Barn- och utbildning 795,0 774,0 762,9 285,3 276,3 323,6
Kommunledning 199,6 195,0 195,9 26,6 21,8 26,2
Kultur- och fritid 39,3 38,5 37,5 2,0 2,6 7,2
Miljö- och bygg 18 19,0 19,1 0 0 0
Socialförvaltning 83,5 80,0 85,2 3,5 4,9 11,6
Tekniska kontoret 151,1 158,9 156,1 7,6 3,0 8,5
Vård- och omsorg 755,5 736,6 741,7 112,4 109,0 123,3
Totalt 2042,0 2 001,7 1 998,3 437,40 417,6 500,4

Åldersfördelning
Medelåldern bland kommunens tillsvidareanställda medarbetare är 46,2 år. Medelåldern har varit i 
princip oförändrad de senaste åren. Tabellerna 4-6 ger en bredare bild av medelåldern fördelat per 
kön, förvaltning och anställningsform.

Tabell 4 Medelålder per kön
Medelålder Antal personer

2021 2020 2019 2021 2020 2019

Kvinnor 46,3 46,1 46,1 1817 1798 1808
Män 45,8 46,2 46,5 388 367 362
Totalt 46,2 46,2 46,3 2205 2 165 2 170
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Tabell 5 Medelålder per förvaltning
Tillsvidareanställning Visstidsanställning

Förvaltning 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Barn- och utbildning 46,9 46,5 46,6 41,5 42,2 40,1
Kommunledning 45,4 44,6 45,7 42,1 44,0 42,1
Kultur- och fritid 47,9 47,4 46,8 37,4 37,6 41,1
Miljö- och bygg 47,0 46,2 45,2 - - -
Socialförvaltning 46,3 46,8 46,7 53,2 50,1 50,7
Tekniska kontoret 46,1 45,7 46,0 51,9 41,8 39,3
Vård- och omsorg 45,4 45,8 45,8 49,8 34,6 42,7
Totalt 46,2 46,1 46,2 43,9 40,3 41,2

Tabell 6 Åldersfördelning tillsvidare och visstidsanställda
Tillsvidareanställning

Procent av antal medarbetare
Visstidsanställning

Procent av antal medarbetare
Åldersgrupp 2021 2020 2019 2021 2020 2019
     -  29 11% 10% 10% 31% 27% 29%
30 - 39 20% 20% 20% 18% 21% 22%
40 - 49 26% 27% 26% 21% 24% 22%
50 - 55 18% 18% 19% 14% 13% 13%
56 - 25% 25% 25% 16% 13% 14%

TIDSANVÄNDNING

Arbetat tid, frånvaro och kostnader
Total arbetade timmar år 2021 ökade med 0,5 procent och kostnaderna för arbetad tid ökade med 
2,6 procent jämfört med föregående år. Frånvarotimmarna minskade med 4,4 procent och 
kostnaderna med 0,3 procent jämfört med 2020.
Personalomkostnader (PO) är exempelvis kostnader för arbetsgivaravgifter, pensioner och 
försäkringar. Dessa kostnader är inte med i redovisningen nedan.

Tabell 7 Arbetad tid
Tabellen redovisar antal arbetade timmar samt lönekostnader exklusive personalomkostnader för 
samtliga anställningar. I arbetad tid inkluderas bland annat månadslön, timlön, mertid, övertid och ob-
ersättning.

Antal timmar Kostnad exkl PO Tkr
Förvaltning 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Barn- och utbildning 1 546 780 1 540 221 1 635 372 339 854 328 855 336 012
Kommunledning 350 825 350 932 360 658 73 908 73 817 73 734
Kultur- och fritid 62 451 63 496 62 520 12 068 12 001 11 624
Miljö- och bygg 27 152 28 651 28 159 6 167 6 389 6 182
Socialförvaltning 136 880 140 369 145 775 31 168 31 040 31 598
Tekniska kontoret 266 663 261 353 269 046 50 781 49 253 48 722
Vård- och omsorg 1 376 984 1 364 633 1 400 738 277 332 270 321 269 121
Totalt 3 767 735 3 749 015 3 902 268 792 278 771 675 776 993
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Tabell 8 Frånvaro

Tabellen redovisar antal frånvarotimmar samt lönekostnader exklusive personalomkostnader för 
samtliga anställningar. I frånvarotid inkluderas semester, sjukdom och föräldraledighet, vård av sjukt 
barn samt övrig frånvaro.

Antal timmar Kostnad exkl PO Tkr
Förvaltning 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Barn- och utbildning 540 718 579 649 554 393 68 274 70 025 70 087
Kommunledning 104 717 102 569 103 966 12 748 13 109 12 598
Kultur- och fritid 22 387 28 284 24 060 2 501 2 492 2 362
Miljö- och bygg 10 687 9 247 9 666 1 101 1 072 1 085
Socialförvaltning 45 369 47 554 56 000 5 675 5 567 6 047
Tekniska kontoret 79 347 88 225 82 792 9 494 9 263 9 192
Vård- och omsorg 504 705 513 391 485 960 49 105 47 767 46 749
Totalt 1 307 930 1 368 919 1 316 837 148 898 149 296 148 120

Sammanställning övertid och mertid 
När deltidsanställda medarbetare arbetar extra timmar utöver ordinarie arbetstidsmått, kallas denna 
mertid och ersätts som timlön. Även flextid och annan ackumulerad tid utöver ordinarie 
arbetstidsmått är inräknad i mertid. Detta kan jämföras med övertid som utgår när heltidsanställda 
arbetar extra timmar utöver ordinarie arbetstidsmått. Övertid ersätts med ett högre belopp än 
timlönen, vilket innebär att övertiden kostar mer för arbetsgivaren än mertid.  

Övertiden ökade med 3118 timmar år 2021 jämfört med 2020, vilket gör att trenden bryts med total 
minskad övertid. Vård- och omsorgsförvaltningen har haft den största ökningen med 2 773 timmar. 
Barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och miljö- och byggförvaltningen har en 
fortsatt nedåtgående trend där övertiden minskar.

Mertiden ökade med 11 076 timmar år 2021 jämfört med 2020. Socialförvaltningen hade en ökning 
med 1069 timmar och vård- och omsorgsförvaltningen med 1502 timmar.

Tabell 9 Övertid
Antal timmar Kostnad exkl PO Tkr

Förvaltning 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Barn- och utbildning 3 782 3 959 4 361 750 858 847
Kommunledning 783 620 683 232 212 183
Kultur- och fritid 357 326 859 59 81 130
Miljö- och bygg 17 27 11 3 11 2
Socialförvaltning 118 202 279 32 40 89
Tekniska kontoret 2 283 1 897 2 773 613 468 699
Vård- och omsorg 11 118 8 345 7 258 4 034 2 877 2 347
Totalt 18 458 15 340 16 224 5 723 4 547 4 297
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Tabell 10 Mertid
Antal timmar Kostnad exkl PO Tkr

Förvaltning 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Barn- och utbildning 12 078 12 743 17 162 1 398 947 1 242
Kommunledning 491 626 487 137 142 110
Kultur- och fritid 110 288 280 14 48 48
Miljö- och bygg 2 3 6 2 - -
Socialförvaltning 1 183 114 123 381 11 27
Tekniska kontoret 488 717 482 50 47 42
Vård- och omsorg 11 249 9 747 9 379 2 050 1 670 1 594
Totalt 25 601 14 525 27 919 4 032              2 866 3 064

REKRYTERING OCH BEMANNING
Personalomsättning
Trenden med en sjunkande personalomsättning fortsätter, år 2021 har den minskat med ytterligare 
0,6 procentenheter till 8,9 procent, vilket är det lägsta de senaste fem åren. Personalomsättningen 
varierar stort mellan olika befattningar se tabell 41 och 42 för detaljerad personalomsättning för vissa 
tjänster och även jämförelse med höglandskommunerna. 

Tabell 11 Personalomsättning
2021 2020 2019 2018 2017 2016

Avgångar tillsvidareanställda 199 210 221 285 282 286
Nyanställda tillsvidareanställda 154 136 167 223 219 304
Personalomsättning 8,9% 9,5% 10% 13% 12% 13%
Genomsnittligt antal anställda 2225 2 217 2 246 2 275 2 295 2 202

Källa: Personec Utdata

Pension
Som anställd har du rätt att gå i pension mellan 62 år och 68 år, uppgifterna i nedanstående tabell 
baseras på ett antagande om uttag av pension vid 66 års ålder. Under år 2022 är det 24 medarbetare 
som fyller 66 år, 10 som fyller 67 år och 3 som fyller 68 år.

Tabell 12 Prognos av pensionsavgångar vid 66 år per förvaltning
Förvaltning 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Barn- och utbildning 11 18 18 18 27 20 19 24
Kommunledning 3 2 6 5 8 2 8 3
Kultur- och fritid 1 2 1 1 1 2 2
Miljö- och bygg 1 1 1 1
Socialförvaltning 1 3 1 1 2 3 4
Tekniska kontoret 5 4 2 5 3 6 2 8
Vård- och omsorg 14 21 25 24 26 30 28 22
Totalt 33 48 56 54 67 61 63 62

Källa: Hypergene
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LIKABEHANDLING

Anställningsform
Fördelningen mellan kvinnor och män är oförändrad i jämförelse med föregående år, 82 procent 
kvinnor och 18 procent män. Tekniska kontoret är fortsatt den enda förvaltningen som har en jämn 
könsfördelning där inget av könen är representerade med mer än 60 procent.
Totalt har män i högre grad tidsbegränsade anställningar, där 22 procent av männen och 17 procent av 
kvinnorna har tidsbegränsade anställningar.

Tabell 13 Anställningsform fördelat per kön och anställningsform
Totalt Tillsvidare Tidsbegränsad

Förvaltning 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Barn- och utbildning
Kvinnor
Män

79%
21%

79%
21%

79%
21%

73%
74%
70%

72%
73%
70%

69%
55%
66%

27%
26%
30%

28%
27%
30%

31%
30%
34%

Kommunledning
Kvinnor
Män

82%
18%

83%
17%

84%
16%

90%
89%
93%

89%
89%
92%

88%
88%
87%

10%
11%

7%

11%
11%

8%

12%
12%
13%

Kultur- och fritid
Kvinnor
Män

65%
35%

65%
35%

67%
33%

95%
93%

100%

93%
89%

100%

83%
78%
94%

5%
7%
0%

7%
7%
8%

12%
11%
17%

Miljö- och bygg
Kvinnor
Män

72%
28%

74%
26%

74%
26%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

Socialförvaltning
Kvinnor
Män

80%
20%

89%
14%

82%
18%

92%
93%
89%

93%
93%
92%

88%
73%
83%

8%
7%

11%

7%
7%
8%

12%
11%
17%

Tekniska kontoret
Kvinnor 
Män

48%
52%

49%
51%

50%
50%

97%
100%

95%

98%
100%

96%

95%
93%
96%

3%
0%
5%

2%
0%
4%

5%
7%
4%

Vård- och omsorg
Kvinnor
Män

91%
9%

92%
8%

93%
7%

86%
88%
72%

86%
88%
69%

85%
80%
61%

14%
12%
28%

14%
12%
31%

15%
14%
39%

Totalt
Kvinnor
Män

82%
18%

82%
18%

82%
18%

82%
83%
78%

82%
83%
78%

79%
80%
74%

18%
17%
22%

18%
17%
22%

21%
20%
26%

Källa: Personec Utdata

Sysselsättningsgrad

Andelen heltidsanställda har minskat med 1 procentenhet till 61 procent. Tabell 14 visar att det är 
färre kvinnor än män som arbetar heltid. De förvaltningar som ligger under genomsnittet med 62 
procent heltidsanställda är Vård- och omsorgsförvaltningen där endast 34 procent arbetar heltid, samt 
Kommunledningsförvaltningen som har 61 procent som är heltidsanställda. 
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Tabell 14 Andel som arbetar heltid
Andel som arbetar heltid av 

totalt antal anställda
Förvaltning 2021 2020 2019

Barn- och utbildning
Kvinnor
Män

77%
76%
80%

78%
77%
82%

78%
76%
82%

Kommunledning
Kvinnor
Män

61%
56%
85%

60%
56%
79%

60%
55%
82%

Kultur- och fritid
Kvinnor
Män

84%
75%

100%

86%
79%

100%

81%
78%
88%

Miljö- och bygg
Kvinnor
Män

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

Socialförvaltning
Kvinnor
Män

88%
88%
89%

90%
91%
88%

95%
96%
89%

Tekniska kontoret
Kvinnor 
Män

95%
91%
99%

96%
93%
99%

96%
92%

100%
Vård- och omsorg
Kvinnor
Män

34%
34%
42%

33%
33%
35%

31%
31%
26%

Totalt
Kvinnor
Män

61%
58%
78%

62%
58%
77%

61%
57%
76%

Tabell 15 Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda
Heltid Deltid – 74% Deltid 75-99%

Förvaltning 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Barn- och utbildning 673 669 356 28 29 31 115 112 113
Kommunledning 131 130 133 14 13 13 66 68 67
Kultur- och fritid 34 36 34 2 2 4 5 2 2
Miljö- och bygg 18 19 19 0 0 0 0 0 0
Socialförvaltning 75 77 84 2 1 3 5 3 0
Tekniska kontoret 146 154 152 1 2 3 6 3 0
Vård- och omsorg 302 299 287 79 84 93 471 460 473
Totalt
Kvinnor
Män

1379
1062

317

1384
1078

306

1380
1074

306

126
113

13

131
119

12

146
130

16

668
619

49

650
601

49

659
611

48
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Tabell 16 Sysselsättningsgrad för visstidsanställda 
Heltid Deltid – 74% Deltid 75-99%

Förvaltning 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Barn- och utbildning 215 219 245 43 39 43 79 69 74
Kommunledning 18 13 12 3 3 5 14 12 13
Kultur- och fritid 2 1 5 0 1 2 0 1 1
Miljö- och bygg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Socialförvaltning 5 6 10 4 4 0 0 1 2
Tekniska kontoret 7 4 8 1 0 1 0 0 0
Vård- och omsorg 41 32 24 35 40 51 73 79 84
Totalt
Kvinnor
Män

288
221

67

275
206

69

304
230

74

86
64
22

87
70
17

102
77
25

166
142

24

162
131

31

174
146

28

Löneutveckling
Sedan år 2005 har löneskillnaden mellan män och kvinnor minskat med åtta procentenheter, vilket är 
resultatet av flera års satsning på jämlika löner. Dock har kvinnor generellt fortfarande åtta 
procentenheter lägre lön än män, vilket har att göra med yrkesgruppernas BAS-värderingar (se nästa 
stycke samt tabell 16). Den totala genomsnittliga medellönen år 2021 i Vetlanda kommun ligger i 
balans med kommunal sektor i Sverige.   

Diagram A löneutveckling

Löneskillnad per kön och BAS-poäng 
BAS-värderingen är ett verktyg för att hjälpa oss att arbetsvärdera tjänster och utifrån det sätta 
lön. Verktyget används även för att analysera om vi har osakliga löneskillnader mellan kvinnor och 
män. Det pågår ett ständigt arbete med att få en lönespridning med god struktur kopplad mot BAS-
värdering i samband med löneöversynen. 
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I tabellen nedan visas tillsvidareanställda kvinnors löneskillnad jämfört med männens. När kvinnor 
har högre lön än män inom ett BAS-intervall visas det med ett minustecken. Endast ett av BAS-
intervallen, 775,  visar på en löneskillnad till männens fördel som överenstämmer med diagram B 
ovan. Det beror på att 58 procent av kvinnorna arbetar inom yrken som ligger i basintervallet 175–
375 där genomsnittslönen är 28 073 kr/månad medan 49 procent av männen arbetar inom 
akademiska yrken som ligger i basintervall 425-825 där genomsnittslönen är 
54 425 kr/månad. 

Tabell 17 Löneskillnad per kön och BAS-poäng

BAS 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
175 -4% -4% -5% -8% -13% -10% 2%
225 2% 1% 1% 4% 2% 5% 6%
275 -4% -3% -3% -3% -3% -1% -1%
325 1% 2% 1% 2% 2% 1% 1%
375 -1% -2% -2% -1% 0% 1% -2%
425 2% 2% 3% 4% 4% 4% 6%
475 1% 3% 2% 2% 2% 3% 5%
525 3% 6% 0% -1% 0% -4% -5%
575 0% 0% -5% 3% 0% -1% -7%
625 0% 2% 1% -1% 0% -2% 0%
675 -9% -9% 2% 1% 1% 6% 3%
725 -5% -4% -4% 1% 1% -1% -16%
775 12% 12% 11% 7% 7% 5%
825 1%

Yrkesgrupper 
Arbetsidentifikation (AID) är ett system som används av kommuner och regioner för att gruppera 
yrken baserat på dess arbetsuppgifter. För att få en bild av hur många av våra yrkesgrupper som har en 
jämn könsfördelning har vi gjort en analys av varje AID-kod som har två eller fler medarbetare. Med 
jämn representation menas att inget kön representeras med mindre än 40 procent. 
Denna analys visar att det är endast 15 procent av yrkesgrupperna som har en jämn fördelning mellan 
kvinnor och män. Det är endast 14 av de 89 yrkesgrupperna, som har två eller fler medarbetare, där 
båda könen är jämnt representerade

Tabell 18 Könsfördelning yrkesgrupper

2021 2020 2019 2018 2017 2016
Totalt antal 14 13 16 21 15 11
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Ledning
Enligt systemet för arbetsidentifikation indelas chefer i fyra olika nivåer: A, B, C eller L. För att 
klassificeras som chef krävs verksamhets-, ekonomi- och personalansvar. Chefensnivåerna kallas då A, 
B eller C. Saknar individen ett eller två av dessa klassificeras individen som ledningspersonal och kodas 
med L i tabellen nedan.

Kod Benämning
A Chef direkt underställd kommundirektör alternativ ansvar inför politisk nämnd/styrelse. 

Har ett övergripande verksamhets, ekonomi- och personalansvar.
B Chef på mellanchefsnivå som har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar och ett 

övergripande ansvar över sitt verksamhetsområde (är i regel direkt underställd 
förvaltningschef).

C Första linjens chef som har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar och ett 
övergripande ansvar inom sitt ansvarsområde.

L Arbetstagare med lednings- och samordningsansvar med begränsat ansvar enligt ovan.

Ingen av chefsnivåerna speglar andelen anställda kvinnor i kommunen som är 82 procent enligt tabell 
13 tidigare i bokslutet. Chefsnivå B räknas som jämställda i förhållande till kön då inget kön 
representeras med mindre än 40 procent. Övriga chefsnivåer är inte jämställda i förhållande till kön.

Tabell 19 Könsfördelning chefer 

Kvinnor Män Andel kvinnor
Ansvar 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019
A 3 3 2 6 6 6 33% 33% 25%
B 10 10 10 7 7 9 59% 59% 53%
C 71 75 73 29 32 28 71% 70% 72%
L 0 0 1 7 8 12 0% 0% 8%

Källa: Personec

Tabell 20 Antal medarbetare i snitt per C-chef

 Förvaltning 2021 2020 2019
Barn- och utbildning 26,8 27,1 30,0
Kultur- och fritid 8,8 8,4 9,6
Tekniska kontoret 12,4 12,6 11,8
Socialförvaltning 10,0 11,0 10,1
Kommunledning 14,6 14,9 15,0
Miljö- och bygg 18,0 18,0 18,0
Vård- och omsorg 27,2 26,9 30,9
Totalt 21,7 21,9 23,5

Källa Personec
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Tabell 21 Antal chefer per medarbetarintervall

 
1-10 

medarbetare
11-20 

medarbetare
21-30 

medarbetare
31-40 

medarbetare
Fler än 41 

medarbetare

 Förvaltning K M K M K M K M K M

Barn- och utbildning 1 5 3 1 9 4 8 5 4 2

Kultur- och fritid 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0

Tekniska kontoret 2 6 0 2 1 2 0 0 0 0

Socialförvaltningen 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0

Kommunledning 5 5 1 2 0 1 2 1 0 0

Miljö- och bygg 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Vård- och omsorg 4 2 4 0 8 0 13 1 5 0

Totalt 17 21 14 6 18 7 23 7 9 2

Källa: Personec

Föräldraledighet
Kvinnor tar i genomsnitt ut fler dagar föräldraledighet i jämförelse med män och efter en trend under 
några år med en viss procentuell minskning för kvinnorna har det vänt och procenten har ökat.  

Tabell 22 Genomsnittligt antal dagar föräldraledighet per förvaltning

Tabellen visar genomsnittligt antal dagar föräldraledighet fördelat på kvinnor och män. Siffrorna 
baseras på genomsnittligt antal anställda för respektive förvaltning.  Varje frånvarodag redovisas som 
en hel kalenderdag även om uttaget gäller del av dag. I statistiken ingår även tillfällig föräldraledighet 
för vård av sjukt barn. 

2021 2020 2019
Förvaltning Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Barn- och utbildning 145 80 136 81 128 70
Kommunledning 114 44 94 22 104 60
Kultur- och fritid 119 18 87 12 115 84
Miljö- och bygg 246 148 162 237 188 179
Socialförvaltning 178 112 159 149 167 118
Tekniska kontoret 123 45 114 62 139 59
Vård- och omsorg 124 60 128 59 125 51
Totalt 149 72 125 88 138 89
Andel uttagna dagar per kön 67% 33% 59% 41% 61% 39%
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HÄLSA

Långtidsfriska
Med termen ”långtidsfrisk” avses medarbetare som det senaste året inte har något eller max ett 
sjuktillfälle om högst fem dagars frånvaro. Mätningen visar en ökning med fyra procentenheter av 
andelen långtidsfriska. Det är en markant skillnad mellan könen när det gäller detta.

Tabell 23 Andel långtidsfriska per förvaltning
2021 2020 2019

Förvaltning Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Barn- och utbildning 48% 43% 65% 43% 40% 53% 61% 57% 75%
Kommunledning 58% 56% 71% 48% 46% 61% 64% 62% 76%
Kultur- och fritid 43% 38% 53% 44% 39% 56% 61% 60% 65%
Miljö- och bygg 68% 64% 80% 47% 50% 40% 63% 57% 80%
Socialförvaltning 55% 61% 32% 48% 48% 50% 53% 50% 63%
Tekniska kontoret 56% 52% 60% 45% 41% 50% 57% 57% 58%
Vård- och omsorg 45% 44% 48% 43% 41% 57% 49% 51% 69%
Totalt 48% 46% 58% 44% 41% 54% 59% 54% 70%

Sjukfrånvaro
Jämfört med föregående år har den totala sjukfrånvaron minskat med 1,2 procentenheter för Vetlanda 
kommun men sjukfrånvaron är fortfarande högre än innan Coronapandemin. Trenden de senaste nio 
åren är dock att Vetlandas genomsnittliga andel sjukfrånvaro ligger lägre än rikets, se Diagram B.

Diagram B Total sjukfrånvaro
Diagrammet visar andel total sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, och redovisas enligt de direktiv som 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) anger

Källa: Personec utdata, SKR
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Andel sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron för kvinnor har minskat med 1,5 procentenheter. Männens sjukfrånvaro ligger 
fortfarande betydligt lägre än kvinnornas även om männens sjukfrånvaro endast minskade med 0,5 
procentenheter jämför med föregående år. För så väl män som kvinnor ligger sjukfrånvaron under 
rikets genomsnitt. För en jämförelse med sjuktalen för övriga höglandskommuner, se tabell 38.

Tabell 24 Andel sjukfrånvaro per förvaltning
Tabellen visar andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid och redovisas i procent

2021 2020 2019

Förvaltning Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Barn- och utbildning 5,3 5,7 3,6 6,4 6,9 4,5 4,8 5,4 2,2
Kommunledning 5,6 6,0 3,4 6,3 7,0 2,4 5,5 6,3 1,3
Kultur- och fritid 6,9 9,5 3,0 9,5 12,4 4,3 9,2 11,9 3,9
Miljö- och bygg 1,4 1,4 1,4 3,3 3,5 2,5 4,1 3,7 5,1
Socialförvaltning 7,6 7,4 8,4 7,5 7,7 6,6 8,8 10,2 2,9
Tekniska kontoret 6,2 7,1 5,4 7,6 9,5 5,8 4,5 5,6 3,4
Vård- och omsorg 9,5 9,9 6,4 10,9 11,4 6,9 8,7 9,3 4

Totalt riket 
Totalt kommunen

XX
6,9

XX
7,5

XX
4,6

8,3
8,1

9,1
8,9

5,7
5,1

6,7
6,4

7,4
7,3

4,4
2,8

Källa: Personec utdata, SKR

Långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron
Långtidssjukfrånvaron redovisas här på två sätt:
• Andel av den totala sjukfrånvaron av tillgänglig ordinarie arbetstid (timmar) och det är denna som 
även redovisas i SKR:s statistik (se tabell 25 Långtidssjukfrånvaro).
• Antal sjukfrånvarodagar, vilket beräknas på antalet dagar sjukfallet medför oberoende av 
arbetsdagens längd. En sjukfrånvarodag kan därför vara fyra timmar likväl som tio timmar (se tabell 26 
Antal sjukfrånvarodagar)
Långtidssjukfrånvaron var 39,8 procent för kommunen och 35,8 procent för hela riket. Långtids-
sjukfrånvaron på kommunnivå har ökat med 4,8 procentenheter år 2021. Liksom för 
korttidssjukfrånvaron, är det kvinnorna som har högst sjuktal.

Tabell 25 Långtidssjukfrånvaro per förvaltning
Tabellen anger sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, redovisat enligt direktiv från SKR.

2021 2020 2019

Förvaltning Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Barn- och utbildning 31,2 31,4 30,5 30,6 31,4 26,1 43,2 43,4 41,6
Kommunledning 34,0 35,8 18,3 34,8 37,2 0,0 49,0 50,8 0,0
Kultur- och fritid 41,6 50,0 0,0 48,3 56,2 5,9 62,5 68,8 24,1
Miljö- och bygg 4,4 6,1 0,0 40,2 53,1 0,0 40,1 53,3 15,0
Socialförvaltning 53,0 62,1 21,2 55,3 64,5 10,8 59,9 64,0 0,0
Tekniska kontoret 37,4 32,0 43,9 26,6 28,2 24,1 30,0 34,8 22,8
Vård- och omsorg 45,7 47,3 26,2 37,3 38,8 18,3 48,0 49,4 19,9
Totalt riket 
Totalt kommunen

X
39,8

-
41,3

-
30,0

35,8
35,0

-
37,0

-
21,3

44,1
46,6

-
48,3

-
27,2

Källa: Personec utdata, SKR
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Frånvarodag 1-14, 15-59 och 60 dagar eller mer
Mellan år 2020 och 2021 minskad antalet sjukfrånvarodagar med 12 030 dagar vilket motsvarar en 
minskning med 15,4 procent. 
Arbetsgivaren betalar sjuklön för de första 14 dagarna av en sjukperiod, vilket allmänt benämns 
korttidssjukfrånvaro. För en jämförelse med sjuktalen för övriga höglandskommuner, se tabell 38.

Tabell 26 antal sjukfrånvarordagar fördelat på perioder och kön 
Tabellen visar antal sjukfrånvarodagar beräknat på det totala antalet sjukfrånvarodagar. En 
sjukfrånvarodag kan vara fyra arbetade timmar likväl som tio arbetade timmar. 

Dag 1-14 Dag 15-59 Dag 60 -

Förvaltning 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Barn- och utbild. 9 091 10 244 5 612 2 460 3 243 2 914 13 515 16 623 17 360
Kommunledning 1 548 1 821 1 189 632 924 444 3 311 3 356 4 351
Kultur- och fritid 330 367 181 52 271 57 899 1 075 1 328
Miljö- och bygg 69 106 72 0 0 15 21 366 219
Socialförvaltning 451 752 554 130 165 317 2 640 2313 3 745
Tekniska kontoret 1 199 1 766 1 085 469 726 376 2 614 2 689 1 869
Vård- och omsorg 9 878 12 516 7 838 3 312 5 290 3 493 25 124 25 162 25 592
Totalt
Kvinnor
Män

22 566
19 371

3 195

27 572
24 634

2 938

16 351
14 323

2 208

7 055
6 148

907

10 619
9 346
1 273

7 616
7 105

511

48 124
43 304

4 820

51 584
47 576

4 008

54 464
51 996

2 468
Källa: Personec utdata

Genomsnittligt antal dagar per sjuktillfälle
Ett sjuktillfälle varade i genomsnitt 10 dagar år 2021, samma som föregående år. Kvinnor har i 
genomsnitt fler dagar per sjuktillfälle än vad män har. 
Sjuktillfällen inom intervallet 1-14 dagar varade i genomsnitt i 3 dagar oförändrat jämfört med tidigare 
år. Inom det intervallet ligger kvinnor och män lika. 
För intervallet 15-59 dagar var genomsnittet 26 dagar vilket är samma som år 2020. Inom detta 
intervall hade kvinnorna ett högre genomsnitt än männen. 
Sjuktillfällen som varade 60 dagar eller längre, ökad i genomsnitt med 15 dagar. Det genomsnittliga 
antalet dagar per sjuktillfälle i detta intervall är högre för kvinnor än för män. 

Tabell 27 Genomsnittligt antal dagar per sjuktillfälle 
Tabellen visar genomsnittligt antal sjukdagar per sjuktillfälle

Totalt Dag 1-14 Dag 15-59 Dag 60 -
2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Totalt 10 10 12 3 3 3 26 26 30 167 152 172
Kvinnor 10 11 13 3 3 3 26 26 31 173 155 175
Män 8 7 6 3 3 3 24 23 23 127 125 130

Källa: Personec Utdata
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Sjukfrånvaro per yrkesgrupp
Sjukfrånvaron skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper. Samtliga grupper utom ”Individ och 
familjeomsorg” har minskat sjukfrånvaron jämfört med föregående år.
Det är framförallt medarbetare inom yrkesgruppen ”Vård och omsorgsarbete” och ”Individ- och 
familjeomsorg” samt ”Städ, tvätt och renhållningsarbete” som har hög sjukfrånvaro. 

Tabell 28 Sjukfrånvaro i procent per yrkesgrupp
Förvaltning 2021 2020 2019

Ledningsarbete
Handläggare- och administratörer
Vård- och omsorgsarbete med mera
Rehabiliterings och förebyggande arbete
Individ- och familjeomsorg
Förskole-, skol-, fritids- annan pedagogisk vht
Kultur-, turism- och fritidsarbete
Teknikarbete
Hantverkare med mera
Köks- och måltidsarbete
Städ, tvätt och renhållningsarbete

3,1
2,7
9,3
5,2

10,4
5,6
6,1
1,7
7,5
7,6
8,6

3,8
3,7

11,5
7,1

10,1
6,9
7,7
2,9
8,0
8,6

10,7

2,8
4,4
9,2
6,0
8,2
5,3
6,4
2,8
4,4
6,4
6,1

Totalt 6,9 8,1 6,4

Källa Personec Utdata

Sjukfrånvaro för hel och deltidsarbetande
Medarbetare som arbetar deltid har en högre sjukfrånvaro än de som arbetar heltid, det skiljer 5,1 
procentenheter. 
För en jämförelse med sjuktalen för övriga höglandskommuner, se tabell 39.

Tabell 29 Sjukfrånvaro för hel- och deltidsarbetande
Heltidsanställda Deltidsanställda

Förvaltning 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Barn- och utbildning 4,7 6,1 4,5 8,1 8,5 6,5
Kommunledning 3,7 5,2 4,1 9,3 8,7 8,3
Kultur- och fritid 6,5 10,4 9,5 10,2 7,2 10,6
Miljö- och bygg 1,4 3,3 4,1 - - -
Socialförvaltning 8,1 7,8 6,2 4,2 6,2 4,8
Tekniska kontoret 5,9 7,5 4,1 16,2 15,7 13,5
Vård- och omsorg 7,4 8,7 7,8 11,9 16,3 10,3
Totalt 5,5 6,8 5,4 10,7 11,9 9,2

Källa: Personec utdata

Åldersindelad sjukfrånvaro
Det har skett en minskning i samtliga i åldersintervallen jämfört med 2020. Åldersintervallet 50 år 
och äldre har den högsta frånvaron, 7,7 procent. 



19

I förhållande till rikets sjukfrånvaro har kommunens medarbetare en lägre sjukfrånvaro i 
åldersintervallerna 29 år eller yngre och 30-49 år medans 50 år eller äldre har en högre 
sjukfrånvaro.

Tabell 30 Åldersindelad sjukfrånvaro
29 år eller yngre 30 till 49 år 50 år eller äldre

Förvaltning 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Barn- och utbildning 5,0 7,1 4,6 4,6 5,7 4,2 6,0 7,0 5,4
Kommunledning       3,3 2,9 1,6 6,2 5,9 4,7 5,2 7,6 7,3
Kultur- och fritid 5,3 5,7 2,1 10,5 15,9 14,3 5,0 6,0 7,0
Miljö- och bygg 2,8 3,9 4,6 1,2 4,1 4,0 1,5 2,3 4,2
Socialförvaltning 4,6 1,8 1,5 5,9 6,7 7,9 9,9 9,0 10,2
Tekniska kontoret 3,4 4,7 3,7 4,4 5,3 2,9 8,1 10,0 5,8
Vård- och omsorg 5,7 7,5 5,9 9,9 10,8 9,4 10,6 12,3 9,2
Totalt riket
Totalt kommunen 5,2

7,7
6,7

5,9
4,8 6,6

7,9
7,6

6,3
6,1 7,7

8,9
9,2

7,3
7,2

Källa: Personec utdata

Sjuklönekostnader
Under 2019 konstaterades det att vissa sjuklöneposter blivit felkonterade med konsekvensen att 
lönekostnaderna blivit för höga och sjuklönekostnaderna för låga. Kommunens nettokostnad var 
dock rätt. Detta fel har inte korrigerats i 2019 års siffror men har rättats från och med 2020.

Sjuklönenkostnaderna minskade 2021 med 4 455 tkr jämfört med 2020.
 
Tabell 31 Sjuklönekostnader
Tabellen visar sjuklönekostnader, exkulsiver personalomkostnader (PO) och vikariekostnade, för 
samtliga anställningar.

Kostnad exkl PO i tkr
Förvaltning 2021 2020 2019 2018 2017
Barn- och utbildning
Kommunledning
Kultur- och fritid
Miljö- och bygg
Socialförvaltning
Tekniska kontoret
Vård- och omsorg

7 300
1 429

290
48

693
1 068
9 119

8 951
1 691

367
71

718
1 434

11 168

5 363
1 058

196
87

786
861

7 164

5 953
1 070

246
77

888
906

9 394

5 301
1 201

185
97

893
854

6 649
Totalt 19 948 24 403 15 517 15 538 15 183

Källa: Personec utdata

Företagshälsovård
De tjänster som avropats från företagshälsovården under 2021 fördelar sig kostnadsmässigt enligt 
diagrammet nedan. Sjukvårdsinsatserna är den dominerande kostnaden följt av 
rehabiliteringsinsatser. En bidragande orsak till sjukvårdskostnaderna är att stödsamtalen som 
avropas i kommunen finns kategoriserade där och utgör 55 procent av sjukvårdskostnaden vilket är 
en ökning med 5 procent jämfört med 2020. Inom området rehabilitering ingår kostnader för 
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arbetsförmågebedömningar som utgör 87 procent av kostnaderna inom området en kostnad som 
minskat med 3 procent jämfört med 2021.

Diagram C kostnader företagshälsovård

Siffran inom parentes utgör 2020 års fördelning av kostnader

Kostnaderna för företagshälsovården har ökat med 36 procent jämfört med 2020 och den största 
ökningen är inom området sjukvård och beror på ökat antal avrop av stödsamtal och samtal hos 
beteendevetare under året. 

Under 2021 har vi sökt bidrag hos Försäkringskassan för utförda insatser hos företagshälsovården via 
arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Ansökningar för insatser värda 400 000 kronor har gjorts, av 
vilka 200 000 kronor har återbetalats i bidrag. Insatserna innebär att förebygga och förkorta 
sjukskrivning bland medarbetare. Bidraget täcker halva kostnaden upp till 10 000 kronor per 
arbetstagare och år, men högst med 200 000 kronor per arbetsgivare och år

ARBETSMILJÖ

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
I februari 2022 genomfördes en årlig uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete 
för 2021. Svarsfrekvensen på denna enkät var 88 procent och skyddsombuden har deltagit i 78 
procent av svaren. Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka och säkerställa att 
arbetsmiljöarbetet i Vetlanda kommun bedrivs enligt kommunens arbetsmiljöprocess samt 
föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Den årliga uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts inom nio olika områden. 

3%
7%

4%

24%

60%

2% 0%

Arbetsmiljö 3% (3%)

Medicinska kontroller 7% (7%)

Organisationsutveckling 4% (3%)

Rehabilitering 24% (37%)

Sjukvård 60% (46%)

Utbildning 2% (4%)

Övrigt 0% (1%)

Fördelning av kostnader för företagshälsovård 2021 (2020) 
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Analys av arbetsmiljöarbetet

* Detta har inte varit ett möjligt svarsalternativ.

Det är viktigt att blanketterna gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter är korrekt ifyllda och det 
anger 83 procent att dessa blanketter är, detta är en ökning med 13 procentenheter jämfört med 
2020. För att kunna bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är det viktigt att de 
medarbetare som har fått fördelade arbetsmiljöuppgifter har tillräckliga befogenheter, resurser 
och kompetens för detta. Det svarar 82 procent att de har, en ökning med 9 procentenheter 
jämfört med 2020. 

Skyddsrond

* Detta har inte varit ett möjligt svarsalternativ.

Skyddsrond ska genomföras minst en gång per år. Under 2021 anger 79 procent av cheferna och 
skyddsombuden att skyddsronder har genomförts inom verksamheterna och samtliga av dessa 
svarar att skyddsronden har hanterats i samverkanssystemet, en ökning med 20 procentenheter. 
För de risker som inte kan åtgärdas direkt ska en handlingsplan upprättas. Cheferna och 
skyddsombuden svarar att 42 procent av alla åtgärder från handlingsplanen är genomförda. 
Orsaker till att övriga åtgärder ännu inte har slutförts kan vara att dessa fortfarande är pågående 
eller att samarbete med andra aktörer dragit ut på tiden. 

Medarbetarundersökning
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* Detta har inte varit ett möjligt svarsalternativ.

Resultatet av medarbetarundersökningen ligger till grund för det fortsatta arbetsmiljöarbetet då 
förbättringsområden och styrkor kartläggs och handlingsplan skrivs. Av kommunens chefer och 
skyddsombud anger 89 procent att resultatet av medarbetarundersökningen analyserats samt 
använts i det fortsatta arbetsmiljöarbetet. 

Kartlägga utbildningsbehov skyddsombud/chef

* Detta har inte varit ett möjligt svarsalternativ.

Av kommunens chefer och skyddsombud svarar 91 procent att detta är genomfört, en ökning med 
21 procentenheter jämfört med 2020. 

Introduktion av arbetsplatsrisker

* Detta har inte varit ett möjligt svarsalternativ.

För att minska risken för olycksfall i arbetet är det viktigt att samtliga medarbetare känner till de 
risker som finns på arbetsplatsen och använder de hjälpmedel och personlig utrustning som 
behövs i arbetet. Av cheferna och skyddsombuden anser 88 procent att medarbetarna har 
kunskaper om arbetets risker. De som inte har tillräckliga kunskaper är nya medarbetare som 
behöver genomgå utbildning. Av de svarande anser 96 procent att medarbetarna använder 
hjälpmedel och personlig skyddsutrustning. 

Riskbedömningar

* Detta har inte varit ett möjligt svarsalternativ.

En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att riskbedömma de riskkällor som finns i 
verksamheten. Detta för att arbeta med rätt åtgärder och därmed minska risken för ohälsa och 
olycksfall i arbetet. När det gäller riskbedömningar anger 87 procent att dessa genomförs i det dagliga 
arbetet och 98 procent svarar att dessa utförs inför förändring av verksamhet.  
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Tillbud/arbetsskador

* Detta har inte varit ett möjligt svarsalternativ.

När arbetsskador och tillbud inträffar ska detta rapporteras i systemet Stella och 95 procent av cheferna 
och skyddsombuden svarar att detta anmäls av medarbetarna. Trots detta kan det finnas ett mörkertal 
gällande anmälda tillbud. Det är även viktigt att utredningar genomförs i samband med dessa 
anmälningar för att riskerna ska kunna förebyggas och 99 procent anger att utredningar genomförs när 
medarbetare drabbas av ohälsa, olycksfall eller tillbud. 

Rehabilitering och arbetsanpassning

* Detta har inte varit ett möjligt svarsalternativ.

Rehabilitering och arbetsanpassning på arbetsplatsen är arbetsgivarens ansvar och det är viktigt att 
detta arbete påbörjas tidigt för att öka medarbetarens möjligheter att återgå i arbete. Av kommunens 
chefer och skyddsombud svarar 98 procent att arbetet påbörjas tidigt enligt kommunens 
rehabiliteringsprocess. Av cheferna anser 86 procent att de har befogenheter, resurser och 
kompetens för att arbeta med rehabilitering och arbetsanpassning, en ökning med 12 procentenheter. 

Företagshälsovård

* Detta har inte varit ett möjligt svarsalternativ.

Vetlanda kommun har avtal med Gotahälsan som är kommunens expertresurs inom arbetsmiljö-
området. Av kommunens chefer och skyddsombud svarar samtliga att Gotahälsan anlitas vid behov i 
arbetsmiljöärenden. 

Tillbud och arbetsskador
Att anmäla tillbud och arbetsskador är en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett tillbud 
är en händelse som skulle kunna leda till en arbetsskada eller ohälsa. En arbetsskada är en skada som 
uppstår i arbetet eller på väg till eller från arbetet. Allvarliga tillbud och arbetsskador ska även anmälas 
till Arbetsmiljöverket. 



24

Vi har under flera år systematiskt påtalat för chefer, skyddsombud och medarbetare att det är viktigt 
att alla arbetsskador och tillbud anmäls, men det finns fortfarand en risk för ett mörkertal. Det är 
viktigt att arbetsskador anmäls så att vi kan fortsätta arbetet med en förbättrad arbetsmiljö. 

Totalt anmälda arbetsskador
Efter flera års ökning av antal anmälda arbetsskador med en pik 2019 har antalet minskat igen.

Diagram D Antal anmälda arbetskador under en tioårs period

Källa: Adato, Stella

Arbetsskador per förvaltning
2021 anmäldes totalt 204 arbetsskador, 78 av dem var skada som ledde till frånvaro. Totalt har 17 
arbetskador klassats som allvarlig händelse och rapporterats vidare till arbetsmiljöverket.

Tabell 32 Anmälda arbetskador per förvaltning
Anmälda arbetsskador totalt Anmälda arbetsskador med frånvaro

Förvaltning 2021 2020 2019 2021 2020 2019
Barn- och utbildning 62 48 60 17 7 15
Kommunledning 22 14 13 6 5 3
Kultur- och fritid 4 2 3 2 0 1
Miljö- och bygg 1 0 0 1 0 0
Socialförvaltning 3 4 2 1 0 0
Tekniska kontoret 14 26 11 7 9 3
Vård- och omsorg 98 156 92 44 99 27
Totalt 204 250 181 78 120 49

Källa: Adato, Stella

Anmälda tillbud per förvaltning
2021 anmäldes 297 tillbud. Totalt har 36 anmälningar klassats som allvarligt tillbud och anmälts vidare 
till arbetsmiljöverket, 19 av dem är Covid relaterade.
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Tabell 33 Anmälda tillbud 
Anmälda tillbud

Förvaltning 2021 2020 2019
Barn- och utbildning 146 97 132
Kommunledning 15 4 9
Kultur- och fritid 6 0 4
Miljö- och bygg 0 0 0
Socialförvaltning 11 9 8
Tekniska kontoret 10 11 6
Vård- och omsorg 109 110 172
Totalt 297 231 331

Källa: Adato, Stella

LÖN

Lönespridning
Nedan ser vi hur lönespridningen ser ut inom respektive BAS-värderingsintervall år 2021. BAS-
värderingen hjälper oss att värdera arbetet och utifrån det sätta lön. Verktyget används även för att 
analysera om vi har osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Det pågår ett ständigt arbete med 
att få en lönespridning med god struktur kopplad mot BAS-värdering i samband med löneöversynerna.

Diagram E Lönespridning
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Percentillöner
10:e percentilen: innebär att 10 procent av individerna har högst den lönenivån och 90 procent av 
individerna har en högre lön än den nivån. 
Median: innebär att 50 procent av individerna har högst den lönenivån och 50 procent har en 
högre lönenivå. 
90:e percentilen: innebär att 90 procent av individerna har högst den nivån och tio procent av 
individerna har högre än den nivån. 

Tabell 34 Percentillöner per förvaltning
10:e percentilen Median 90:e percentilen  Förvaltning
2021 2020 2021 2020 2021 2020

Barn- och utbildning 27 150 26 800 34 700 33 800 42 625 41 500
Kommunledning 25 900 25 300 29 600 29 000 46 900 45 900
Kultur- och fritid 26 800 26 240 29 300 28 500 39 550 38 600
Miljö- och bygg 28 950 28 300 37 950 37 000 52 750 42 300
Socialförvaltning 31 050 30 300 37 350 36 600 47 200 45 600
Tekniska kontoret 23 950 23 600 29 100 28 500 42 100 40 484
Vård- och omsorg 24 600 24 500 27 900 27 300 35 700 35 700
Totalt 25 500 25 100 30 100 29 600 41 563 40 675

Källa: Personec Utdata

Total personalkostnad
Tabell 35 Total personalkostnad 
Tabellen visar den totala personalkostnaden för löner och pension
 2021 2020 2019

Skattepliktig kontant bruttolön 953 078 839 933 105 782 936 43 717

Lagstadgade arbetsgivaravgifter 287 219 409 286 515 848 288 800 744

Avtalsenliga försäkringskostnader 261 118 266 215 266 224

Avsättning till pensioner 63 206 590 61 614 137 58 182 289

Utbetalda pensioner 31 935 701 32 141 464 30 698 382

Löneskatt på pensionskostnader 23 081 520 22 745 109 21 562 451
Övriga pensionskostnader, ej underlag 
för löneskatt

1866271 1969806 2 087 646

Totalt 1 360 649 448 1 338 335 488 1 337 941 453
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GEMENSAMMA NYCKELTAL HÖGLANDSKOMMUNERNA

Höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda tar varje år fram gemensamma 
nyckeltal till personalboksluten via Personec utdata. För en fördjupad bild kan du läsa vidare om 
dessa nyckeltal under Vetlandas kommunspecifika tabeller tidigare i bokslutet. 

Tabell 36 Antal kommuninvånare och antal anställda
 Aneby Eksjö Nässjö Sävsjö Vetlanda

Antal invånare 6 814 17 848 31 761 11 701 27 602

Tillsvidare - Antal personer 545 1657 2769 1051 2262

Tillsvidare - Omräknade heltider 516 1537 2630 971 2097

Provanställning - Antal personer 0 4 15 5 1

Provanställning - Omräknade heltider 0 4 14 5 1

Tidsbegränsade enl Skollagen (obehöriga) antal personer 35 73 263 94 214

Tidsbegränsade enl Skollagen - omräknade heltider 29 65 236 79 171

Vik - Antal personer 24 48 55 36 226

Vik - Omräknade heltider 21 41 50 33 101

AVA - Antal personer 44 93 59 40 84

AVA - Omräknade heltider 40 77 51 36 72

Totalt antal anställda 648 1875 3161 1226 2787

Tabell 37 Antal timmar och kostnader för arbetad tid och frånvaro
 Aneby Eksjö Nässjö Sävsjö Vetlanda

Summa arbetad tid totalt timmar 950 710 2 624 069 4 506 779 1 533 133 3 768 668

Summa arbetad tid totalt belopp* 189 712 633 555 518 183 959 771 352 346 645 313 785 614 618

Summa timlön timmar 90 650 324 248 367 380 151 200 216 216

Summa timlön belopp* 13 012 300 47 803 778 55 442 547 22 144 702 32 961 038

Summa fyllnad + övertid timmar 12 422 27 499 24 087 14 827 47 544

Summa fyllnad + övertid belopp* 2 574 391 5 759 259 7 553 847 3 759 095 9 813 997

Summa frånvaro totalt timmar 372 584 967 832 1 656 759 517 966 1 308 550

Summa frånvaro totalt belopp* 33 788 770 105 881 477 173 430 157 59 363 435 147 229 053
Genomsnittlig arbetad 
tid per anställd 1467 1400 1426 1251 1352

*Exlusive personalomkostnader

Tabell 38 Sjukfrånvaro
 Aneby Eksjö Nässjö Sävsjö Vetlanda

Sjukfrånvaro % totalt 6,2% 7,0% 7,4% 6,60% 6,9%

Sjukfrånvaro % totalt män 3,6% 4,7% 4,9% 4,22% 4,6%

Sjukfrånvaro % totalt kvinnor 6,8% 7,7% 8,1% 7,13% 7,5%

Sjukfrånvaro % totalt from dag 60 30,9% 37,6% 37,8% 56,92% 39,8%

Sjukfrånvaro 0-29 år 5,9% 6,7% 6,4% 4,1% 5,2%

Sjukfrånvaro 30-49 år 5,0% 6,5% 6,5% 6,2% 6,6%

Sjukfrånvaro 50+ år 7,9% 7,6% 8,2% 7,9% 7,7%
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Tabell 39 Sjukfrånvaro för hel- och deltidsarbetande
 Aneby Eksjö Nässjö Sävsjö Vetlanda

Sjukfrånvaro % Heltidsarbetande 6,1% 6,5% 6,6% 5,6% 5,5%

Sjukfrånvaro % Deltidsarbetande 8,0% 10,2% 11,6% 9,8% 10,7%

Tabell 40 Genomsnittlig sysselsättningsgrad
 Aneby Eksjö Nässjö Sävsjö Vetlanda

Total sysselsättningsgrad medel 93% 92,1% 94,3 91,4% 83,6

Sysselsättningsgrad medel kvinnor -29 år 95% 91,8% 94,4 93,3% 67,8

Sysselsättningsgrad medel män -29 år 96% 91,7% 96,0 94,2% 70,7

Sysselsättningsgrad medel kvinnor 30-49 år 95% 92,3% 95,2 92,7% 84,5

Sysselsättningsgrad medel män 30-49 år 94% 97,2% 96,4 93,4% 90,5

Sysselsättningsgrad medel kvinnor 50+ år 90% 90,4% 92,2 88,4% 85,3

Sysselsättningsgrad medel män 50+ år 93% 92,8% 95,2 93,4% 91,4

Tabell 41 Personalomsättning
 Aneby Eksjö Nässjö Sävsjö Vetlanda

206014 - Sjuksköterska handikapp, äldre, geriatrik 30,3% 0,0% 14,4% 0,0% 13,8%

207009 - Undersköterska hemtjänst 16,7% 8,0% 7,6% 8,4% 5,3%

207011 - Undersköterska äldreomsorg 21,1% 8,2% 10,4% 7,6% 9,4%

351008 - Socialsekreterare barn och unga 27,8% 0,0% 22,2% 0,0% 7,1%

351009 - Socialsekreterare ekonomiskt bistånd 46,2% 0,0% 4,8% 0,0% 18,3%

351010 - Socialsekreterare övriga 0,0% 6,7% 19,4% 20,4% 31,2%

351012 - Socialsekreterare biståndsbedömare 57,7% 0,0% 9,9% 0,0% 12,7%

401009 - Lärare tidiga år F-3 10,0% 10,3% 17,3% 3,7% 8,1%

401010 - Lärare tidiga år 4-6 0,0% 15,2% 5,2% 2,8% 7,1%

401011 - Lärare senare år 7-9 9,4% 9,1% 12,1% 25,3% 5,1%

401012 - Lärare gymnasium allmänna ämnen 0,0% 6,7% 9,8% 21,3% 10,4%

401013 - Lärare gymnasium yrkesämnen 0,0% 11,8% 0,0% 8,3%

401014 - Lärare praktiskt estetiska ämnen 0,0% 5,4% 9,7% 0,0% 3,4%

401016 - Speciallärare 0,0% 9,5% 13,3% 0,0% 14,7%

401017 - Specialpedagog 0,0% 20,0% 18,5% 15,5% 3,8%

402010 - Förskollärare 22,5% 7,1% 8,2% 3,2% 8,9%

Totalt personalomsättning 12,7% 9,9% 9,7% 9,6% 8,9%

Tabell 42 Personalomsättning chefer
 Aneby Eksjö Nässjö Sävsjö Vetlanda

Ansvarskod C 17,4% 7,0% 9,5% 19,2% 8,8%
Chefer skola, förskola 20,0% 0,0% 0,0% 27,2% 2,7%
Chefer omsorg och socialt arbete 20,0% 12,9% 9,8% 27,6% 14,0%
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Denna rapport är endast avsedd för företagsledningen och styrelsen 
och får inte refereras till, helt eller delvis, utan vårt skriftliga 
godkännande. KPMG kan inte hållas ansvarigt gentemot tredje part som 
en följd av innehållet i rapporten.

Denna rapport syftar till att sammanfatta väsentliga iakttagelser från vår 
granskning av räkenskaper och förvaltning i Vetlanda Stadshus AB inkl
dotterföretag avseende räkenskapsåret 2021.

Vårt mål är att nyttja den kunskap om företaget som vi erhållit under vår 
granskning för att bidra med konstruktiva kommentarer och 
rekommendationer. Vi vill göra er uppmärksamma på att vårt arbete 
primärt är inriktat på att uttala oss om årsredovisningen, inte att 
upptäcka fel och oegentligheter som inte är väsentliga i relation till 
årsredovisningen som helhet.

Vår rapport är utformad för att inkludera konstruktiva 
rekommendationer, som kan bidra till en förbättrad kontrollmiljö och 
därmed reducera risken för väsentliga förluster eller fel. Det är ert 
ansvar att vidta de åtgärder som krävs för att avhjälpa de brister vi har 
uppmärksammat.

Växjö 2021-04-08

Michael Johansson Sofie Moding
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Bakgrund
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Revisionen 2021

Vår revision har omfattat granskning av interna kontroller, styrelsen och verkställande direktörens förvaltning samt räkenskaperna i form av 
årsbokslut och årsredovisning per 2021-12-31. Revisionen inleds med en planering där verksamheten kartläggs och erforderliga 
granskningsåtgärder fastställs och avslutas med en avrapportering av slutsatser och rekommendation till förbättringar. Däremellan utförs 
granskning av den interna kontrollen och förvaltningsrevision under hösten och granskning och genomgång av årsbokslut och årsredovisning under 
februari / mars.

Vår revision är riskbaserad vilket innebär att vi på planeringsstadiet identifierar områden där det bedöms kunna finnas en särskild risk för fel i 
redovisningen. Baserat på de områden som identifieras fastställs granskningsåtgärder som medför att vi kan reducera risken för fel till en 
acceptabelt låg nivå. Fokusområden i revisionen har varit följande:

Vetlanda Stadshus AB

— Finansiella anläggningstillgångar 

Witalabostäder AB och Vetlanda Industrilokaler AB

— Intäktsredovisning/kundfordringar

— Materiella Anläggningstillgångar

Njudung Energi Vetlanda AB inkl dotterföretaget Njudung Vetlanda Elnät AB

— Intäktsredovisning/kundfordringar

— Materiella anläggningstillgångar

— Finansiella anläggningstillgångar

Planering Granskning av intern kontroll Granskning av årsbokslut Avrapportering
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Iakttagelser från bokslutsgranskningen – Vetlanda Stadshus AB
Iakttagelse Slutlig bedömning

Årsredovisningen

Vi har gett förbättringsförslag för att ytterligare förbättra upplysningarna i 
årsredovisningen.

Vi rekommenderar att bolaget uppdatera detta inför nästa års årsredovisning
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Iakttagelser från bokslutsgranskningen – Witalabostäder AB
Slutlig bedömning

Materiella anläggningstillgångar

Bolaget genomför kontroller av nyttjandevärden och beräknade 
nettoförsäljningsvärde utifrån värderingsmodell i verktyget VD Pro med bland 
annat bedömda normaliserade driftsnetton av fastigheter och en beräknad 
avkastningsränta. 

Vi har även analytiskt granskat avskrivningarna av fastigheterna. Stickprov 
avseende pågående arbeten har stämts av mot fakturor.

Bolaget har under året yrkat på ett skattemässigt direktavdrag för reparation 
avseende fastigheterna Kantarellen och Vilan om totalt 56,8 MSEK. 

Vi har granskat värderingsmodellen och värderingen av respektive fastighet 
jämfört med det bokförda värdet. Bolaget i år fått bidrag för nyproduktion på 7 
MSEK avseende Lättebo. Vid vår granskning har det inte framkommit att det 
skulle föreligga något nedskrivningsbehov. 

Inga avvikelser har identifierats. 

Vi rekommenderarar att bolaget gör en genomlysning tillsammans med specialist 
avseende de skattemässiga avdragen hänförbara till Kantrallen och Vilan för att 
minska risken för eventuella felaktigheter.

Intäkter
Vi har genomfört granskning genom stickprov av nya hyreskontrakt och stämt av 
kontrakt mot faktura och inbetalning. Vi har även analyserat intäkterna för att 
identifiera eventuella avvikelser. Kontroll har även skett att intäkterna är korrekt 
periodiserade på rätt räkenskapsår.  

Inga avvikelser har identifierats. 
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Iakttagelser från bokslutsgranskningen - Vetlanda industrilokaler AB 
Slutlig bedömning

Materiella anläggningstillgångar

Bolaget genomför kontroller av nyttjandevärden och beräknade 
nettoförsäljningsvärde utifrån värderingsmodell i verktyget VD Pro med bland 
annat bedömda normaliserade driftsnetton av fastigheter och en beräknad 
avkastningsränta. 

Marknadsvärdet på fastigheten Blockskarven 1 är 32 MSEK och bokfört värde är 
36 MSEK. 2019 gjordes justering av avskrivningen med 675 TSEK för att 
anpassa det höga bokförda värdet. Avskrivningstakten har anpassats från och 
med 2019 så att den överensstämmer med det avtal som finns upprättat. 

Vi har granskat värderingsmodellen och värderingen av respektive fastighet 
jämfört med det bokförda värdet. Vid vår granskning har det inte framkommit att 
det skulle föreligga något nedskrivningsbehov. 

Ingen ny bedömning i år utan värdet accepteras med hänsyn till ökad 
avskrivning från och med 2019. 

Intäkter
Vi har genomfört granskning genom stickprov av nya hyreskontrakt och stämt av 
kontrakt mot faktura och inbetalning. Vi har även analyserat intäkterna för att 
identifiera eventuella avvikelser. Kontroll har även skett att intäkterna är korrekt 
periodiserade på rätt räkenskapsår.  

Inga avvikelser har identifierats. 
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Iakttagelser från bokslutsgranskningen – Njudung Energi Vetlanda koncernen
Iakttagelse Slutlig bedömning

Resultatutjämning VA

I bokslutet bokar bolaget upp resultatet avseende verksamheten för Vatten och
Avlopp i balansräkningen för att kvitta fordran eller skulden mot kommande
resultat.

Om verksamheten för Vatten och Avlopp gör en vinst ska en skuld bokas upp 
och resultatutjämning av skulden ska göras inom tre år. Om verksamheten 
däremot gör en förlust ska förlusten tas i resultatet samma år som den 
uppkommer. Det är därmed ej tillåtet att boka upp en fordran för framtida 
resultatutjämning. Fordran avseende resultatutjämning för vatten och avlopp per 
2021-12-31 uppgår till 3 367 tkr. 

Fusion av dotterbolag 
Vi har granskat fusionen av dotterbolaget Njudung Avfallshantering AB. Inga avvikelser har noterats. 

Övriga punkter
Noteringar från tidigare år som har diskuterats under revisionen.
- Periodisering av anslutningsavgifter
- Brutto- eller nettoredovisning avtal med Vattenfall. 
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Sammanfattning av identifierade fel i bokslutet

Sammanfattning av kvarstående fel (tkr)

Effekt på periodens resultat före 
skatt Skatt

Effekt på periodens resultat efter 
skatt

Resultatutjämning VA (Njudung Energi) -3 367 694 -2 673

Total -3 367 694 -2 673

Sammanfattning av rättade fel (tkr)

Effekt på periodens resultat före 
skatt Skatt

Effekt på periodens resultat efter 
skatt

Total 0 0
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