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Eksjö kommun bedriver en omfattande verksamhet som 
har stor betydelse för kommunens invånare. Verksamheten 
bedrivs både i egen regi, via de kommunala bolagen, och 
via utvecklingsprojekt med olika samarbetspartners och 
privata aktörer. Årets resultat för kommunen motsvarar 
-2,6 procent av skatteintäkter och bidrag, vilket är lägre än
det budgeterade resultatmålet på 1,4 procent.

För sjunde året i rad växte Eksjö kommuns folkmängd 
och uppgår nu till 17 416 invånare, vilket är 287 fler 
invånare jämfört med föregående år. Den ökande befolk-
ningen innebär stora möjligheter för vår kommun, bland 
annat för att kunna möta det ökade rekryteringsbehovet 
inom både offentlig och privat sektor. En stor del av 
befolkningstillväxten beror på utrikes inflyttning och med 
gemensamma krafter tar vi tillvara på de nyanländas kom-
petens och erfarenheter. Goda exempel är de utbildnings-
satsningar som görs med näringsliv och universitet. 

Det görs många satsningar i vår kommun, både av offent-
lig och privat sektor. Då tillgången på bostäder i kommu-
nen, främst i Eksjö tätort, är mycket begränsad fortsätter 
vi att planera för fler bostäder och med att ta fram de-
taljplaner för nya områden. Ett ökat bostadsbyggande är 
prioriterat, likväl satsningar på utbyggd infrastruktur. Ek-
sjöbostäder har under 2017 påbörjat etapp två i bostads-
området Lunden. Etappen kommer att bidra med 49 nya 
lägenheter. Utöver detta fortlöper Region Jönköpings läns 
arbete med om- och tillbyggnationen av Höglandssjukhu-
set i Eksjö, och i december invigdes LindholmsGruppens 
nya volymhusfabrik i Eksjö. Flera butiksetableringar ger 
ett positivt tillskott, bland annat Byggmax i Mariannelund 
och den påbörjade byggnationen av Jysk i Eksjö. 

Fortsatt stöd till våra betydelsefulla föreningar och eve-
nemang har varit prioriterat. Vårt starka föreningsliv är 
inte bara viktigt för folkhälsoarbetet, utan bidrar också till  
att skapa gemensamma mötesplatser för både barn, unga 
och vuxna. Att Eksjö kommun har utvecklats till en stark 
kultur- och evenemangskommun, där vi årligen får ta del 
av en mångfald av konserter, utställningar, sommarteatrar 
och idrottsevenemang, gynnar både handel, restauranger 
och boenden, samt ökar vår attraktivitet. Under 2017 in-
vigdes också vårt nya stora besöksmål Filmbyn Småland i 
Mariannelund som förväntas sätta vår kommun på kartan 
ytterligare.

Välfärden står inför en rad stora utmaningar, bland annat 
till följd av den demografiska utvecklingen och urba-
niseringen. Fler barn och äldre innebär att behovet av 
kommunens verksamheter förväntas öka avsevärt. I våra 
förskolor och skolor har behovet av lokaler ökat som en 
följd av ett ökat antal barn och elever. I både Hjältevad, 
Hult och Höreda har vi byggt om och byggt till för att 
möta detta behov. Byggnationen av den tredje förskolan i 

Omställningar inför nya förutsättningar
förskolehuset Galaxen i Eksjö 
påbörjades under 2017 med 
planerad invigning våren 
2018, och om- och tillbygg-
naden av Prästängsskolan har 
fortlöpt. En femårsplan för 
hanteringen av våra lokaler 
i förskolan och skolan har 
tagits fram. Fler äldre innebär 
också ett ökat behov av bostäder för målgruppen. Utifrån 
detta ökade behov har Eksjöbostäder börjat att planera för 
ett nytt trygghetsboende i centrala Eksjö. 

Vi har mer pengar att röra oss med för varje år, men våra 
kostander är större än våra intäkter. De stora kostnadsök-
ningarna beror till stor del på att sociala sektorn har haft 
vakanta tjänster som varit tillsatta med tillfällig beman-
ningspersonal, försäkringskassans striktare bedömningar 
om personlig assistans, och ökat behov av socialt stöd. 
Kostnadsökningarna beror delvis även på att barn- och 
ungdomssektorn har tagit emot fler barn och elever i 
verksamheterna än budgeterat. Samtidigt får vi minskade 
statliga bidrag och en kostnadsförskjutning från andra par-
ter som gör att våra kostnader ökar mer än våra intäkter. 
Det är prioriterat att uppnå en balans mellan utvecklingen 
av kostnader och intäkter. För att vi på lång sikt ska kunna 
möta denna utmaning krävs det att vi inom kommunkon-
cernen gör prioriteringar, arbetar på nya sätt och med ny 
teknik, samt samverkar med varandra och andra. 

Redan under 2017 har de kommunala verksamheterna 
successivt börjat att ställa om för att möta dessa utmaning-
ar. Även 2018 kommer att vara ett år med omställning uti-
från nya förutsättningar. Från och med 2018 kommer vi 
också att arbeta utifrån kommunens nya vision. Visionen 
pekar ut tre fokusområden; den hållbara, den nära och den 
aktiva kommunen, vilka möjliggör att vi kan skapa den 
attraktionskraft som krävs för att kunna erbjuda välfärds-
tjänster av god kvalitet.

Även om vi möter utmaningar går utvecklingen framåt i 
Eksjö kommun och det finns en stor framtidstro utifrån de 
satsningar som görs inom både offentlig och privat sektor. 
Flera företag vågar satsa och bygga ut sina verksamheter. 
Den samverkan som finns inom kommunkoncernen och 
mellan föreningsliv, näringsliv och andra aktörer är ovär-
derlig. Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke. Det 
är istället genom ett gott samarbete och smarta vägval som 
vi kan lyckas med de utmaningar vi står inför och fortsätta 
att arbeta för en god utveckling i vår kommun. 

Annelie Hägg, kommunstyrelsens ordförande
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Sammanställd redovisning 

Kommunkoncernen

• Koncernens resultat före skatt, vinst 46,8 mnkr.
• Koncernens investeringar uppgår till 242 mnkr

och försäljningar av anläggningstillgångar till 79
mnkr.

Koncernstruktur

Eksjö Stadshus AB är moderbolag för de helägda 
bolagen Eksjö Energi AB med dotterbolagen Eksjö 
Energi ELIT AB och Eksjö Elnät AB, Eksjöbostäder 
AB, Eksjö kommunfastigheter AB, AB Eksjö Indu-
stribyggnader och Byggnadsfirma Stridh och son AB. 
I bolagskoncernen ingår de delägda bolagen Eksjö 
Fordonsutbildning AB som ägs till 40 procent och 
ITolv AB som ägs till 35 procent av Eksjö Stadshus 
AB
I koncernen ingår också näringslivsbolaget eksjo.
nu som ägs till 45,83 procent. Vid sidan av bolagen 
ingår Höglandsförbundet där ägarandel medtagits i 
relation till medfinansieringsinsatsen 18,6 procent.

Starkt resultat 2017

Koncernen Eksjö kommun redovisar ett starkt 
resultat 2017 på 46,8 mnkr. Kommunens del i årets 
resultat uppgick till -25,9 mnkr (39,1 mnkr) medan 
bolagen svarade för 72,7 mnkr (23,7 mnkr). Det 
relativt starka resultatet trots kommunens negativa 
resultat beror på starkt resultat i Eksjö energi AB och 
försäljning av fastigheter i Eksjöbostäder AB.

Omsättning

Den totala omsättningen för kommunkoncernen, 
uttryck i verksamhetens intäkter inkl skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning, uppgick till 
1 626 mnkr vilket är en ökning med 3 mnkr från 
föregående år.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Eksjö Stadshus AB
• Eksjö Energi AB

- Eksjö Elnät AB
- Eksjö Elit AB

• AB Eksjö Industribyggnader
• Byggnadsfirma Stridh och Son AB
• Eksjöbostäder AB
• Eksjö Kommunfastigheter AB
Delägare i :
• Eksjö Fordonsutbildning AB
• Itolv AB

Delägare i:
• eksjö.nu
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Koncernresultaträkning (mnkr)  

Finansnetto

Kommunkoncernens finansnetto har förbättrats med 
58 mnkr under året, till stor del beroende på försälj-
ning av bolag med fastigheter hos Eksjöbostäder. De 
finansiella kostnaderna har minskat med 3,1 mnkr 
och uppgick till 21,1 mnkr. Den genomsnittliga 
räntan på koncernens långfristiga låneskuld uppgick 
till 2,3 procent (2,6 procent 2016). 

Investeringar

Den samlade investeringsvolymen uppgick till 242 
mnkr (213 mnkr). Bolagskoncernen investerade 200 
mnkr och kommunen 42 mnkr. 

Tillgångar och skulder

Koncernens anläggningstillgångar uppgår till 1 717 
mnkr (1 636 mnkr), en ökning med 81 mnkr. Om-

sättningstillgångarna har ökat med 20 mnkr till 346 
mnkr. Den långfristiga skulden uppgick vid årets slut 
till 912 mnkr (898 mnkr), vilket är en ökning med 4 
mnkr. En leasingskuld om 4 mnkr finns hos kommu-
nen övriga skulder ligger hos bolagen.

Finansiell ställning

Koncernens soliditet uppgår till 33,2 procent (32,5 
procent 2016). Målet för kommunkoncernen är 
att årligen stärka soliditeten och på lång sikt uppnå 
40 procent. Trots att kommunen sänkte soliditeten 
ökade koncernens totala soliditet på grund av  stärkt 
soliditet i bolagen. Kommunens soliditet uppgår till 
60,6 procent, medan motsvarande siffra för bolags-
koncernen Eksjö stadshus AB är 20,9 procent.

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 
2017 2016 2017 2016

(Noter avser koncernen) Not 
Intäkter 1 378,1 392,2 635,7 665,8
Kostnader 2 -1 383,4 -1 305,4 -1 517,2 -1 453,0
Återbetalda AFA-premier 0,0 0,0
Avskrivningar 3 -19,5 -16,9 -101,0 -88,3
Verksamhetens nettokostnader -1 024,8 -930,1 -982,5 -875,5

Skatteintäkter 4 789,5 749,3 789,5 749,3
Kommunala utjämningbidrag 5 200,5 208,3 200,5 208,3
Finansiella intäkter 6 9,0 12,0 65,9 11,5
Finansiella kostnader 7 -0,1 -0,4 -21,1 -24,2

Resultat efter finansiella poster -25,9 39,1 52,3 69,3

Skattekostnader 8 0,0 0,0 -5,5 -6,5

ÅRETS RESULTAT 9 -25,9 39,1 46,8 62,8
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Kassaflödesanalys koncernen (mnkr)

Koncernen     Koncernen
2017 2016

Den löpande verksamheten
Årets resultat 46,8 62,8
Avskrivning och nedskrivning 101,0 88,3

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster  
Kostnadsförd avsättning - pensioner 0,2 0,9
Kostnadsförd avsättning - skatter 5,4 9,2
Övriga poster -8,0 1,8
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 145,4 163,0

Ökning (-) minskning (+) förråd 5,4 -3,3
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar -10,9 -49,9
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder 42,6 17,3
Medel från den löpande verksamheten 37,1 -35,9

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -242,0 -193,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10,0 12,3
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -14,6 -19,7
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 69,1 0,0
Medel från investeringsverksamheten -177,5 -200,4

Finansieringsverksamheten
Upptagning av lån/avbetalning lån, netto 13,9 -4,5
Ökning (-) minskning (+) av långfristiga fordringar -5,0 -3,6
Medel från finansieringsverksamheten 8,9 -8,1

Årets kassaflöde  13,9 -81,4
Likvida medel vid årets början 91,2 172,6
Likvida medel vid årets slut 105,1 91,2
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Koncernbalansräkning (mnkr)

Koncernen     Koncernen
 Kommunen  Kommunen Koncernen Koncernen 
 2017 2016 2017 2016

Not

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 
Goodwill 0,0 0,0 2,0 2,6
Materiella anläggningtillgångar 
Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 10 276,4 260,6 1 080,1 1 441,5
Maskiner och inventarier 11 61,8 59,4 487,0 102,9
Leasingbilar 12 3,9 0,0 3,9 0,0
Pågående anläggningar 13 0,0 0,0 94,3 43,0
Finansiella anläggningstillgångar 
Värdepapper, andelar, bostadsrätter 14 71,3 71,2 38,1 39,1
Långfristiga fordringar 15 99,5 104,5 12,1 7,1
Summa anläggningstillgångar 512,9 495,8 1 717,5 1 636,1

Omsättningstillgångar
Förråd/exploateringsfastigheter 0,3 6,1 3,1 8,5
Kortfristiga fordringar 16 175,9 162,3 237,4 226,5
Kassa och bank 0,1 27,7 105,1 91,2

Summa omsättningstillgångar 174,7 196,1 345,6 326,1

Summa tillgångar 689,2 691,9 2 063,1 1 962,2

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 17
Ingående eget kapital 442,6 403,6 637,6 574,8
Årets resultat -25,9 39,1 46,8 62,8
Summa eget kapital 416,7 442,6 684,4 637,6

Avsättningar 18 17,7 20,5 72,7 75,1

Skulder
Långfristiga skulder 19 3,2 0,0 911,5 897,6
Kortfristiga skulder 20 251,6 228,7 394,5 351,9
Summa skulder 254,8 228,7 1 306,0 1 249,5

Summa eget kapital och skulder 689,2 691,9 2 063,1 1 962,2

Panter och ansvarsförbindelser 
Borgensförbindelser  915 902 915 902
Pensionsförpliktelser  441 454 441 454
Ställda säkerheter 0 0 0 14
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Nothänvisningar koncernen (mnkr) 2017 2016

Not 1 Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter enligt redovisningen 635,7 665,8
varav  
   Energi, vatten och miljö 153,9 210,8
   Fastighetsförvaltning 188,6 121,9
   Vård och omsorg (exkl hyra särskilt boende) 8,1 6,4
   Barnomsorgsavgifter 12,4 11,3
   Driftbidrag från staten 189,0 171,6
   Ersättning från Försäkringskassan (intäkter LASS*) 44,9 90,3
   Övrigt  38,8 53,5
Summa  635,7 665,8
* LASS = Lagen om assistensersättning, betalas ut av försäkringskassan till assistansutföraren.
Intäkten för de 20 första timmarna per vecka ska betalas tillbaka, vilket genererar en kostnad som ingår i not 2.

Not 2 Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader enligt redovisning -1 517,2 1 453,0

Not 3 Avskrivningar
Fastigheter och anläggningar 52,1 69,0
Maskiner och inventarier 48,3 17,9
Goodwill 0,6 1,4
Summa  101,0 88,3

Not 4 Skatteintäkter
Kommunalskatt 790,6 749,4
Slutavräkning* -2,6 -2,8
Mellankommunal utjämning 1,5 2,6
Summa  789,5 749,3
* Avräkningsbelopp per invånare SKL 13:72
Slutavräkning föregående år (korrigering) -153,0 -85,0
Preliminär avräkning innevarande år 204,0 206,0

Not 5 Generella statsbidrag 
Utjämningsbidrag inkomstutjämning 149,7 141,2
Utjämningsbidrag kostnadsutjämning -15,0 -4,8
LSS utjämningsbidrag/avgift 7,5 5,8
Regleringsbidrag 0,0 -0,6
Strukturbidrag 0,0 0,0
Kommunal fastighetsavgift 31,9 30,8
Övriga generella bidrag från staten 26,4 35,8
Summa  200,5 208,3

Not 6 Finansiella intäkter
Räntor på likvida medel 2,3 0,2
Ränta revers Eksjö kommunfastigheter 0,0 2,7
Intäkt borgen 0,0 3,6
Överskottsutdelning Kommuninvest 3,6 1,8
Överskottsfond KPA 0,0 2,3
Övriga finansiella intäkter 60,0 1,2
Summa  65,9 11,9

Not 7 Finansiella kostnader
Räntor på lån -21,1 -24,2
Ränta pensionskostnader 0,0 0,0
Ändrad kalkylränta 0,0 0,0
Summa  -21,1 -24,2
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Nothänvisningar, koncernen (mnkr) 2017 2016

Not 8 Skatt på årets resultat
Aktuell skatt för året -0,1 -2,6
Uppskjuten skatt -5,4 -3,9
Summa -5,5 -6,5

Not 9 Årets resultat
Resultat före skatt 52,3 69,3
Skatt -5,5 -6,5
Summa 46,8 62,8

Not 10 Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Ingående bokfört värde 1 077,8 978,8
Nyanskaffningar 60,4  102,3
Försäljning avyttring -9,4 -8,4
Årets avskrivning -48,7 -38,2
Omklassificeringar 0,0 43,4
Utgående bokfört värde 1 080,1 1 077,8

Fjärrvärmeanläggningar
Ingående bokfört värde 233,4 251,7
Nyanskaffningar 0,0  4,1
Försäljning, utrangering 0,0 -1,7
Årets avskrivning 0,0 -20,7
Omklassificeringar -233,4 0,0
Utgående bokfört värde 0,0 233,4

Vatten- och avloppsanläggningar 
Ingående bokfört värde 73,9 78,4
Nyanskaffningar 0,0  0,6
Årets avskrivning 0,0 -5,0
Omklassificeringar -73,9 0,0
Utgående bokfört värde 0,0 73,9

Avfallsbehandlingsanläggningar
Ingående bokfört värde 0,9 0,9
Nyanskaffningar 0,0  0,1
Årets avskrivning 0,0 -0,1
Omklassificeringar -0,9 0,0
Utgående bokfört värde 0,0 0,9

Ledningsnät och andra tekniska läggningar 
Ingående bokfört värde 24,9 25,9
Nyanskaffningar 0,0  1,3
Årets avskrivning 0,0 -2,3
Omklassificeringar -24,9 0,0
Utgående bokfört värde 0,0 24,9

Vindkraftverk
Ingående bokfört värde 30,4 21,8
Nyanskaffningar 0,0  10,3
Årets avskrivning 0,0 -1,7
Omklassificeringar -30,4 0,0
Utgående bokfört värde 0,0 30,4
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Nothänvisningar, koncernen (mnkr) 2017 2016

Not 11 Maskiner, inventarier och verktyg
Ingående bokfört värde 102,9 91,2
Nyanskaffningar/avyttringar 72,5  29,6
Försäljningar/utragngeringar -1,8
Årets avskrivning -49,2 -17,9
Omklassificeringar 362,6
Utgående bokfört värde 487,0 102,9

Not 12 Leasingbilar
Totalt värde förfaller inom 1 år 0,7 0,0
Totalt värde förfaller inom 1-5 år 1,4 0,0
Nuvärde förfaller inom 1 år 0,6 0,0
Nuvärde förfaller inom 1-5 år 1,3 0,0

Leasingbilar 
Anskaffningar 4,0  0,0
Avskrivningar -0,1  0,0
Bokfört värde 3,9 0,0

Not 13 Pågående anläggningar
Ingående redovisat värde 43,0 34,1
Överfört till färdigställda materiella anläggningstillgångar -28,4 -43,5
Under årets nedlagda kostnader 79,7 52,5
Utgående redovisat värde 94,3 43,0

Not 14 Värdepapper, andelar, bostadsrätter
Förslagslån Kommuninvest 3,2 3,2
Andelar i intresseföretag 34,2 69,7
Andra långfristiga värdepapperinnehav 0,7 0,7
Utgående redovisat värde 38,1 73,6

Not 15 Långfristiga fordringar 
Övriga långfristiga fordringar 0,1 0,1
Fordringar hos intresseföretag 12,0 7,0
Utgående redovisat värde 12,1 7,1

Not 16 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 27,3  20,8
Övriga kortfristiga 166,2 164,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 43,9 41,6
Utgående redovisat värde 237,4 226,5

Not 17 Eget kapitel
Bundet eget kapital  
Ingående bundna reserver 33,1 33,1
Förskjutning mellan bundna och fria reserver 0,0 0,0
Summa bundet eget kapital 33,1 33,1

Fritt eget kapital 
Ingående balanserat resultat 604,5 541,7
Förskjutning mellan bundna och fria reserver 0,0 0,0
Årets resultat 46,8 62,8
Summa fritt eget kapital 651,3 604,5
Utgående bokfört värde 684,4 637,6
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Nothänvisningar, koncernen (mnkr) 2017 2016

Not 18 Avsättningar 
Pensioner och liknande förpliktelser 17,7 17,5
Uppskjutna skatter 43,3 37,9
Övriga avsättningar 11,7 19,7
Utgående bokfört värde 72,7 75,0

Not 19 Långfristiga skulder 
Skulder till banker och kreditinstitut 908,3 897,6
Långfristig leasingskuld 3,2 0
Utgående redovisat värde 911,5 897,6

Not 20 Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 58,1  53,6
Skulder till banken 8,9 8,5
Övriga kortfristiga skulder 59,2 248,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 268,3 41,6
Utgående redovisat värde 394,5 351,9
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Omvärld och framtid

De två viktigaste förutsättningar för kommunens 
intäkter i form av skatteintäkter och bidrag är tillväx-
ten i Sverige som påverkar rikets skatteunderlag och 
befolkningsutvecklingen i kommunen. Kritiskt för 
befolkningsutvecklingen i kommunen är tillgången 
på bostäder och arbeten.

Ekonomisk utveckling

Under 2017 har tillväxen i Sverige varit god men 
lägre än de senaste åren. Högkonjunkturen be-
döms av SKL (Sveriges kommuner och landsting) 
att fortsätta 2018 men därefter återgå till normalt 
konjunkturläge, dock bedöms prognosen osäker efter 
2018. BNP har ökat med 2,7 procent 2017. Sys-
selsättningen har ökat och det reala skatteunderlaget 
växte med 1,5 procent, vilket är lägre än året innan. 
Volymökningarna i efterfrågan på kommunal verk-
samhet överstiger ökningen av skatteunderlaget. 

För 2018 är SKL:s prognos att skatteunderlagets 
utveckling är något lägre än 2017. För 2019-2021 
räknar SKL med att skatteunderlagets utveckling 
kommer att vara betydligt lägre och till och med 
negativt 2020. Samtidigt riskerar ökade volymer i 
verksamheten medföra kostnadsökningar som över-
stiger intäkterna.

Befolkning
I början av 2017 passerades en historisk befolknings-
gräns när Sveriges folkmängd översteg tio miljoner. 
Under 2017 ökade befolkningen med 125 089 
personer och på nyårsaftonen fanns 10 120 242 
folkbokförda personer i landet. I slutet av 2016 blev 

männen fler än 5 miljoner och i maj 2017 passerade 
kvinnorna samma gräns. Vid årets slut var 5 037 580 
kvinnor och 5 082 662 män bosatta i Sverige,

Eksjö kommun ökade sin folkmängd med 287 
invånare och folkmängden uppgår därmed till 17416 
invånare 2017-12-31. Ökningen beror uteslutande 
på större inflyttning än utflyttning. 

Förra året föddes 198 barn. Det är mer än 20 år se-
dan de föddes lika många. Antalet som dog var dock 
fler än de som föddes. Födelseöverskottet är därför 
alltjämt negativt. Den största relativa ökningen i 
länet stod Habo och Aneby kommuner för, därefter 
Eksjö och Jönköping.

Andelen utrikesfödda 2017 uppgår 15,0 procent av 
befolkningen i Eksjö kommun. Motsvarande uppgift 
för länet och riket är 17,1 procent respektive 18,5 
procent.

Liksom i flera andra kommuner så beror befolknings-
ökningen i hög grad på invandringen, men Eksjö 
kommun har även ett positivt flyttningsnetto mot 
länets kommuner, men förlorar mot övriga Sverige. 

År  Folkmängd       Årlig      Födda    Döda       Födelse-      Inflytttade        Utflyttade          Flyttnings- 
                        förändr.               netto netto

2013 16 464 96 178 197 -19 1 048 933 115

2014 16 598 134 181 206 -25 1 156 995 161

2015 16 790 192 185 189 -4 1 210 1 016 194

2016 17 129 339 172 212 -40 1 496 1 120 377

2017 17 416 287 198 241 -43 1 409 1 090 319

Folkmängdens utveckling 2013–2017

2014 2015 2016

småhus 4 625 4 649 4 753

flerbostadshus 3 228 3 231 3 284

Summa 7 853 7 880 8 037

Bostadsbeståndet 2014–2016

Förvaltningsberättelse
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Bostadsmarknad 

Bristen på lägenheter i främst Eksjö tätort har länge 
varit ett problem. Även i de övriga tätorterna är till-
gången på bostäder mycket begränsad. Bostadspro-
duktionen har dock ökat väsentligt 2016-2017  och 
där målet om 200 påbörjade bostäder under treårspe-
riod bedöms kunna infrias.

Det totala antalet bostadslägenheter i Eksjö kommun 
uppgår till 8 037 lägenheter.

Arbetsmarknad 

De största arbetsplatserna inom Eksjö kommun 
återfinns inom den offentliga sektorn, där Höglands-
sjukhuset, Eksjö Garnison och Eksjö kommun har 
de flesta anställda. En mycket stor del av kommu-
nens omfattande pendling riktar sig just till dessa 
arbetsställen och branscher. Pendling sker också i viss 
omfattning till främst trä- och verkstadsindustri.

Eksjö kommun har under många år haft en större 
inpendling än utpendling. Inpendlingsöverskottet 
uppgår i snitt till cirka 1 502 den gångna femårspe-
rioden. Rörligheten på arbetsmarknaden har under 
samma femårsperiod ökat vilket framgår av att brut-
topendlingen ökar från 5 215 till 5 730 mellan åren 
2012-2016 

Kvinnorna står för den största nettopendling och de 
arbetar främst inom vård och omsorgssektorn.

Antalet förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats 
inom Eksjö kommun har ökat med 544 förvärvsarbe-
tare mellan åren 2012-2016. Samtidigt har andelen 
inpendlare ökat i både absoluta tal och i relation till 
arbetskraften totalt i Eksjö kommun.

Nettopendling (inpendling–utpendling) 2012–2016

2012 2013 2014 2015 2016

Inpendling 3 286 3 413 3 375 3 598 3 684

Utpendling 1 929 1 875 2 010 1 986 2 046

Nettopendling 1 357 1 538 1 365 1 612 1 638

Bruttopendling 5 215 5 288 5 385 5 584 5 730

Inpendlingsöverskott (nettopendling) 2012–2016



16

Ekonomisk översikt och analys

Figur 1  Årets resultat 2013–2017, mnkr 

Årets resultat

Eksjö kommuns resultat för 2017 gav ett underskott 
med 25,9 mnkr. Resultatet var 39,3 mnkr lägre än 
det budgeterade resultatet på 13,4 mnkr.

Huvuddelen av underskottet härrörs från sociala 
sektorn och barn- och ungdomssektorn.

Förvaltningen/sektorerna har bedrivit verksamhet för 
netto 1 010 mnkr, vilket var 56 mnkr mer än bud-
geterat inklusive budgetmedel för resultatfondsuttag. 
Därutöver överskreds kapitalkostnaderna budget med 
3 mnkr.

Underskottet minskades av överskott i det gemen-
samma personalanslaget, kommunstyrelsens anslag 
för oförutsedda behov, integrationsinsatser och 
utvecklingsanslag. Dessutom gav exploateringsverk-
samheten ett överskott.  Detta gjorde att verksamhe-
ternas nettokostnader var 1 025 mnkr, vilket var 49 
mnkr mer än budgeterat.

Skatteintäkterna var 2,5 mnkr högre än budgeterat 
beroende på fler invånare. Kommunalekonomiskt 
utjämningsbidrag var 6,1 mnkr mer än budgeterat, i 
det ingår bland annat det statsbidrag för stimulans av 
bostadsbyggande om 4 mnkr och särkskilt bidrag för 
asylsökande över 18 år om 1 mnkr som betalades ut i 
december 2017.

Figur 2 Årets resultat i procent av skatteintäkter 
och bidrag 2013–2017, mnkr 

Största beloppsmässiga budgetavvikelserna (mnkr)

Sociala sektorn
Totalt -50,1
varav
   Äldreomsorg särskilt boende -9,6 bemanning
   Äldreomsorg ordinärt boende -1,5 ökad volym
   Kost  -1,3 minskade intäkter, ökade kostnader
   Bemanningsenheten 2,9
   Hälso- och sjukvård -5,2 hjälpmedel och personal
      varav bemanningsföretag -3,3
   LSS/SFB -11,3 förskjutning från stat till kommun, ökad volym
   Socialt stöd -25,9
      varav bemanningsföretag -11,0
      placeringar institution  -16,6
      flyktingmottagande 3,3

Barn- och ungdomssektorn
Totalt  -16,4
varav
   Grundskolan  -8,8 ökad volym
   Gymnasieskolan -4,3 fler studerar utanför kommunen
   Gymnasiesärskolan -1,2 ökad volym
   Förskolan -1,0 ökad volym
   Sektorsövergripande -0,9 ökad volym, IT

Förvaltningsberättelse
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Årets resultat motsvarar -2,6 procent av skatteintäk-
ter och bidrag, vilket är betydligt lägre än det budge-
terat resultatmålet på 1,4 procent.

Årets resultat i mnkr visas för de senaste fem åren i 
figur 1 och resultatuppfyllelsen i procent av skattein-
täkter och bidrag visas i figur 2. I genomsnitt under 
såväl den senaste femårsperioden som tioårsperioden 
har resultatet motsvarat 1,6 procent av skatteintäkter 
och bidrag.

Nettokostnaderna  
och skatteintäkterna

För att god ekonomisk hushållning ska upprätthållas 
krävs att utvecklingen av nettokostnaden är i balans 
med utvecklingen av skatteintäkter och utjämnings-
bidrag över tiden. Hur denna utveckling sett ut de 
senaste 5 åren illustreras i figur 3.

2017 ökade nettokostnaden med 10,2 procent 
och skatteintäkten med 3,4 procent. Ökningen av 
skatteintäkten var på en normal nivå, historiskt har 
ökningen varit mellan 3–4 procent. Föregående 
års stora ökning av skatteintäkter berodde på extra 
statsbidrag, exkluderas de extra statsbidragen ökade 
skatteintäkterna 2016 med 3,9 procent. Under den 
senaste femårsperioden har nettokostnaderna ökat 
med mer än skatteintäkten. Det är nödvändigt att 
balansen mellan utvecklingen av kostnader och skat-
teintäkter är i balans för att inte riskera fler framtida 
minusresultat. 

Budgetutfall

Årets resultat på -25,9 mnkr var 39,3 mnkr lägre än 
det budgeterade resultatet. 

Verksamhetens nettokostnad uppvisade ett under-
skott mot budget med 49 mnkr. Sektorerna redo-
visar ett underskott liksom kapitalkostnaderna Det 
gemensamma personalanslaget, kommunstyrelsens 
anslag för oförutsedda behov, integrationsinsatser, ut-
vecklingsanslag och exploateringsverksamhet gjorde 
överskott.

Förvaltningen/sektorerna redovisar ett underskott 
med 56 mnkr.

Tillväxt- och utvecklingssektorn, samhällsbyggnads-
sektorn, politisk verksamhet och revisionen visar 

Figur 4 Budgetavvikelse, 2013–2017

Figur 3 Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling 
 2013–2017, procent

2013     2014        2015          2016          2017

Figur 5 Årets kassaflöde, 2013–2017

2013   2014      2015        2016         2017

positiva avvikelser mot budget medan överförmyn-
daren, kommunledningskontoret, barn-och ung-
domssektorn och sociala sektorn har underskott. 
För analys av verksamheternas resultat hänvisas till 
driftredovisningen sid 35 och verksamhetsberättelse 
sid 48–85. 

I figur 4 framgår de budgetavvikelser för såväl verk-
samheternas nettokostnad som det totala resultatet 



18

Figur 6 Nettoinvesteringar och avskrivningar  
 2013–2017, mnkr

Figur 8 Soliditetsutveckling 2013–2017, procent

de senaste 5 åren. Tidigare år har budgetföljsamheten 
totalt för resultatet och följsamheten för verksamhe-
terna varit relativt gott. De år där verksamheterna av-
vikit negativt har skatteintäkter och bidrag vägt upp 
så resultatet ändå blivit positivt. 2017 avviker mar-
kant med stora negativa avvikelser för verksamheter 
som är alltför stora för att vägas upp av det positiva 
utfallet för skatteintäkter och bidrag. 

Finansiellt sparande

Målsättningen om ett finansiellt sparande uppnås 
inte. I budget fanns ett positivt kassaflöde på 2 mnkr. 
Årets kassaflöde är negativt för andra året i rad. Det 
negativa kassaflödet 2016 berodde på att tidigare års 
upparbetade likvida medel användes till aktieägar-
tillskott till helägda bolag och köp av mark. Anled-
ningen till årets negativa kassaflöde är till största del 
det negativa resultatet.

Investeringar och avskrivningar

Nettoinvesteringarna 2017 har uppgått till 41,7 
mnkr, därav är 4 mnkr fordon som leasas och som 
på grund av förändrade redovisningsprinciper numer 
redovisas som investering. Beloppsmässigt har de 
största investeringarna skett i gator och vägar. Av 
planerade investeringar finns objekt motsvarande 18 
mnkr som inte hunnits med eller av andra skäl inte 
kunnat genomföras 2017.

Nettoinvesteringsvolymen under den senaste fem-
årsperioden har i genomsnitt varit cirka 35 mnkr. 
Avskrivningarna ligger runt 15–19 mnkr per år. Av 
figur 6 framgår de årliga nettoinvesteringarna och 
avskrivningarna för åren 2013–2017.

Självfinansiering av investeringar

Den finansiella målsättningen att investeringarna 
ska självfinansieras till 100 procent har inte uppfyllts 
2017 beroende på det negativa resultatet. Beroende 
på tidigare års positiva kassaflöden och möjlighet att 
nyttja checkkredit har dock inte extern upplåning 
krävts för investeringarna 2017. Av figur 7 framgår 
hur utvecklingen sett ut de senaste fem åren.

Låneskuld

Kommunen har inte någon låneskuld sedan 2009. 
Inom koncernen finns dock låneskuld.

Figur 7 Självfinansiering av investeringar  
2013–2017, mnkr

 2013 2014 2015 2016 2017

Kvarstående skatteintäkter när driften är betald, mnkr  
 33,9 39,9 38,9 56,9 -9,1

Årets nettoinvesteringar, mnkr    
 23  33,9 21,9 56,1 41,7

Självfinansieringsgrad av investeringar, procent  
  147 % 118 % 178 % 101 % -22 %

2013   2014      2015        2016         2017

Förvaltningsberättelse
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Löneökning med 1 procent 8,8 mnkr

Prisökning varor och tjänster 1 procent 3,2 mnkr

10 heltidstjänster (23 100 kronor/mån) 4,0 mnkr

Förändrad utdebitering 10 öre 3,7 mnkr

Förändrad befolkning 100 personer 5,1 mnkr

Förändring i rikets skatteunderlag 1 
procent 8,4 mnkr

Figur 11  Känslighetsanalys

Soliditetsutveckling

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella styrka. Den anger hur stor del av de totala 
tillgångarna som finansierats med egna medel. Soli-
ditetsmålet på kort sikt är att soliditeten årligen ska 
stärkas samt på lång sikt uppnå 75 procent. 

Vid bokslutet 2017 hade soliditeten minskat från 
64,0 procent 2016 till 60,6 procent. Anledningen till 
den försämrade soliditeten är att det negativa resulta-
tet minskat det egna kapitalet.

Pensionsförmåner intjänade före 1998 (441 mnkr) 
redovisas utanför balansräkningen som en ansvars-
förbindelse. Om denna del tas med i soliditetsbe-
räkningen blir soliditeten negativ, -3,5 procent (-1,6 
procent 2016). Soliditeten inklusive ansvarsförbin-
delsen har försämrats med 1,9 procentenheter under 
året. Skulden (ansvarsförbindelsen) har minskat men 
det egna kapitalet minskade ännu mer på grund av 
det negativa resultatet.

Figur 8 visar soliditetens utveckling 2013–2017.

Borgensåtagande
Kommunens borgensåtagande uppgick 2017-12-31 
till 915 mnkr, se figur 9. All upplåning som verk-
ställs i de kommunala bolagen sker med kommunal 
borgen som säkerhet. Borgensåtagandet har under 
året ökat med 13 mnkr. Ökning har skett genom 
ökat lån hos Eksjö kommunfastigheter. Eksjö Energi 
AB har amorterat ned lån men nettoökningen i kon-
cernen är 13 mnkr.

Uppgift om storleken på borgensförbindelser för 
respektive bolag med mera, se not 20 på 45.

Risken för förluster som sammanhänger med kom-
munens borgen bedöms som liten. Under 2017 har 
inga förluster på grund av borgen förekommit.

Pensionsåtagande  
och pensionskostnader
Kommunens pensionsåtagande i form av ansvarsför-
bindelse uppgick vid årsskiftet till 441 mnkr. Denna 
post ingår inte i balansräkningen utan redovisas inom 
linjen. Utöver detta finns i balansräkningen en avsätt-
ning för pensioner på 15 mnkr. Ansvarsförbindelsen 
har under året minskat med 13 mnkr. 

Pensionsförpliktelsen som redovisas som en ansvars-
förbindelse i balansräkningen avser nuvarande och 
f.d. kommunanställdas intjänade pensionsrätt före
1998. Avsättning i balansräkningen avser intjänad
pensionsrätt under tiden 1998-2007 till den del som
inte betalas ut som individuell del.

Kommunens kostnader för pensioner uppgick 2017 
till 69,9 mnkr, en ökning med 7,1 mnkr från föregå-
ende år. 

Figur 10   Pensionskostnader, mnkr

2013  2014 2015 2016 2017

Löpande pensionsutbetalningar 
20,5 20,9 22,7 21,3 21,8

Avgiftsbestämd ålderspension (individuell del) 
31,1 29,8 35,5 34,7 39,6

Förmånsbestämd ålderspension (försäkringspremie) 
4,7 5,0 5,4 6,7 8,5

56,3 55,7 63,6 62,8 69,9

I kostnaderna ingår särskild löneskatt med 24,26 procent

Figur 9    Borgensåtagande 2013–2017, mnkr
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Kommunens övergripande verksamhetsuppfölj-
ning har sedan flera år tillbaka skett med metoden 
balanserad styrning. De övergripande målen finns 
redovisade i kommunens vision 2020 och i de olika 
fullmäktigeprogrammen. I samband med att budget-
direktiv upprättas, görs en prioritering av de vikti-
gaste målen för planperioden. 

Verksamhetsområden

Kommunstyrelsens styrkort fokuserar på fyra verk-
samhetsområden: 
• attraktivitet
• hållbar utveckling
• utveckling och omsorg om barn och unga
• utveckling och omsorg om vuxna

Perspektiv
Varje verksamhetsområde följs upp utifrån fyra olika 
perspektiv. Brukarperspektivet fokuserar främst på 
kundnyttan. Processperspektivet tar sikte på att ha 
rationella och effektiva arbetsmetoder och processer. 
Medarbetarperspektivet lyfter fram kompetensför-
sörjning, rekrytering, värdegrund, ledarskap, med-
arbetarskap med mera. Resursperspektivet beskriver 
hur väl kommunen använder ekonomiska och andra 
resurser. 

Övergripande verksamhetsuppföljning

Styrkortet har därmed två övergripande dimensioner, 
den ena dimensionen beskriver hur väl den kom-
munala verksamheten svarar mot respektive verksam-
hetsområde. Den andra dimensionen beskriver hur 
väl den kommunala verksamheten fungerar utifrån 
angivna perspektiv. 

Måluppfyllelse
Måluppfyllelsen redovisas i spindeldiagram i form av 
en femgradig skala, där värdet fem avser full målupp-
fyllelse. Styrkortet är gemensamt för hela förvaltning-
en och ägs av kommunstyrelsen. Om utfallet avviker 
väsentligt i förhållande till målet ska handlingsplaner 
sättas in. 

Styrkort
Utöver kommunstyrelsens styrkort har respektive 
nämnd upprättat nämndspecifika styrkort. Styr-
korten har vid olika tillfällen reviderats. Nya mål 
har tillkommit, andra har avvecklats. Därför blir en 
jämförelse av den samlade måluppfyllelsen inte direkt 
jämförbar med föregående period. 

Känslighetsanalys 
Kommunens ekonomiska resultat påverkas av en 
mängd olika faktorer. I figur 10 beskrivs vilken 
inverkan några av dessa har, beräknat på 2017 års 
förutsättningar.

Kommentar angående  
kommunens ekonomiska resultat 
Kommunen hade ett gott resultat 2016 på grund av 
statsbidrag, och hade möjlighet att ha ett lägre re-
sultat 2017 för att på så sätt nyttja tidigare inbetalda 
statsbidrag. Budgeterat resultat 2017 var 1,4 procent 
av skatteintäkter och bidrag. Det ligger i linje med 
kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning som fokuserar på resultatet över en tio-
årsperiod. Det lägre budgeterade resultatet uppnåd-
des inte utan det blev betydligt lägre. Det negativa 
resultatet på 25,9 mnkr har medfört sämre likviditet 
och soliditet. Det medför också konsekvenser på 
kommande budgetutrymme. 

Det är viktigt för en god ekonomisk utveckling i 
kommunen att ekonomiska ramar och ambitions-
nivå i verksamheten är i balans. 

Övergripande verksamhetsuppföljning
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Attraktivitet

Verksamhetsområdet attraktivitet innehåller tio 
specifika mål för brukar- och processperspektiven 
och åtta kommungemensamma mål för medarbetar- 
och resursperspektiven. Den totala måluppfyllelsen 
(det vill säga uppföljningen av de 18 målen) uppgick 
till 78,8 procent eller betyget 3,9 på den femgradiga 
skalan, vilket är en försämring jämfört mot föregå-
ende år då måluppfyllelsen uppgick till 81,3 procent 
och betyget 4,1. 

I Naturvårdsverkets ranking av Sveriges Friluftskom-
muner har Eksjö kommun plats 77. Året innan 
befann sig Eksjö kommun på plats 150. 

Målet om 210 påbörjade bostadslägenheter inom en 
treårsperiod (2016-2018) är i god fas. Utfallet 2017 

var 82 stycken och 2016 var utfallet 87, vilket inne-
bär att för att nå full måluppfyllnad under treårspe-
rioden behöver 41 bostadslägenheter påbörjas under 
2018. 

Målet om att gästnätterna ska öka med två procent 
årligen har inte uppnåtts under 2017 då det skedde 
en minskning med 13 procent jämfört mot 2016. 
Minskningen har framförallt berott på att vandrar-
hem har nyttjats till asylplatser. 

Vad gäller de kommungemensamma målen inom 
verksamhetsområdet attraktivitet var det full mål-
uppfyllnad i fem av åtta mål, vilket är likvärdigt som 
2016. Målet om frisknärvaro har försämrats från 70 
procent till 63 procent 2017. 

Uppföljning av verksamhetsområdet 
Attraktivitet
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Inom verksamhetsområdet mäts fem specifika mål 
i brukarperspektivet och åtta generella mål. Den 
samlade måluppfyllelsen för verksamhetsområdet 
uppgick till 73,8 procent eller betyget 3,7 på den 
femgradiga skalan, vilket är en försämring jämfört 
mot föregående år då måluppfyllelsen uppgick till 
77,1 procent och betyget 3,9.

En anledning till försämringen beror på att målupp-
fyllelsen försämrats avseende målet att andelen kom-
munala fordon som uppfyller de nationella miljökri-
terierna ska öka. Det har skett en minskning med en 
procent, från 54 procent till 53 procent. En annan 
anledning till försämringen beror på att resultatet för 
frisknärvaron var negativt jämfört mot föregående år. 
Målet om frisknärvaro har försämrats från 66 procent 
till 53 procent 2017.

Av de fem specifika målen för verksamhetsområdet 
var det full måluppfyllnad i tre, där planberedskapen 
för olika ändamål liksom tillgången till strategisk 
mark hade full måluppfyllnad. Målet om ett minskat 
matsvinn som innebär att max 25 gram per portion 
ska utgöras av matsvinn uppnåddes inte även om det 
skedde en marginell förbättring jämfört mot 2016. 
Mätningen visar på att det genomsnittliga matsvin-
net är 47 gram per portion (48 gram per portion 
2016).

Av de åtta generella målen för verksamhetsområdet 
var det full måluppfyllnad i fyra, men trenden är ne-
gativ i samtliga generella mål inom hållbar utveckling 
förutom budgetavvikelsen som var positiv. 

Hållbar utveckling

Uppföljning av verksamhetsområdet 
Hållbar utveckling

Övergripande verksamhetsuppföljning
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Utveckling och omsorg om barn och unga

Uppföljning av verksamhetsområdet 
Utveckling och omsorg av barn och unga

Inom verksamhetsområdet mäts tolv specifika mål 
i brukar- och processperspektivet och åtta generella 
mål. Den samlade måluppfyllelsen för verksamhets-
området uppgick till 68,4 procent eller betyget 3,4 
på den femgradiga skalan, vilket är en försämring 
jämfört mot föregående år då måluppfyllelsen upp-
gick till 77,8 procent och betyget 3,9.

Utfallet för meritvärdet i årskurs 6 uppgick till 202,2 
vilket är en försämring jämfört mot föregående mät-
ning då det var 210,1. Meritvärdet i årskurs 9 hade 
däremot en klar förbättring. Årets utfall uppgick till 
233,9. Året innan uppgick meritvärdet till 201,6. 
Kunskapsmålet att andelen elever med godkänt i alla 
ämnen hade en liknande utveckling som meritvär-
dena. I årskurs 6 skedde en försämring, från 82,3 
procent till 76,2 procent. I årskurs 9 ökade andelen 
med godkänt i alla ämnen med 21,7 procent, från ett 
utfall 2016 som var 57,2 procent till 78,9 procent. 
86 procent av alla intagna på gymnasiet har nått sin 
examen inom tre år (mål = 95 procent). 

Barnens och elevernas upplevelse av trygghet har 
förbättrats såväl inom årskurs 9 och på gymnasiet. 

I årskurs 5 är det likvärdigt som föregående mätning. 

Målet att alla elever ska ha minst 94 procent närvaro 
i skolan är inte uppfyllt. I årskurs 1-9 hade 60,8 
procent minst 94 procents närvaro och på gymnasiet 
var motsvarande siffra 42,5 procent. 

Verksamhetsområdet hade en hög och rättssäker 
myndighetsutövning. I alla fall under 2016 och 2017 
har kommunen fått rätt i förvaltningsrätten. 

66 procent av ungdomar med avslutad utredning 
eller insats från socialtjänsten har inte varit i behov av 
ytterligare insatser inom ett år. Kommunens målsätt-
ning är 75 procent, vilket innebär att målet inte är 
uppnått. Detta mål var nytt inför 2017. 

Av de åtta generella målen för verksamhetsområdet 
var det full måluppfyllnad i tre, vilket det även var 
2016. I övriga fem mål har det skett en försämring 
jämfört mot 2016 års måluppfyllelse.  
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Inom verksamhetsområdet mäts sju specifika mål i 
brukar- och processperspektivet och åtta generella 
mål. Den samlade måluppfyllelsen för verksamhets-
området uppgick till 69,3 procent eller betyget 3,5 
på den femgradiga skalan, vilket är en förbättring 
jämfört mot föregående år då måluppfyllelsen upp-
gick till 60,0 procent och betyget 3,0.

Av de sju specifika målen för verksamhetsområdet är 
det fem som har full måluppfyllnad. 94 procent av 
brukarna inom hemtjänsten och 88 procent inom 
särskilt boende var nöjda med den omvårdnad och 
service som utförs. Det samlade resultatet för äld-
reomsorgen uppgick till 93 procent jämfört mot 
målvärdet på 90 procent. 

83 procent av vuxna med missbruksproblematik som 
haft avslutad utredning eller insats från socialtjänsten 

har inte varit i behov av ytterligare insatser inom ett 
år. Detta mål var nytt inför 2017. 

Ett mål där det skett en försämring är att antalet ej 
gynnande beslut i Förvaltningsrätten har ökat jäm-
fört mot 2016. 

Av de åtta generella målen för verksamhetsområdet 
var det full måluppfyllnad i två mål. Sjuktalet har 
förbättrats marginellt från 7,64 procent till 7,47 
procent, men når inte målvärdet på en sjukfrånvaro 
på max fem procent. Frisktalet hade en liten försäm-
ring och uppgick till 52 procent där målvärdet är 75 
procent. 

Utveckling och omsorg av vuxna

Uppföljning av verksamhetsområdet 
Utveckling och omsorg av vuxna

Övergripande verksamhetsuppföljning
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Total lägesbild av 
Samtliga perspektiv

Den totala måluppfyllelsen för samtliga perspektiv 
uppgick till 66,9 procent eller betyg 3,3 på den fem-
gradiga skalan, vilket är en försämring jämfört mot 
föregående år då måluppfyllelsen uppgick till 67,9 

procent och betyget 3,7. Brukarperspektivet hade 
den högsta måluppfyllelsen och processperspektivet 
hade lägst måluppfyllelse.  

Samtliga perspektiv

Perspektiv Måluppfyllelse 2017-12-31  Måluppfyllelse 2016-12-31
         Betyg        Betyg

Brukare 3,7 3,8

Process 3,0 2,3

Medarbetare 3,5 3,5

Resurs 3,2 4,0

Totalt 3,3 3,7

Uppgifterna inom parentes redovisar
utfallet i årsredovisningen 2016
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Total lägesbild av 
samtliga verksamhetsområden

Den totala måluppfyllelsen för samtliga verksamhets-
områden uppgick till 72,6  procent eller betyg 3,6 på 
den femgradiga skalan, vilket är en försämring jäm-
fört mot föregående år då måluppfyllelsen uppgick 
till 74,7 procent och betyget 3,7. Verksamhetsområ-
det attraktivitet hade den högsta måluppfyllelsen och 

omsorg och utveckling av barn och unga hade lägst 
måluppfyllelse. Omsorg och utveckling av vuxna 
var det verksamhetsområdet som ökade den samlade 
måluppfyllelsen medan den samlade måluppfyllelsen 
i övriga verksamhetsområden har minskat jämfört 
med föregående år. 

Samtliga verksamhetsområden

Perspektiv Måluppfyllelse 2017-12-31  Måluppfyllelse 2016-12-31
Betyg Betyg

Attraktivitet 3,0 4,1

Hållbar utveckling 3,7 3,9

Omsorg och utveckling av barn och unga 3,4 3,9

Omsorg och uteveckling av vuxna 3,2 3,0

Totalt 3,6 3,7

Uppgifterna inom parentes redovisar
utfallet i årsredovisningen 2016

Förvaltningsberättelse
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Fem år i sammandrag 
2013 2014 2015 2016 2017

Antal invånare 16 464 16 598 16 790 17 129 17 416

Utdebitering 33,07 33,47 33,47 33,52 33,52
- därav kommunen 22,41 22,26 22,26 22,26 22,26

Årets resultat mnkr, kommunen 18,5 17,9 20,2 39,1 25,0
Årets resultat mnkr, koncernen 26,3 74,0 30,7 62,5 46,8

Nettoinvesteringar mnkr, kommunen 23,0 33,9 21,9 56,1 41,7
Skattefinansieringsgrad av nettoinvest, procent 148 118 178 101 -22

Verksamhetens nettokostnad, mnkr 2) 814,7 839,8 874,1 930,1 1 024,8
Avvikelse sektorernas driftbudget, mnkr -26,5 -0,4 1,4 -5,0 -55,6

Nettokostnader inkl finansnetto/ 
skatteintäkter + kommunal utjämning % 97,8 97,9 97,7 95,9 102,6

Balansräkning
Omsättningstillgångar mnkr, kommunen 161,3 169,9 212,3 196,1 174,7
- per invånare, kronor 9 797 10 236 12 644 11 448 10 031

Omsättningstillgångar mnkr, koncernen 240,0 339,5 354,3 326,1 345,6
- per invånare, kronor 14 577 20 454 21 102 19 038 19 846

Anläggningstillgångar mnkr, kommunen 388,8 401,7 422,3 495,8 512,9
- per invånare, kronor 23 615 24 202 25 152 28 945 29 451

Anläggningstillgångar mnkr, koncernen 1 486,1 1 469,3 1 520,4 1 670,7 1 717,5
- per invånare, kronor 90 264 88 523 90 557 97 536 98 614

Kortfristiga skulder mnkr, kommunen 183,7 181,4 211,5 228,7 249,9
- per invånare, kronor 11 158 10 929 12 597 13 352 14 351

Kortfristiga skulder mnkr, koncernen 319,9 305,4 334,6 351,9 394,5
- per invånare, kronor 19 430 18 400 19 928 20 544 22 649

Långfristiga skulder mnkr, kommunen  1) 11,9 17,8 19,5 20,5 21,0
- per invånare, kronor 723 1 072 1 161 1 197 1 205

Långfristiga skulder mnkr, koncernen 1) 951,7 970,2 902,1 897,6 984,2
- per invånare, kronor 57 805 58 453 53 728 52 402 56 510

Eget kapital mnkr, kommunen 354,4 372,4 403,6 442,6 416,7
- per invånare, kronor 21 526 22 436 24 038 25 839 23 926

Eget kapital mnkr, koncernen 454,5 533,2 574,822 672,2 684,4
- per invånare, kronor 27 606 32 124 34 236 39 243 39 299

Soliditet, procent kommunen 64,4 64,9 63,6 64,0 60,6
Soliditet, procent koncernen 26,4 29,5 30,7 33,7 33,2
Inkl hela pensionsåtagandet, procent kommunen -25,2 -18,3 -10,3 -1,6 -3,5

1) inklusive avsättningar
2) 2013 och 2015 ingår återbetalning AFA-premier
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Varifrån kommer kommunens pengar?

Hur används pengarna?

* Med huvudverksam-
het avses sådan verksam-
het som kommunen har
direkt ansvar för – till
exempel skola, vård,
omsorg samt gator och
vägar

Totala intäkter 2017: 1 378 mnkr

Totala kostnader 2017: 1 402 mnkr

Förvaltningsberättelse
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Personalekonomisk redovisning

Den personalekonomiska redovisningen är en del av 
kommunens samlade verksamhetsberättelse. Olika 
personalnyckeltal redovisas och är ett faktaunderlag 
för analyser och olika personalstrategiska bedöm-
ningar. 

Korta fakta
Följande fakta är hämtad ur Eksjö kommuns 
personalekonomiska redovisning.

• Den 31 december hade kommunen 1 943 må-
nadsanställda personer

• Av kommunens anställda är 83,1 procent kvin-
nor och 16,9 procent män

• 51,4 procent av kommunens anställda arbetar 
inom sociala sektorn

• 63,0 procent är heltidsanställda – av kvinnorna 
58,9 procent och av männen 81,3 procent

• Den genomsnittliga heltidslönen i kommunen är 
28 891 kr – för kvinnor 28 432 kr och 

• 30 482 kr för män
• Den genomsnittliga åldern i kommunen är 46,3 

år
• Den totala sjukfrånvaron är 6,72 procent
• Långtidssjukskrivningar fortsätter att minska

Antal anställda
Eksjö kommun ökar för sjunde året på rad och den 
31 december 2017 var 1 943 personer anställda 
av kommunen, 1 698 tillsvidareanställda och 236 
månadsavlönade visstidsanställda, en ökning med 86 
personer. Utöver detta så sysselsatte kommunen mot-
svarande 72 årsarbetare (ÅA) på intermittensavtal.

Totalt antal anställda, exklusive timanställda, 2011–2017 

Kompetensförsörjning
En av kommuners störst om inte den största utma-
ningen är att kompetensförsörja verksamheterna. 
2017 minskar personalomsättning och vi närmar oss 
mer normala tal vilket är glädjande trots att årskul-
larna blir allt mindre och arbetslösheten ligger på 
rekordlåga nivåer. 

Under 2017 var rekryteringsbehovet för andra året i 
rad större än antalet kommuninnevånare som föddes 
tjugo år tidigare, en jämförelse av antalet födda i 
Eksjö kommun som under 2017 fyllde 20 år så visar 
det ett underskott på 82 personer. 

Arbetslösheten i Eksjö kommun har stigit från 6,3 
procent och låg vid årsskiftet på 7,0 procent.  

Personalomsättning, i procent per år
2011–2017 

Nyanställda / 20-åringar

Födda för 
20 år sedan

Nyanställda 
(tillsvidare-
anställda)
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Beställda timmar för kommunen totalt 2016–2017

Rekryterings- och bemanningsenhet

Trots det bekymmersamma rekryteringsläget har 
rekryterings- och bemanningsenheten anställt 206 
personer under 2017, ett antal som inte räckt för att 
täcka verksamheternas behov av vikarier. 

Som framgår av tabellen nedan så har fanns det vid 
årsskiftet 275 aktiva vikarier i Eksjö kommun varav 
75 procent av dessa anställts under 2017.

Beställningarna av vikarier har minskat jämfört med 
2016 vilket är glädjande. Minskningen är dock inte i 
paritet med ökningen av månadsanställda.

Sysselsättningsgrad

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden fortsätter 
att öka och ligger nu på 92,1 procent en ökning på 
0,4 procent vilket kan tyckas vara ett litet tal men 
vilket motsvarar 7,8 årsarbetare.

Andelen anställda med sysselsättningsgrader inom 
olika intervaller har förändrats såtillvida att allt fler 
anställda har en högre sysselsättningsgrad. 
2017 hade 93,4 procent en sysselsättningsgrad på 75 
procent vilket är en ökning för femte året i rad. 

Tabellen nedan visar fördelningen i sysselsättnings-
grad mellan män och kvinnor där det framgår att 
93,0 procent kvinnor och 95,2 procent av män 
arbetar 75 procent eller mer.

Beställda timmar per sektor

2016   Motsv.  Tillsatta     2017  Motsv. Tillsatta

Sektor (eller motsvarande) timmar  årsarbetare  procent timmar  årsarbetare procent

Barn- och ungdomssektorn 48 224 35,5  90,1 % 57 504  41,0 88,1 %

Kommunledningskontoret 1 400 1,0  98,9 % 245 0,2 100,0 %

Sociala sektorn 69 643 51,2  84,7 % 58 664  41,9 85,4 %

Totalt 119 266 87,7  86,7 %  116 414  83,1 86,8 %

Huvudsaklig  Nyanställda Aktiva  Andelen
avnämare  2017 vikarier nya vikarier

Sociala sektorn 115 160 72 %

Barn- och ungdomssektorn 91 115 79 %

Totalt 206 275 75 %

Antal nyanställda och vikarier under 2017

        Kvinnor                   Män Totalt

Deltid Deltid Heltid  Deltid  Deltid  Heltid  Deltid  Deltid  Heltid
< -74% 75–99 %  < -74%  75–99 %  < -74%  75–99 % 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
  7,4 7,0 35,7 34,1 56,8 58,9 5,1 4,8 14,9 14,0 80,1 81,3 7,0 6,6 32,0 30,4 60,9 63,0

Heltid och deltid, fördelningen kvinnor/män och alla anställda %

Förvaltningsberättelse
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Tabellen nedan visar antal tillsvidareanställda/årsarbetare samt genomsnittlig sysselsättningsgrad per sektor. Utö-
ver de tillsvidareanställda finns cirka 230 månadsavlönade visstidsanställda, samt 57 deltidsanställda brandmän 
som har en annan huvudarbetsgivare.

Kvinnor   Män          Totalt    Årsarbetare    Ssgr % 

Sektor (eller motsvarande) 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Barn- och ungdomssektor 486 516 102 117 588 633 549,7 593,6 93,5 93,8

Kommunledningskontor 55 43 22 17 77 60 73,7 57,7 95,7 96,1

Samhällsbyggnadssektor 13 15 9 15 22 30 21,6 29,1 98,0 96,8

Social sektor 757 778 139 141 896 919 805,9 832,7 89,9 90,6

Tillväxt- och utvecklingssektorn 60 60 24 25 84 85 77,4 78,3 92,1 92,1

Totalt 1 371 1 412 296 315 1 667 1 727 1 528,2 1 591,3 91,7 92,1

Antal tillsvidareanställda/årsarbetare samt genomsnittlig sysselsättningsgrad (ssgr) per sektor

* Internserviceavdelningen upplöstes under 2016 då städenheten flyttades till Eksjö Kommunfastigheter och kost-
   enheten flyttades över till sociala sektorn och barn- och ungdomssektorn.

Beställda timmar per sektor

      Mertid i timmar      Övertid i timmar 

Sektor (eller motsvarande) 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Barn- och ungdomssektor 4 777 5 517 5 308 7 284 5 574 5 776

Internserviceavdelningen 2 223 0 0 214 0 0

Kommunledningskontor 501 259 117 1 403 1 456 1 065

Samhällsbyggnadssektor 24 14 13 101 46 120

Social sektor 11 978 14 313 12 868 7 050 9 394 9 243

Tillväxt- och utvecklingssektorn 513 162 254 957 669 548

Summa övertid/mertid 20 016 20 266 18 560 17 009 17 139 16 752

Övertid och mertid 

Tabellen till visar den redovisade mertid/övertid för samtliga tim- och månadsavlönade, det vill säga även för 
tillfälligt anställda och vikarier. Uttag har minskat under 2017 med 1 706 timmar mertid och 387 timmar 
övertid vilket sammataget motsvarar ungefär ett årsarbete.

Åldersstruktur

Medelålder bland Eksjö kommuns anställda minskar 
något på totalen och är nu 46,5 år för kvinnor och 
45,2 år för män.

Kön          År

2014 2015 2016 2017

Män 47,2 47,2 45,0 45,2

Kvinnor 47,1 46,9 46,9 46,5

Totalt 47,1 46,9 46,5 46,3

Medelålder för män/kvinnor och totalt
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         Kvinnor                   Män                    Totalt
                           

 <=29 år  30-49 år  >=50 år  <=29 år  30-49 år  >=50 år  <=29 år  30-49 år  >=50 år

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

8,9 10,2 46,0 45,8 45,1 44,0 13,2 12,1 45,6 46,7 41,2 41,3 9,7 10,5 45,9 45,9 44,4 43,5

Åldersfördelning anställda i Eksjö kommun, fördelning män/kvinnor och totalt

Löner och lönepolitik

Lönesättningen i kommunen grundar sig på kravet 
i anställningen, den enskildes sätt att utföra sina 
arbetsuppgifter samt eventuella marknadsfaktorer. 
Kravet i anställningen mäts genom arbetsvärdering, 
genom denna får man en rangordning av jobbens 
svårighet och tyngd. I Eksjö kommun har man ar-
betsvärderat sedan slutet på 90-talet. Denna kartlägg-
ning utgör underlag för jämställdhetsarbetets analys 
av jämställda löner samt är ett viktigt underlag för de 
lönepolitiska avvägningarna i samband med de årliga 
löneöversynsförhandlingarna.

Lönerevision 2017

Årets löneöversyn föregicks även denna gång av en 
omvärldsanalys över löneläge i Jönköpings län. Ana-
lysen visar att Eksjö kommun fortfarande befinner 
sig i allt väsentligt i jämförbar nivå med den närmaste 
omvärlden, med några undantag vilket ledde fram till 
följande ställningstagande från förhandlingsdelega-
tionen.

”Särskild uppmärksamhet ska riktas mot Lärarnas 
Samverkansråds avtalsområde, sjuksköterskor inom 
handikapp- och äldreomsorg, arbetsterapeuter, un-

dersköterskor, samt mot chefslönestrukturen. I övrigt 
ska individuell lönesättning gälla, i enlighet med 
kommunens lönepolicy, de fackliga synpunkterna vid 
överläggningen och inom ramen för den personalpost 
som avsatts för 2017.”

Samtliga lönesamtal genomfördes under perioden 
februari till mars varpå ny lön kunde utbetalas
i april för samtliga grupper undantaget Kommunal 
och SSR som vid den tidpunkten ännu inte träffat 
något central avtal. Dessa avtal blev klara under maj 
och löneöversynen kunde slutföras.
Utfallet totalt i kommunen blev 2,99 procent.
Löneöversyn genomfördes även under samma period 
för EBO, Ekfab, Eksjö Energi och Höglandets Kom-
munalförbund.

Den genomsnittliga heltidslönen i Eksjö kommun 
för kvinnor 2017 är 28 432 kr medan den för män är      
30 482 kr. Den löneanalys som, tillsammans med de 
fackliga organisationerna, gjordes under hösten 2017 
visar att det inte föreligger några osakliga skillnader 
mellan könen. Skillnaden förklaras av att män-
nen återfinns inom yrken som är högre värderade i 
arbetsvärderingen, medan kvinnor återfinns i de lägre 
värderade yrkena. Kvinnorna har en medellön som är 
93,2 procent av männens.

Genomsnittlig heltidslön (kr/mån)
 

1) Den redovisade lönen avser både 2010 och 2011.

1)               
År 2008 2009         2010/2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lön 22 458 23 231               24 117        24 839  25 498 26 200 26 958 28 010 28 819

Förvaltningsberättelse



33Förvaltningsberättelse

Personal-
kostnadsutveckling

Den totala personalkostnaden för 
Eksjö kommun ökade under 2017 
med 5,6 procent, ökningen 
förklaras främst med det ökade 
antalet anställda i kommunen.

Värdegrund

Under hösten 2017 genomförde 
Eksjö kommun en medarbetar-
undersökning, vilken gav ett mycket positivt 
resultat 75 procent positiv andel, vi behåller 
därmed vårt höga värde från förra mätningen. 
75 procent positivandel betyder att tre av fyra har 
svarat positivt på varje fråga (4 eller 5), ett fantastiskt 
bra resultat!

Arbetet med att utveckla respektive arbetsställe utgår 
ifrån kommunens kärnvärden och pågår för full. 
Runt 200 rapporter har tagits fram så att alla grupper 
med fler än fem svarande ska få ett eget resultat att 
arbeta med i syfte att skapa goda arbetsplatser.  

Arbetsmiljö

Eksjö kommun har en fastställd plan för hur utbild-
ning i arbetsmiljö ska tillgodoses för kommunens 
chefer och skyddsombud. Alla nya chefer och skydds-
ombud genomgår en grundutbildning, en så kallad 
BAM-utbildning. 2017 års plan för arbetsmiljöut-
bildningar innefattade även en fortsättning på BAM 
för chefer samt även en temadag för samtliga chefer 
och skyddsombud speciellt inriktad för att möta Nya 
regler för organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 
2015:4) som började gälla den 31 mars 2016. Denna 
förordning har medfört att hela policyuppsättningen 
runt arbetsmiljö och hälsa ses över och en partsge-
mensam arbetsgrupp arbetar med en ny policy för 
Arbetsmiljö och Hälsa. 

Arbetsgruppen ser även över följande policies, dessa 
revideras och anpassar efter (AFS 2015:4)

• Friskvård
• Sjukskrivning och rehabilitering
• Alkohol och andra droger
• Företagshälsovård
• Rökning

Personalkostnader år 2013–2017 (mnkr)

1) Från och med 2012 inräknas beredskapsersättning till deltidsanställ-
da brandmän i stället för under ”Grundlön och arvoden”.

          2013  2014 2015  2016 2017

Grundlön och arvoden 469,5  487,8 512,3  559,8 593,3

OB-ersättning 23,1  24,9 26,7  28,8 29,2

Övertids/mertidsersättning 4,8  4,7 6,4 8,3 7,2

Jour- och beredskap 1) 7,0 7,2 8,4 9,4 9,7

Sjuklön 7,1  8,4 9,5  10,6 12,0

Arbetsgivaravgifter enl lag och avtal 184,8  193,1 203,2  231,5 245,5

Utbetalda pensioner 16,5 16,8 18,3 17,2 17,6

Löneskatt på pensionskostnad 4,0 4,1 4,4 4,2 4,3

Totalt 716,8  747,0 789,2  869,8 918,8

• Kränkande särbehandling
• Sexuella trakasserier
• Rökfri arbetstid

En testenkät för uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) genomfördes under våren 
2017. Från och med 2018 och kommer både chefer 
och skyddsombud svara på enkäten.

Arbetsskador och tillbud 

Redovisningen av tillbud och arbetsskador har haft 
en utveckling enligt nedan. Från och med 2017 
rapporteras alla tillbud och arbetsskador digitalt i 
systemet LISA.  

Antalet rapporterade arbetsskador har fortsatt ökad 
även 2017. År 2016 rapporterades 125 arbetsskador 
och under 2017 rapporterades 162, se tabell nedan. 
Flest rapporteringar av arbetskador gäller fallolyckor 
vilket utgör en tredje del av alla inrapporterade 
skador. Likaså utgör våld/skadad av annan person yt-
terligare en tredjedel av arbetsskaderapporteringarna. 
Andra orsaker till arbetskaderapporteringarna är 
tillexempel fysisköverbelastning, hantering av föremål 
och stickskada. 

Tillbud har under 2017 ökat från 256 rapporterade 
tillbud 2016 till 270 rapporterade tillbud under 
2017. Mer än hälften av tillbuden beror på att perso-
nal inom sociala sektorn och barn- och ungdomssek-
torn utsätts för både hot och hot om våld av elever 
och brukare.  Andra orsaker till tillbud är bland 
annat falltillbud och psykisk överbelastning.
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Sjuk- och frisktal

Sjukfrånvaron i Eksjö kommun ligger på liknande 
nivå 2017 i jämförelse med 2016. 
• Den totala sjukfrånvaron har sjunkit med

0,2 procent
• Antalet långtidssjuka har minskat med

13 procent
• Andelen anställda med upprepad kortidsfrånvaro

har minskat med 6 procent
• Frisknärvaro har sjunkit med 3 procent

Totalt har detta medfört en kostnadsökning på 3 776 
tkr till 16 965 tkr. Kostnad är exkl. sociala avgifter 
och har inte heller tagit hänsyn till vikariekostnader 
förknippade med sjukfrånvaron.  Under 2015 så 
beställdes vikarier, via bemanningsenheten, för sjuk-
dom till ett värde av 8 477 tkr.

Total sjukfrånvaro 
Den årliga redovisning som kommunen enligt lag är 
skyldig att redovisa och som innebär att man redo-
visar all sjukfrånvaro i förhållande till all arbetad tid 
har under åren haft följande utveckling.

Sjukfrånvaro i procent, 2012–2017

I Eksjö kommun har sjukfrånvaron legat på samma 
nivå 2017 jämfört med föregående år. Även om en 
liten minskning skett (-0,2 procent) ligger sjukfrån-
varon  på en hög nivå. Det blir därför viktigt att 
fortsätta utveckla arbetet med att sänka sjuktalen. 
För varje procent vi minskar sjukfrånvaron minskar 
exempelvis vårt behov av vikarier med motsvarande 
15 heltidstjänster.

För att bli ännu mer proaktiva i vårt arbete med att 
sänka sjukfrånvaron framöver, är det nödvändigt 

att öka medvetenheten om dess utveckling och dess 
orsaker i alla led i organisationen. Vi strävar därför 
efter att ha en regelbunden dialog om sjukfrånvaron, 
på såväl operativ som strategisk nivå, för att skapa 
handlingskraft att sätta in rätt insatser i tidigt skede. 

Uppföljning långtidssjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaron har minskat under 2017 vilket 
är glädjande. Både antalet personer som är långtids-
sjukskrivna och tiden de är sjuka har sjunkit.

Då personalavdelningen varit framgångsrika i arbetet 
med att få ner antalet långtidssjuka kommer arbetet 
att försätta som tidigare efter de utarbetade regler 
och rutiner för att jobba med och följa utvecklingen 
av personer med långtidssjukfrånvaro. Samtliga 
långtidssjuka har en plan för återgång till arbete och 
individerna följs kontinuerligt. Vid denna mätning 
stämmer man av vilka personer som just vid mättill-
fället varit sjuka minst 2 månader. 

Sjukorsaken för mer än hälften av alla långtids-
sjukskrivna är psykisk ohälsa, 60 procent. Det är en 
ökning med 10 procentenheter från 2016. Liknande 
utveckling sker även i resten av riket. Det finns 
därför ett behov av att vidare fokusera på hur psykisk 
ohälsa kan förebyggas framöver.

Antal långtidssjuka (mer än 59 dagar), 2013–2017

Förvaltningsberättelse
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Uppföljning upprepad korttidssjukfrånvaro
Under 2017 var det 169 personer som hade fler än 5 
sjuktillfällen, vilket är 5,6 % lägre än året innan.  
2012 genomförde ett projekt med att följa utveck-
lingen av korttidssjukfrånvaron, det vill säga fler från-
varotillfällen än 5 på ett år och fick ett bra resultat så 
fortsätter vi att följa detta.  Idag ligger ansvaret för att 
följa detta på ansvarig chef.

Även om en minskning skett är det en hög andel av 
den totala arbetsstyrkan som kommunen betraktar 
som hög frånvaro, 12,0 procent.  

Frisknärvaro
Under flera år har frisknärvaron bland kommunens 
anställda följts. Som frisknärvarande räknas alla som 
inte har sjukfrånvaro alls och de som har färre än 6 
sjukdagar under året. Det finns en målsättning om 
att frisknärvaron ska vara 65 procent i förvaltningen. 
Som framgår av grafen nedan har Eksjö kommun 
inte varit i närheten av målet.  För att klara denna 
målsättning är det viktigt att både arbeta med det 
friska och det sjuka som följa de rutiner som finns för 
rehabiliteringsarbetet i förvaltningen. 

Samtidigt som sjukfrånvaron, antalet långtidssjuka 
och antalet personer med upprepad korttidssjukfrån-
varo sjunkit, försämras frisknärvaron. Med andra ord 
är det ett större antal som har sex sjukdagar eller mer 
under 2017 jämfört med föregående år.

Utveckling av antalet personer med upprepad 
korttidssjukfrånvaro mer än fem gånger per år 

Frisknärvaro 
– andelen anställda med färre än 6 sjukdagar per år
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Beskrivning av företagshälsovårdsköpen (kronor)

Friskvård
Friskvårdsarbetet i kommunen har bedrivits på 
samma sätt som tidigare år men med en fortsatt 
inriktning mer mot träning. Kommunen erbjuder 
olika aktiviteter som genomförs med stöd och hjälp 
av friskvårdskonsulten och andra aktörer. Till grund 
för arbetet ligger kommunens friskvårdspolicy.

Företagshälsovård
Under 2017 har kommunen fortsatt sitt samarbete 
med företagshälsovården Avonova vars huvudupp-
gift är att hantera arbetsrelaterade problemställ-
ningar. Innehållet i företagshälsovården har samma 
inriktning som tidigare och utgår ifrån skriftliga 
beställningar. I kommunens policy som gäller så ska 
företagshälsovården utföra uppgifter enligt gällande 
regler från Arbetsmiljöverket och den plan som per-
sonalavdelningen upprättat. Utöver detta så använder 
arbetsgivaren företagshälsovårdens olika professioner 
för att förhindra sjukskrivning hos anställda eller för 
att med olika stöd få tillbaka anställda i tjänst så snart 
som möjligt. 

Företagshälsovården är också viktig när bedömning 
av arbetsförmågan ska göras. Kommunens anställda 

kan också använda företagshälsovården för arbetsrela-
terade besvär 1-3 ggr. Under 2017 har arbetsgivaren 
ihop med Avonova utvecklat arbetssättet, så att man 
snarast efter det första besöket kallar till ett treparts-
möte. Syftet med detta möte är att medarbetare, före-
tagshälsovård och arbetsgivate tillsammans utarbetar 
en plan för förhindra eller fortkorta en sjukskrivning.

På följande sätt har företagshälsovården använts. Som 
framgår av diagramet så är det beteendevetare som 
står för den största kostnaden, vilket är en följd av 
ökningen i psykiskt relaterade sjukskrivningar.

Förvaltningsberättelse
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Utveckling av antal besök hos Företagshälsovården

Utveckling av antalet personer per sektor som besöker Företagshälsovården

Förvaltningsberättelse
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Driftredovisning (mnkr)

Nettokostnader, Budget – Utfall 2017 (mnkr)

Sektor/motsvarande         Intäkter             Kostnader          Netto        Avvikelse

Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall

Kommunstyrelse/kommun- 
fullmäktige/nämnder 0,5 0,4 7,3 7,2 6,8 6,8 0,0

Överförmyndarnämnden 3,2 2,5 6,6 6,2 3,4 3,7 -0,3

Revisionen 0,0 0,0 1,2 1,1 1,2 1,1 0,1

Kommunledningskontoret 7,4 9,6 69,6 73,0 62,2 63,4 -1,2

Samhällsbyggnadsektorn 9,9 17,0 50,2 52,4 40,3 35,4 4,9

Barn- och ungdomssektorn 154,3 175,9 535,7 573,7 381,4 397,8 -16,4

Social sektorn 300,6 304,6 696,4 750,5 395,8 445,9 -50,1

Tillväxt- och utvecklingssektorn 30,7 42,0 91,6 97,9 60,9 55,9 5,0

 Summa sektorer 506,6 552,0 1 458,6 1 562,0 952,0 1 010,0 -58,0

Budgeterat för RF-uttag 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 2,5

Summa  506,6 552,0 1 461,1 1 562,0 954,5 1 010,0 -55,5
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Resultatbudget – Utfall 2017 (mnkr)     
Budget Utfall Avvikelse 

Verksamhetens nettokostnader -957,1 -1 005,3 -48,2
Avskrivningar -18,9 -19,5 -0,6
Verksamhetens nettokostnader -976 -1024,8 -48,8

Skatteintäkter 787,0 789,4 2,4
Kommunalekonomisk utjämning 194,5 200,5 6,0
Finansiella intäkter 8,3 9,0 0,7
Finansiella kostnader -0,1 0,0 0,1
Ränta pensionsskuld -0,3 0,0 0,3
Resultat före extraordinära poster 13,4 -25,9 -39,3

Extraordinära poster 0,0 0,0 
Årets resultat 13,4 -25,9 -39,3

Resultat / skatteintäkter o bidrag 1,4% -2,6%

Investeringsredovisning och resultatbudget

Investeringsredovisning 2017 (mnkr)
       Inkomster   Utgifter Netto     Återstår 

Sektor/motsvarande Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall

Kommunledningskontoret 0,0 0,0 4,0 0,6 4,0 0,6 3,4

Samhällsbyggnadsektor 0,0 0,8 33,8 24,5 33,8 23,7 10,1

Barn- och ungdomssektor 0,0 0,4 4,0 2,7 4,0 2,3 1,7

Social sektor 0,0 0,0 9,9 8,8 9,9 8,8 1,1

Tillväxt- och utvecklingssektor 0,0 0,0 3,6 2,3 3,6 2,3 1,3

Summa 0,0 1,2 55,3 38,9 55,3 37,7 17,6
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Resultaträkning 2017 2016
Not

Intäkter 1 378,1  392,2
Kostnader 2 -1 383,4 -1 305,4
Återbetalda AFA-premier 0 0
Avskrivningar -19,5 -16,9
Verksamhetens nettokostnader -1 024,8 -930,1

Skatteintäkter 3 789,5 749,3
Kommunala utjämningbidrag 4 200,5 208,3
Finansiella intäkter 5 9 12
Finansiella kostnader 6 -0,1 -0,4

Resultat efter finansiella poster -25,9 39,1

Årets resultat 7 -25,9  39,1

Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten 
Årets resultat -25,9 39,1
Justering för avskrivningar/nedskrivning 19,6 16,9
Förändring avsättning -2,8 1
Justering före förändring av rörelsekapital -9,1 57,0 

Förändring kortfristiga fordringar och förråd -7,9 -43,6
Förändring exploteringstillgångar 0 -4,2
Förändring kortfristiga skulder 24,5 17,2
Medel från den löpande verksamheten 7,5 26,4

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -41,8 -55,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,1 0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 -34,5
Justering värdeförändring 0 0
Medel från investeringsverksamheten -41,7 -90,3

Finansieringsverksamheten
Minskning långfristiga fordringar 5,0 0,0
Medel från finansieringsverksamheten 5,0 0,0
Årets kassaflöde -29,2 -63,9

Likvida medel vid årets början 27,7 91,6
Likvida medel vid årets slut -1,5 27,7

Resultaträkning och kassaflödesanalys (mnkr)
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Tillgångar  2017 2016 förändring

Anläggningstillgångar not   
Fastigheter och anläggningar 8 276,4 260,6 15,8
Maskiner och inventarier 9 61,8 59,4 2,4
Leasingbilar 10 3,9  
Finansiella anläggningstillgångar 11 170,8 175,8 -5,0
Summa anläggningstillgångar  512,9 495,8 17,1
    
Omsättningstillgångar    
Förråd  0,1 0,1 0,0
Exploateringsfastigheter  0,2 6,0 -5,8
Fordringar 12 175,9 162,3 13,6
Kassa 13 0,1 27,7 -29,2
Summa omsättningstillgångar  176,3 196,1 -21,4

Summa tillgångar  689,2 691,9 -4,3

Eget kapital, avsättningar och skulder   
     
Eget kapital    
Anläggningskapital  492,0 435,6 56,4
Rörelsekapital 14 -75,3 7,0 -82,3
Summa eget kapital 15 416,7 442,6 -25,9
därav årets resultat  -25,9 39,1 -65,0
varav avsatt till resultatutjämningsreserv 7 0,0 -16,0 16,0
varav balanskravsresultat  -26,3 22,7 -49,0
    

Avsättningar    
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 16 14,9 17,3 -2,4
Avsatt för återställande av deponi  2,8 3,2 -0,4
Summa avsättningar  17,7 20,5 -2,8
    
Skulder    
Långfristiga skulder 17 3,2 0,0 3,2
Kortfristiga skulder 18 251,6 228,7 21,3
Summa skulder  254,8 228,7 24,5
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 689,2 691,8 -4,2
    
Panter och ansvarsförbindelser    
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits 
bland skulderna eller avsättningarna 19 440,8 453,6 -453,6
Borgensförbindelser 20 915,2 902,3 -902,3
Soliditet  60,6 % 64,0 % -3,4 %
Soliditet inkl ansvarsförbindelse  -3,5 % -1,6 % -1,9 %

Balansräkning (mnkr)
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Nothänvisningar (mnkr) 2017 2016

Not 1 Verksamhetens intäkter  
Sektorernas intäkter enligt driftredovisningen  552,0  574,2
Interna poster redovisning  -177,1  -182,4
Reavinster/reaförluster  0,3  0,4
Försäljning av exploateringsfastigheter  2,8  0,0
Övriga verksamhetsintäkter  0,1  0,0
Summa  378,1  392,2
   
Not 2 Verksamhetens kostnader   
Sektorernas kostnader enligt driftredovisningen  1 562,0  1 480,4
   härav leasingavgifter   0,0  3,1
Interna poster redovisning  -177,1  -182,4
Nedskrivning anläggningstillgång  0,3  0,0
Kapitalkostnad och avtalspension  -72,0  -61,3
Kostnader exploateringsverksamhet  0,7  0,0
Utbetalda pensioner  17,6  19,5
Förändring avsättning för pensioner  -2,0  2,5
Premie avgiftsbestämd ålderspension  31,9  28,0
Premie förmånsbestämd pension/risk  8,0  5,4
Löneskatt på pensionskostnad  13,5  13,0
Förvaltningsavgifter pensioner  0,3  0,3
Övriga kostnader  0,2  0,0
Summa  1 383,4  1 305,4
   
Not 3 Skatteintäkter   
Kommunalskatt  790,6  749,4
Slutavräkning*  -2,6  -2,7
Mellankommunal utjämning  1,5  2,6
Summa  789,5  749,3
   
*Avräkningsbelopp per invånare SKL 14:59   
Slutavräkning föregående år (korrigering)  -153  85
Preliminär avräkning innevarande år  -204  -206
   
Not 4 Generella statsbidrag med mera   
Utjämningsbidrag inkomstutjämning  149,7  141,2
Utjämningsavgift/bidrag kostnadsutjämning  -15,0  -4,8
LSS utjämningsavgift/bidrag  7,5  5,8
Regleringsbidrag  0,0  -0,6
Strukturbidrag  0,0  0,0
Kommunal fastighetsavgift  31,9  30,9
Övriga generella bidrag från staten  26,4  35,8
Summa  200,5  208,3
   
Not 5 Finansiella intäkter   
Räntor på likvida medel  1,6  0,2
Ränta revers Eksjö kommunfastigheter AB  2,7  2,7
Överskottsfond KPA  1,1  2,3
Intäkter borgen  3,6  3,6
Överskottsutdelning Kommuninvest  0,0  1,8
Övriga finansiella intäkter  0,0  1,3
Summa  9,0  11,9
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Nothänvisningar (mnkr) 2017 2016

Not 6 Finansiella kostnader
Övriga finansiella kostnader 0,1 0,3
Summa 0,1  0,3

Not 7 Resultatutredning
Årets resultat -25,9 39,1
Avstämning balanskrav:
Reavinster avyttring anläggningstillgångar -0,3 -1,3
Årets resultat efter balanskravsjustering -26,2 37,8
Medel till resultatutjämningsreserv 0,0 -15,1
Balanskravsresultat -26,2 22,7
Ackumulerad RUR -19,2 -19,2
Max RUR (2 procent av skatter och bidrag) -19,8

Not 8 Fastigheter och anläggningar
Ackumulerade ingående anskaffningsvärden 424,3 383,4
Avyttring/utrangering/värdejustering 0,0 -1,5
Nyanskaffningar 24,5 42,5
Värdejusteringar/omfört till inventarier 0,0 -0,1
Summa anskaffningsvärde 448,8 424,3
Ackumulerade ingående  avskrivningar -163,7 -156,0
Årets avskrivning -8,7 -7,7
Avyttring/utrangering 0,0 0,0
Summa avskrivningar -172,4 -163,7
Bokfört värde 276,4 260,6

Specifikation 
Markreserv 16,2  13,3
Verksamhetsfastigheter 25,1  25,9
Fastigheter för affärsverksamhet 11,5 11,5
Publika fastigheter  160,1 147,4
Övriga fastigheter 2,6 2,2
Mark under exploatering 50,5 51,5
Pågående arbete 10,4 8,8
Summa 276,4 260,6

Not 9 Fordon, maskiner och inventarier
Ackumulerat  ingående anskaffningsvärde 195,5 180,7
Anskaffningar 13,1  14,9
Avyttringar/omfört från fastigheter 0,0 -0,1
Värdejustering/omfört från fastigheter 0,0 0,0
Summa anskaffningsvärde 208,6 195,5
Ackumulerade ingående avskrivningar -136,1 -127,0
Årets avskrivning -10,7 -9,1
Avyttring/utrangering 0,0 0,0
Summa avskrivningar -146,8 -136,1
Summa bokfört värde 61,8 59,4
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Nothänvisningar (mnkr) 2017 2016

Not 10 Leasingbilar   
Totalt värde förfaller inom 1 år  0,7  0,0
Totalt värde förfaller inom 1-5 år  1,4  0,0
Nuvärde förfaller inom 1 år  0,6  0,0
Nuvärde förfaller inom 1-5 år  1,3  0,0
   
Leasingbilar   
Anskaffningar  4,0  0,0
Avskrivningar  -0,1  0,0
Bokfört värde  3,9  0,0

Förändrad redovisningsprincip 2017, ny klassificering från 
operationell leasing till finansiell leasing
   
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar   
Aktier   
Eksjö stadhus AB  17,5  17,5
aktieägartillskott  34,5  34,5
eksjo.nu   0,3  0,3
Träcentrum  0,0  0,0
Smålands Turism AB  0,0  0,0
Aktieköp  0,1  0,1
Summa aktier  52,4  52,4
Andelar   
Säkerhetsfonder hos Kommunkredit  0,1  0,1
Kreditgarantiföreningar  0,4  0,3
Andelar i ekonomiska föreningar  0,3  0,3
Andel i Kommuninvest *  14,9  14,9
Summa andelar  15,7  15,6
Långfristiga fordringar   
Eksjö kommunfastigheter AB  96,1  101,1
Eksjö stadshus AB /AB Eksjö Industribyggnader (2012)  3,3  3,4
Soldaternas vänner  0,1  0,1
Förlagslån Kommuninvest  3,2  3,2
Summa långfristiga fordringar  102,7  107,8
Summa  170,8  175,8
* se särskild kommentar

Not 12 Fordringar   
Kundfordringar   26,1  15,1
Fordringar hos staten  65,3  73,5
Inbetald preliminärskatt  12,9  11,4
Diverse kortfristiga fordringar  14,9  17,1
Fordran momsersättning  0,0  5,1
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter  56,7  38,7
Upplupna skatteintäkter  0,0  1,4
  175,9  162,3
Not 13 Kassa och bank   
Kassa  0,1  0,1
Bank och plusgiro   0,0  27,6
Summa  -0,1  27,7
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Nothänvisningar (mnkr) 2017 2016

Not 14 Rörelsekapital 
Resultatfonder Före bokslut Före bokslut
Kommunfullmäktige/kommunstyrelse 0,0  0,1
Finansförvaltningen 0,0  0,2
Kommunledningskontoret 0,8 -0,1
Samhällsbyggnadssektor 3,2 2,4
Tillväxt- och utvecklingssektorn 4,8 4,4
Barn- och ungdomssektor -0,9 0,1
Social sektor -10,3 -0,1
Överförmyndaren -0,2 0,0
Revisionen 0,0 0,0
Summa resultatfonder -2,6 7,0
Övrigt rörelsekapital -72,7 0,0
Summa -75,3 7,0

Not 15 Eget kapital 
Ingående eget kapital 442,6 403,6
Årets resultat -25,9 39,0
Summa 416,7 442,6

Not 16 Avsatt för pensioner 
Ingående avsättning 17,0 15,9
Pensionsutbetalningar -0,6 -0,5
Nyintjänad pension/förmånsbelopp/personalföränd 0,3 2,7
Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,2 0,0
Förändring av löneskatten -0,4 0,5
Övrigt -1,6 -1,3
Korrigering  
Utgående avsättning  14,9 17,3

Andel försäkring 
Del av pensionsförpliktelsen intjänade från och med 1998 
(pensionsavsättning) som tryggats genom försäkring: 12,7 10,1

Utredningsgrad 99% 99%

Överskottsmedel
KPA 0,9  0,5
Skandia 0,4  0,1
Totalt 1,3 0,6

Not 17  Långfristiga skulder 
Långfristig leasingsskuld 3,2 0,0

3,2  0,0
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Nothänvisningar (mnkr) 2017 2016

Not 18  Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 49,3  59,4
Skuld mervärdesskatt 3,1 2,3
Personalens källskatt 13,9 12,9
Förutbetalda statsbidrag 16,4 3,0
Skuld fastighetsskatt 0,1 0,1
Skuld skattekonto 0,7 0,0
Leasingskuld 0,7  0,0
Övriga kortfristiga skulder 25,7 16,8
Upplupna löner 17,6 17,4
Upplupen semesterlön 48,9 47,2
Skuld arbetsgivaravgift 16,6 15,6
Upplupen löneskatt 14,0 16,4
Avgiftsbestämd pensionspremier 30,1 28,7
Förutbetalda skatteintäkter 6,1 3,5
Förutbet intäkter/upplupna kostn 6,8 5,4
Checkräkningskredit 1,6  0,0

251,6 228,7

Not 19 Pensionsförpliktelser inom linjen 
Ingående ansvarsförbindelse 453,7 468,7
Pensionsutbetalningar -16,9 -14,2
Nyintjänad pension -0,4 4,8
Ränte- och basbeloppsuppräkning 8,8 3,7
Förändring av löneskatten -2,5 -2,9
Förändring av försäkringstekniska grunder 2,8 0,0
Övrigt -4,7 -6,4
Utgående ansvarsförbindelse 440,8 453,7

Not 20 Borgensförbindelser 
Kommunala företag
AB Eksjö Energi 333,3 350,0
Eksjöbostäder AB 252,0 252,0
Eksjö kommunfastigheter AB 190,7 160,7
AB Eksjö Industribyggnader 84,5 84,5
Eksjö Stadshus AB 45,4 45,4
Summa kommunala företag 905,9 892,6
Bostadslån ansvarsförbindelser 0,1 0,2
Höglandets kommunalförbund 7,8 7,9
Övriga förpliktelser 1,5 1,6
Summa borgensförbindelser 915,2 902,3
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Eksjö kommun har ingått en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 
Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som 
per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått likalydande borgens-
förbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmar-
na vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel 

* kommentar till not 11, andel i Kommuninvest ekonomiska förening

som respektive medlem lånat av Kommuninvest i 
Sverige AB, dels i förhållande till storleken på med-
lemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 
Eksjö kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens-
förbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 
342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 
243 746 321 kronor. Eksjö kommuns andel av de to-
tala förpliktelserna uppgick till 966 942 634 kronor 
och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 987 
611 493 kronor.
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Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar

Redovisningsprinciper
Tillämpning av RKR:s (Rådet för kommunal 
redovisning) rekommendationer

Nr 4.2 Redovisning av skatteintäkter
Slutavräkning avser skillnaden mellan preliminärt er-
hållna skatteintäkter och den slutliga skatten. I bok-
slut 2017 har definitiv slutavräkningen för år 2016 
och en preliminär slutavräkning för 2017 bokförts.  

Nr 7.1 Upplysningar om pensionsmedel 
och pensionsförpliktelser
Avsättning till pensioner och pensionsförpliktelser 
som redovisas som ansvarsförbindelse uppgår till 
totalt 441 mnkr. Beloppen har återlånats, inga place-
ringar av pensionsmedel finns.

Nr 8.2 Sammanställd redovisning
I den sammanställda redovisningen ingår även de 
delar av kommunens verksamhet som bedrivs i 
bolagsform och där kommunen har ett bestämmande 
eller väsentligt inflytande. Väsentligt inflytande anses 
kunna utövas vid en röstandel av minst 20 procent. 

Den sammanställda redovisningen har upprättats 
enligt förvärvsmetoden. Den innebär att aktie-
kapitalet i dotterföretagen inte tagits med. I de fall 
kommunen äger delar av ett bolag har resultat- och 
balansräkningen räknats om med hänsyn till kom-
munens ägarandel.  Obeskattade reserver räknas som 
eget kapital, uppskjuten skatt redovisas som avsätt-
ning. Alla interna mellanhavanden mellan enheterna 
elimineras.

Utöver bolagen ingår Höglandsförbundet, där kom-
munen har 18,6 % samt Eksjo.nu där kommunen 
har 45,8 %.  

Nr 10.2 Avsättningar  
och ansvarsförbindelser
Ingående avsättning för återställande av deponi upp-
gick till 3,2 mnkr. Under året har 0,4 mnkr nyttjats 
till täckning av Gyesjödepoini. Eksjö Energi har 

avsatt resterande medel. 

Ansvarsförbindelser 
Redovisat belopp för borgensförbindelser avser ut-
nyttjad del av beviljad borgen. 

11.4 Materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen uppta-
gits till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Exempel på avskrivningstider:

Inventarier 3–10 år
Fordon 5 år
Räddningsfordon 20 år
Idrottsanläggningar 20 år 

Ett halvt prisbasbelopp tillämpas som beloppsgräns 
för aktivering av inventarier. 

Avskrivningar påbörjas månaden efter avslutad an-
skaffning. 

Komponentavskrivning
Eksjö kommun använder sig från och med bok-
föringsåret 2015 av komponentavskrivning. 
Byggnader med väsentligt restvärde är uppdelade upp 
i följande komponenter och avskrivningstider:
• Stomme – 60 år
• Fasad, yttertak, ledningsnät VS vent. – 40 år
• Fönster, papptak, ledningar, el m.m. – 30 år
• Entrépartier, ventilationsaggr. m.m. – 20 år
• Styr och regler, belysning m.m. – 15 år
• Inbrottslarm, ut- och invändig målning m.m. –

10 år

De stora objekten inom Gator och vägar är uppde-
lade i följande komponenter och avskrivningstider:
• Slitlager – 30 år
• Asfalt/grus – 40 år
• Förstärkningslager – oändlig nyttjandetid

Det största objektet, utgörande 54 procent av totala 
restvärdet inom Trafikbelysning, är uppdelat i föl-
jande komponenter och avskrivningstider:
• Armatur – 20 år
• Stolpe – 30 år
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Kommunen hyr större delen av sina lokaler av Eksjö 
kommunfastigheter AB, ett helägt kommunalt fastig-
hetsbolag som från och med 2014 tillämpar kompo-
nentavskrivning.

Nr 13.2 Redovisning av leasingavtal
Under 2017 har en omklassificering av kommunens 
leasingavtal för fordon gjorts. Tidigare klassades 
fordonsleasing som op-erationell, från 2017 har det 
ändrats till finansiell leasing.

Nr 17 Pensionsförpliktelser
Kommunens samlade pensionsförpliktelser återfinns i 
posterna avsättningar för pensioner, kortfristiga skul-
der och under raden ”pensionsförpliktelser som inte 
har upptagits bland skulderna och avsättningarna”. 
Denna rad ligger under ansvarsförbindelser utanför 
balansräkningen. Kommunens totala pensionsför-
pliktelse uppgår 2017-12-31 till 500 mnkr 
varav 441 mnkr avser ansvarsförbindelsen. Kommu-
nen har beslutat att från och med 1998 årligen betala 
hela det årliga intjänandet av pensionen för individu-
ell avsättning.  

Nr 18 Intäkter från  
avgifter, bidrag och försäljningar
Bidrag har fordrings- eller skuldförts på så sätt att 
endast intjänad del bokförts som intäkt under året.

Nr 18.1 Intäkter från statsbidrag
Intäkter från statsbidrag
Kommunen följer RKR:s förtydligande om redovis-
ning av stadsbidrag. 
Förtydligandet innebär att statsbidrag som inte har 
en uttryckligen fastslagen tidspe-riod ska intäktsföras 
den period som bidra-get avser, vilket i stor utsträck-
ning har varit innevarande år. 

Nr 20 Redovisning av finansiella tillgångar 
och finansiella skulder
Finansiella tillgångar utgörs av aktier i kon-cernföre-
tag, övriga aktier, andelar och lång-fristiga fordringar. 
Samtliga klassificeras som anläggningstillgångar. 

Kommunen har utöver leasingskulder inga långfris-
tiga skulder.

Begreppsförklaringar

Resultaträkningen visar årets resultat och hur det 
uppkommit. Det visar även förändringen av det egna 
kapitalet, som även kan utläsas genom att jämföra 
årets balansräkning med föregående års.

Kassaflödesanalysen redovisar inbetalningar och ut-
betalningar det vill säga hur medel anskaffas och hur 
dessa använts. Här visas hur den löpande verksamhe-
ten, investeringsverksamheten och finansieringsverk-
samheten påverkat årets kassaflöde. 

Balansräkningen redovisar kommunens finansiella 
ställning vid årsskiftet. Den visar vilka tillgångar 
kommunen har och hur dessa finansieras, med skul-
der eller med eget kapital. 

Tillgångarna indelas i omsättningstillgångar (kon-
tanter, kortfristiga fordringar och förråd) och anlägg-
ningstillgångar (till exempel fastigheter, inventarier, 
maskiner, långfristiga fordringar). Tomtmark som 
anskaffats i avsikt att säljas vidare redovisas som om-
sättningstillgång.

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och 
skulder. Eget kapital satt i relation till de totala 
tillgångarna anger kommunens soliditet, det vill säga 
hur stor del av de totala tillgångarna som är finansie-
rade med eget kapital.

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas stor-
lek eller förfallotidpunkt inte är helt bestämd.
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Vart gick kommunens pengar 2017?

• I  ”Gemensamma funktioner”  ingår kostnader
för kommunledning, övergripande ekonomi- 
och personaladministration, telefoni, post, repro.
I officiell statistik som ”Vad kostar verksamheten
i Din kommun” fördelas dessa kostnader ut och
ingår som en del i respektive övrig verksamhet.

• ”Infrastruktur och skydd, övrigt” ingår miljö- 
och byggverksamhet, räddningstjänst och fysisk
teknisk planering.

Diagrammet visar översiktligt hur sektorernas nettokostnad på 978,7 mnkr fördelas på typ av verksamhet.

• ”Utbildning” omfattar alla nivåer från förskole-
klass till högskoleutbildning.

• I” Politisk verksamhet” ingår förutom kostnad
för fullmäktige, kommunstyrelse och övriga
nämnder även partistöd och avgifter till Sveriges
Kommuner och landsting och regionala organ.
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Politisk organisation
 

 Budget  Utfall  Avvik-
 2015     2015        else  

Kommunfullmäktige
Kostnader 1,7 1,6 0,1
  varav personalkostnader 0,7 0,7 0,0
  varav partstöd 0,6 0,6 0,0
  varav övriga kostnader 0,4 0,4 0,1
Nettokostnader 1,7 1,6 0,1

Kommunstyrelse och nämnder
Intäkter -0,4 -0,4 0,0
Kostnader 5,6 5,6 0,0
  varav personalkostnader 5,0 4,9 0,1
  varav övriga kostnader 0,6 0,6 0,1
Nettokostnader 5,2 5,1 0,1

 Ekonomi (mnkr) Budget  Utfall Avvik-
2017        2017      else

Den politiska organisationen redovisar ett överskott 
på 150 tkr.

Kommunfullmäktige har 49 ledamöter.

Under kommunstyrelsen, som har 15 ledamöter 
finns ett ledningsutskott och fyra nämnder: 
• tillväxt- och utvecklingsnämnd,
• samhällsbyggnadsnämnd,
• barn- och ungdomsnämnd samt
• socialnämnd.

Kommunfullmäktige    •    Kommunstyrelsen    •    Nämnder    
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Kommunledningskontoret
Årets resultat

Viktiga händelser 
• Bemanningsenheten flyttade organisatoriskt ifrån

Kommunledningskontoret till Sociala sektorn,
kvartal tre 2017.

• Kommunikationsavdelningen har arbetat med
att ta fram nya hemsidor vad gäller struktur och
layout för eksjo.se och visiteksjo.se. Det påbör-
jade arbetet fortsätter under 2018.

• Arbete med olika projekt som påverkar hela
förvaltningen, däribland dokument- och ären-
dehanteringssystem, e-arkiv, informationshante-
ringsplaner och den nya dataskyddsförordningen
General Data Protection Regulation (GDPR).

• Minskat antal utryckningar för Räddningstjäns-
ten jämfört med 2016.

• Ny kommundirektör tillträdde 2017-05-01

Årets verksamhet 
Kommunledningskontorets driftutfall för 2017 var 
63,4 mnkr jämfört mot helårsbudgeten som var 62,3 
mnkr. Den negativa avvikelsen på 1,2 mnkr motsva-
rar en procentuell avvikelse på 1,9 procent. 

Kommunledningskontorets investeringsutfall för 
2017 var 0,6 mnkr, jämfört mot helårsbudgeten som 
var 4,0 mnkr. Den positiva avvikelsen på 3,4 mnkr 
motsvarar en procentuell avvikelse på 85,5 procent.

Kansliet
Kansliet hade en positiv avvikelse jämfört mot bud-
get med 0,9 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot 
budget med 9,9 procent. I 2017 års budget fanns det 
tillfälliga resurser avsatta för en integrationshandläg-
gare. Tjänsten har inte varit tillsatt, vilket inneburit 
en positiv avvikelse mot budget med 0,5 mnkr. 
Sjukskrivning utan att ha tillsatt vikarier och vakant 
tjänst under rekrytering av kanslichef samt lägre 
kostnader än budgeterat för internationell samord-
ning är övriga delar som framförallt har lett till en 
positiv avvikelse mot budget.

Internationell samordning
Internationella rådet har under det gångna året arbe-
tat med att ta fram en ny internationell policy och en 
översyn av nuvarande vänortavtal. 

Under 2017 genomfördes ett vänortsmöte i Barlinek, 
Polen. En mindre delegation från Eksjö kommun om 
15 deltagare (11 ungdomar) deltog vid detta vänorts-
möte. Under hösten 2017 har arbetat med 2018 års 
vänortsbesök påbörjats. Vänortsmötet kommer att 
ske 180810-180812

Dokument och ärendehanteringssystem 
(DÄHS)
Det länsgemensamma projektet (sex höglandskom-
muner, Jönköpings kommun och Höglandetsför-

Kansliavdelning     •    Ekonomi- och upphandlingsavdelning 
Personalavdelning    •    Kommunikationsavdelning    •     Räddningstjänst    

Verksamheterna
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bundet) med DÄHS har blivit försenat. Systemet ska 
vara helt i drift 31 mars 2019. Kansliet kommer leda 
detta arbete i kommunen. 

E-arkiv
Det länsgemensamma projektet med ett införande av 
teknisk lösning för digital 
långtidslagring har fortsatt. E-arkivet har varit till-
gängligt sedan 1 september 2017. Ett samverkande 
nätverk mellan länets kommuner med utbyte av 
erfarenhet och kunskap fortsätter att träffas. 

Informationshanteringsplaner
Arbetet med inventering av handlingar inför klas-
sificering och ny informationshanteringsplan har 
påbörjats 2017. Alla sektorer har påbörjat arbetet och 
målet är att det ska vara klart under hösten 2018. 

General Data Protection Regulation (GDPR)
Verksamheterna påbörjade arbetet med den nya 
dataskyddsförordningen GDPR hösten 2017. Arbe-
tet sker i samverkan med sex höglandskommuner. 
Samordnare är informationssäkerhetspecialisten på 
Höglandsförbundet. 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen hade en 
negativ avvikelse jämfört mot budget med 0,2 mnkr, 
vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 2,4 
procent. 
Arbete med att effektivisera rutiner pågår ständigt, 
med hjälp av funktionalitet i system ska dubbelarbete 
i förvaltningen undvikas. Från december minskade 
förvaltningen en tjänst då tjänsten som redovisnings-
ekonom samordnades med tjänsten som sektorseko-
nom inom Tillväxt- och utvecklingssektorn.  Arbetet 
för att minska kontanthanteringen har fortsatt ge-
nom att erbjuda andra betalningslösningar. Utveck-
ling av elektronisk handel pågår, viss problematik 
med uppgradering av ekonomisystemet har medfört 
förseningar under året. 

Efterfrågan på upphandlingsstöd är stort både från 
den kommunala organisationen och från bola-
gen. Under året har det blivit utökade resurser för 
upphandling vilket finansierats genom att bolagen 
betalar självkostnad för tjänsten. Följsamheten mot 
riktlinjerna gällande direktupphandling har inte varit 
tillfredsställande i förvaltningen under 2016, det 
visar både internkontrollen i våras och rapport från 
revisorerna. Åtgärder har vidtagits för att förbättra 

följsamheten under 2017.

En revidering av måltidspolicy har gjorts och plan för 
köken i kommunen har utarbetats. 

Personalavdelningen
Personalavdelningen hade en negativ avvikelse mot 
budget med 0,4 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med 3,0 procent. Avvikelsen beror 
framförallt på att företagshälsovård fortsatte att öka 
under 2017, vilket resulterat i en negativ avvikelse 
mot budget med 0,3 mnkr. Övrig avvikelse beror på 
bland annat arbetsmiljöutbildningar som berört hela 
förvaltningen. Exklusive förvaltningsövergripande 
kostnader har personalavdelningen en budget i ba-
lans i bokslutet. 

Kommunikationsavdelningen
Kommunikationsavdelningen hade en negativ av-
vikelse mot budget med 1,8 mnkr, vilket motsvarar 
en avvikelse mot budget med 13,2 procent. Avvikel-
sen beror bland annat på arbetet med ny hemsida. 
I slutet av 2016 tilldelades avdelningen 0,5 mnkr i 
utökad budget ifrån utvecklingspotten. Arbetet har 
pågått under 2017 och kommer att fortskrida under 
2018. Det har skett en utökning av kommunikatörer 
i syfte att förvaltningen som helhet skulle använda sig 
av interna resurser istället för externa köp. Kostnader-
na för utökningen har belastat Kommunikationsav-
delningen. En annan orsak till den negativa avvi-
kelsen är att det varit en ökad kostnad för fiberhyra, 
motsvarande 0,3 mnkr, på grund av att fler kommu-
nala verksamheter är anslutna. Även förvaltningens 
totala portokostnader har en negativ avvikelse mot 
budget 0,07 mnkr, vilket belastar Kommunikations-
avdelningen. 

Under 2017 skedde en verksamhetsförändring då 
kontaktcenter och turistbyrån slogs ihop till ett 
infocenter med mål att kunna besvara frågor både 
vad gäller platsen Eksjö kommun och dess samhälls-
service. Arbetet har koncentrerats till att hitta syner-
gier i och med flytt till samma lokaler och planering 
för hur lokalerna skulle utformas för att motsvara det 
nya uppdraget för fysiska besökare. 

En översyn och förändring vad gäller arbetssätt och 
teknisk lösning inom telefonisamverkan Nässjö, Ek-
sjö och Aneby har resulterat i en lägre kostnadsnivå 
inför 2018. För Eksjös del kommer fasta kostnader 
att sänkas med cirka 0,7 mnkr på årsbasis. Likaså har 
ett nytt avtal gällande fastpris för samtal via växel 
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förhandlats fram, vilket resulterade i en kostnads-
sänkning med cirka 0,3 mnkr. 

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten hade en positiv avvikelse mot 
budget med 0,3 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med 1,5 procent. Den positiva avvikel-
sen beror framförallt på att Räddningstjänsten haft 
vakanser på personal samt utfört slangtvätt åt Hög-
landets räddningstjänstförbund när de byggde om sin 
tvättanläggning. 

Totalförsvar och samhällsskydd
Arbetet har fortskridit under året. Då den tidigare 
beredskaps- och säkerhetssamordnaren valde att gå 
vidare till en annan tjänst efter sommaren har det 
samordnade arbetet inom området delvis fått stå 
tillbaka för andra uppgifter.

Räddningstjänst
Under 2017 ryckte Räddningstjänsten ut vid 42 till-
fällen färre än 2016, vilket är en minskning med åtta 
procent. Antalet utryckningar var fortsatt på en hög 
nivå, jämfört med tidigare år. Detta berodde i huvud-
sak på att antalet automatiska brandlarm ökade un-
der 2017. Övriga händelser har i stort sett minskat. 
Antal utryckningstimmar minskade under året med 
1000 timmar. Under 2017 förändrades larmplanerna 
för station Eksjö i syfte att förfina utalarmeringen 
för att rätt nivå på initialstyrkan ska larmas vid olika 
typhändelser. Detta arbete kommer att utvärderas 
2018. Om resultatet ifrån utvärderingen blir positivt 
kommer arbetssättet att införas även på stationerna i 
Hjältevad och Mariannelund.

Försäkringar
Det har inte skett några större händelser under 2017 
där verksamheterna behövt nyttja försäkringarna.

Investeringar
Den positiva avvikelsen på 3,4 mnkr beror på att 
inköp och leverans av en terrängtankbil kom-mer att 
göras under 2018 istället för 2017. Avsatta budget-
medel för terrängtankbil är 2,2 mnkr. Den andra 
större avvikelsen mot budget är att av kommunled-
ningskontorets investeringsbudget exklusive Rädd-
ningstjänsten, som är på 1,1 mnkr har ett utfall på 
0,2 mnkr.

Framtiden
Arbetet med dokument- och ärendehanteringssystem, 
e-arkiv och informationshanteringsplaner kommer att
fortskrida under 2018. Likaså projektet med hemsi-
dorna eksjo.se och visiteksjo.se.  Personuppgiftslagen
ersätts av GDPR under 2018 där skyddet av den
personliga integriteten kommer att skärpas. Arbetet i
hela förvaltningen påverkas av detta.

Flera verksamheter inom Kommunledningskontoret 
är stödverksamheter till övriga förvaltningen. Alla 
verksamheter ska under 2018 fortsätta att utvecklas 
som ett effektivt stöd där nyttjande av bland annat 
digitala verktyg är ett medel för att kunna effektivi-
sera hanteringen. 

Uppdraget för Infocenter kommer att förändras. Det 
kommer bli en separering av turistbyrå och kontakt-
center. Samtidigt sker neddragningar inom kontakt-
center, vilket blir en utmaning för servicenivån. 

Bilden av förutsättningarna för det framtida ”civila 
försvaret” och kommunernas uppgifter inom detta 
börjar gradvis att bli tydligare. Den civila försvars-
planeringen kommer att bli en betydande uppgift för 
kommunerna under kommande år. Hur den framtida 
finansieringen mellan stat och kommun kommer att 
vara är inte klart.

Bemanningsfrågan är fortsatt viktig, däribland rekry-
tering av deltidsbrandmän.

Verksamheterna
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Vid invigningen av kontaktcenter Skogsbranden utanför Hult

 Ekonomi (mnkr) Budget Utfall Avvik-
2017        2017      else

2013 2014 2015

 

Kansliavdelningen 
Intäkter -0,5 -1,2 0,7
Kostnader 9,2 9,0 0,2
   varav personalkostnader 4,7 4,8 -0,1
Nettokostnader 8,7 7,8 0,9

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Intäkter -0,4 -1,6 1,1
Kostnader 8,9 10,3 -1,3
   varav personalkostnader 6,8 6,7 0,1
Nettokostnader 8,5 8,7 -0,2

Personalavdelningen
Intäkter -1,9 -1,7 -0,2
Kostnader 13,7 13,9 -0,2
   varav personalkostnader 9,2 9,2 0,0
Nettokostnader 11,8 12,2 -0,4

Kommunikationsavdelningen
Intäkter -2,1 -1,4 -0,7
Kostnader 15,5 16,6 -1,1
   varav personalkostnader 7,2 7,1 0,1
Nettokostnader 13,4 15,2 -1,8

Räddningstjänsten
Intäkter -2,4 -3,8 1,3
Kostnader 22,3 23,3 -1,0
   varav personal 14,1 14,1 0,0
Nettokostnader 19,9 19,6 0,3

Kommunledningskontoret totalt 
Intäkter -7,4 -9,6 2,2
Kostnader 69,6 73,0 -3,4
   varav personal 42,0 41,9 0,1
Nettokostnader 62,3 63,4 -1,2

Investeringar
Investeringar 4,0 0,6 3,4 

Nyckeltal 2015 2016 2017

Räddningstjänsten
Antal utryckningar 393 533 491
Antal timmar vid utryckning 3 152 3 819 2 806
Antal utförda tillsyner 38 46 44
Utförda tillsyner (% av planerade) 100 % 100 % 100 %
Personer utbildade av 
räddningstjänsten 1 808 1 354 1 889

Verksamheterna
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Samhällsbyggnadssektorn
Viktiga händelser

• Nytt avtal gällande gatudrift inklusive vinter-
väghållning har tecknats med AB Gilbert Gus-
tafssons Entreprenadfirma. Nytt avtal har även
tecknats gällande beläggningsarbeten med JLB
Mark & Asfalt.

• Ny skogsbruksplan har levererats och antogs av
kommunstyrelsen den 5 september 2017.

• Med hjälp av bidrag från Naturvårdsverket
kunde Eksjö kommun genomföra en utökad för-
studie beträffande föroreningar på ett före detta
sågverksområde. Miljöenheten är tillsynsmyndig-
het för projektet.

• Vindbruksplan antogs av kommunfullmäktige i
juni.

Årets verksamhet

Övergripande
Samhällsbyggnadssektorns driftutfall för 2017 är 
35,5 mnkr. Helårsbudgeten är 40,4 mnkr. Det inne-
bär en positiv avvikelse 4,9 mnkr (22 procent).

Det relativt stora överskottet är en följd av framförallt 
ökat byggande i Eksjö kommun. Ärendetillström-
ningen inom bygglovs-, och planeringsverksamheter-
na har varit hög under hela året. Det har även skett 
en kraftigt ökad efterfrågan på mätningstjänster, kart-

tjänster och fastighetsbildning under första halvåret. 
Eksjö Energi AB:s fortsatta utbyggnad av bredband 
i kommunen innebär mycket arbete för mätnings-
verksamheten, i form av inmätning och utsättning av 
ledningarna. Intäkterna inom dessa verksamheter är 
ca 2,2 mnkr mer än budget.

Ärendetillströmningen innebär även stor arbets-
belastning. Kommunfullmäktige beslutade därför 
2017-03-23 att utöka samhällsbyggnadssektorns 
budget med 1,1 mnkr åren 2017-2020 för att tillfäl-
ligt stärka organisation och insatser för att skapa 
förutsättningar för det utökade bostadsbyggandet 
och förstärka planberedskapen. Budgetmedlen är 
fördelade både inom plan- och byggverksamheterna 
samt inom den sektorsövergripande verksamheten. 
Rekrytering av byggnadsinspektör och planarkitekt 
har därför genomförts.

Investeringar
Investeringsbudgeten uppgår till 33,8 mnkr, inklu-
sive tilläggsbudget från 2016. Av detta har 23,7 mnkr 
förbrukats under 2017. 

Under året har särskild fokus lagts på investeringsob-
jekten. Efter flera år av eftersläpning har ett stort åta-
gande ackumulerats. Positivt är att denna eftersläp-
ning delvis har kunnat betas av under 2017. Fortsatt 
finns dock mycket att förbättra vad gäller effektivitet 
i processer för att genomföra projekt i rätt tid med 

Mark- och exploatering  •  Skog •  Mätning •  Fastighetsförvaltning  •  Miljö- och hälsoskydd  •  Trafik  
Plan- och bygg  •   Energi- och klimat  •  Gata och park  •   Infrastruktur och kommunikationer
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Tillsammans med Trafikverket och 
Vida sågverk har en ny infart till Hjäl-
tevad och Vida anordnats samt en ny 
cykelväg mellan Hjältevad och Ingatorp 
anlagts.

god ekonomi. Under året har 9,9 mnkr reinvesterats 
på kommunens gator och vägar.

Efter en brobesiktning kunde man konstatera att 
Grenadjärbron var i akut behov av att bytas ut. 
Arbetet påbörjades i augusti och beräknas vara klart 
under våren 2018. Projektet har hittills kostat ca 5,8 
mnkr. Detta har inneburit att vissa omdisponeringar 
gjorts inom investeringsbudgeten.

Med anledning av nybyggnad av ny husfabrik vid 
Nifsarp, har arbeten med VA-anläggning och varit 
nödvändiga. Kostnaden för detta uppgår till 2,6 
mnkr. 

Arbetena att färdigställa området kring Filmbyn vid 
Spilhammar har fortsatt. 

Ett objekt som inte kommer att genomföras är 
gång- och cykelvägen norr om Hunsnäsen där 
markåtkomst saknas. Överskottet på 834 tkr föreslås 
överfört till objektet GC-plan.

Mätningsverksamhet
Mätningsverksamheten redovisar ett överskott på 
1 122 tkr. Vilket innebär enpositiv avvikelse mot 
budget med 57 procent. Överskottet beror på högre 
intäkter med anledning av den höga ärendetillström-
ningen samt utbyggnaden av bredband i kommunen 
som inneburit mycket arbete i form av inmätning 
och utsättning av ledningarna.

Antalet nybyggnadskartor och utsättningar som 
upprättats är till antalet snarlikt med 2016 dock 
kan noteras att det avser större projekt än tidigare år 
vilket avspeglas på mantimmarna som 2016 låg på 

ca 450 timmar för nybyggnadskartor och utstakning, 
att jämföra med drygt 700 timmar för 2017. Mest 
slående för mätningsverksamheten är att arbetsbelast-
ningen vad gäller inmätning av fiber mer än dubble-
rats jämfört med 2016. 

Förrättningsverksamheten har gått ned något jämfört 
med 2016 vilket främst bedöms bero på att det ej 
skett några fastighetsbildningar för nyexploaterade 
större områden. Flera av de fastighetsbildningar som 
genomförts avser områden för flerbostadshus vilket 
sammantaget innebär mindre arbetsinsatser jämfört 
med exploatering av villaområden.

Mark- och exploateringsverksamhet
Utfallet för mark- och exploateringsverksamheten 
innebär ett överskott på 127 tkr, vilket motsvarar en 
avvikelse mot budget på 8 procent. Efter förrättning 
har en intrångsersättning betalats ut för Telenors för-
stärkarstationer vid Stocksnäs. Ersättningen uppgår 
till 125 tkr och var inte budgeterad. 

Inga lediga byggklara tomter för villabyggnation 
fanns kvar i Eksjö tätort vid utgången av 2017. De 
fåtal som fanns kvar vid ingången av året är sålda. I 
övriga tätorter finns det dock gott om lediga tomter 
och rimligen bör intresset öka för dessa på grund av 
bristen i Eksjö tätort samt en positiv prisutveckling 
på småhus utanför huvudorten. Det har dock inte 
skett någon markförsäljning utanför Eksjö tätort un-
der 2017 men ett ökat intresse och förfrågningar har 
noterats på tomter, främst i Hult men även i Marian-
nelund och Bellö.

Flertalet markanvisningsaval har ingåtts under året 
för Portalen, Ängsviolen-Kvarnarp och Siken vilket 
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bedöms medföra positiv effekt på markförsäljningen 
under 2018. Positivt är att markanvisningarna till stor 
del avser projekt för flerbostadshus och en förtätning 
av Eksjö tätort. Därmed uppnås en mer yteffektiv 
markanvändning och mindre krävande investeringar 
för infrastruktur vilket bedöms vara en positiv trend 
med avseende på hushållning av mark och resurser.

Skogar
Skogsförvaltningen redovisar ett överskott 1 645 tkr 
vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 
160 procent. Det mycket goda resultatet kan härledas 
till att stora slutavverkningsvolymer har varit konkur-
rensutsatta genom anbudsgivning. Detta tillsammans 
med att upphandlade skogsvårdstjänster utförts till 
låga kostnader. Utifrån budgeten upprättad för 2017 
så har de totala kostnaderna varit lägre samtidigt som 
större arealer skogsvård/röjning är utförda.

Nytt för 2017 har varit att vi har gått över från extern 
förvaltning till att ha tillsatt en ny och egen skogsför-
valtare. Mycket av 2017 års arbete har handlat om att 
skapa rutiner och dokumentation för att klara kraven 
som certifierad skogsägare enligt PEFC och FSC. Nya 
upphandlingar har gjorts för löpande tjänster såsom 
föryngring, skogsvård, motormanuellt skogsarbete 
med mera. Ny skogsbruksplan levererades under årets 
första hälft och den har i fält kvalitetssäkrats genom 
skoglig inventering. Skogsbruksplanen är politiskt 
förankrad i kommunstyrelsen september 2017. 
Kontakter och samråd är en viktig arbetsuppgift, 
kontaktnät med flera organisationer har under året 
upprättats, Naturskyddsföreningen, ESOK, Ingatorps 
samhällsförening, Skedhultsgruppen med flera.

Utöver den rent skogliga förvaltningen har mycket 

jobb utförts tillsammans med andra enheter inom 
kommunkoncernen. 

2017 har varit ett år där industrin efterfrågat stora 
volymer och detta har i sin tur givit höga råvaru-
priser. Eksjö kommun har under året avverkat cirka 
9500 m3sk, detta inklusive volymer för exploatering 
av ängsviolen och Fjärrvärme till Nifsarp. Bortser vi 
från avverkade volymer för exploatering så kan avver-
kad volym jämnställas med tillväxten för 2017.

Samtliga åtgärder som under året är utförda är ajour-
hållda genom fysisk inventering och okulär uppskatt-
ning, gällande volymer och framtida åtgärder. Dessa 
är dokumenterade i skogsbruksplanen tillsammans 
med uppdragstagare och uppgifter om kostnader och 
intäkter på avdelningsnivå. 

Det uttag av volym från föryngringsavverkning som 
är gjord under året är till största del planerad som 
bestånd som skall självföryngras genom självsådd. 
Detta gör att några större föryngringskostnader för 
2018 inte är att vänta.

Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltningen redovisar i det närmaste ett 
nollresultat på driftkostnaderna. Det löpande drift-
underhållet har hållits inom budgeterade ramar. Dä-
remot har renoveringar och förbättringar genomförts 
inom ramen för investeringsbudgeten. 

Den utvändiga renoveringen av stugan i Järnvägs-
parken slutfördes lagom till att hyresgästen, Eksjö 
kommuns Slöjdförening firades 30-årsjubileum den 
17 juni.

Verksamheterna
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Kvarnarps gård har under en längre period varit utan 
hyresgäst. Under hösten bildades en arbetsgrupp som 
startade ett projekteringsarbete för att specialanpassa 
byggnaden för en kommande hyresgäst. Bygglov 
lämnades in i december.

Fasaden på Allégården i Kråkshult renoverades under 
hösten. Arbetet blev mycket uppskattat.

Ansvaret för driften av den offentliga toaletten i Vild-
parken har lagts under samhällsbyggnadssektorn. 

Revidering av Förvaltningsplanen slutfördes under 
året.

Miljö- och hälsoskydd och livsmedel
Miljöenheten redovisar ett överskott på 121 tkr vilket 
motsvarar en avvikelse mot budget på 5 procent. Det 
är intäkterna för tillsyn och tillstånd inom miljö-
skyddsområdet som har blivit högre än beräknat.

Miljöenheten tog vid årsskiftet över kommunens 
alkoholhandläggning, vilket har inneburit ny lagstift-
ning, nytt arbetssätt, nya rutiner med mera. Både 
handläggare och nämnd har fått utbildning och 
övertagandet har fungerat bra. Övertagandet av alko-
holhandläggningen innebar också att miljöenheten 
fick utökning av tjänst inom miljö- och hälsoskydds-
området.

Livsmedelskontrollen har inte lyckats följa kontroll-
planen, bland annat på grund av att livsmedelsin-
spektören nu också är kommunens alkoholhandläg-
gare. Att få igång arbetet med alkoholhandlägg-
ningen har prioriterats före livsmedelskontrollen. 

Av den livsmedelskontroll som har genomförts kan 
konstateras att andelen objekt med bedömningen 
”utan avvikelse” kvarstår på samma nivå som året 
innan, 75 procent. Man har även deltagit i länspro-
jektet ”Butiksgrillad kyckling”.

Tillsynen på förorenade markområden pågår och 
”brandkårsutryckningar” har förekommit då verk-
samheter i samband med grävning upptäckt gamla 
hushållsdeponier. Det förorenade området vid gamla 
Sannebo Trä har aktualiserats genom att kommunen 
fick bidrag från Naturvårdsverket för framtagande av 
en förstudie. Kommunen har tagit hjälp av SGU som 
övertagit huvudmannaskapet för förstudien. Miljöen-
heten är tillsynsmyndighet för projektet.

Tillsynsprojekt inom hälsoskydd har under 2017 va-
rit strandbad, tillsyn av lokaler för hygienisk behand-
ling. Det fleråriga projektet beträffande mätning av 
radon i flerbostadshus har fortsatt. 

Inom miljöskyddsområdet har man deltagit i ett 
nationellt och ett regionalt tillsynsprojekt, ”Kemiska 
produkter i handeln respektive inom miljöfarlig 
verksamhet”.

Trafik
Trafikverksamheten redovisar ett underskott på 339 
tkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 15 
procent. Underskottet beror bland annat på dub-
belbemanning i samband med pensionsavgång samt 
ej planerade åtgärder inom Eksjö kommuns enskilda 
vägar såsom utbyte av vägräcken och annan väghåll-
ning som gör att kostnaderna blir högre än budget. 



60

Det har under året skett en tydlig ökning av trans-
portdispensbeslut. Ökningen beror på att de tunga 
transporterna till och från Eksjö Garnison har ökat 
men även att husmodulstransporter från Hjältevad 
har ökat.

En ökning av felparkeringsavgifter har skett under 
årets första del. Ökningen avser främst böter för att 
man parkerat längre än tillåtet.

Planering och bygglov
Plan- och byggverksamheterna redovisar totalt ett 
överskott på 1 605 tkr vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget på 37 procent. Det relativt stora över-
skottet är en följd av framförallt ökat byggande i 
Eksjö kommun. 

Vindbruksplan, ny gång- och cykelplan, utredningar 
på Jordgubbsfältet i Eksjö och bostadsområdet 
Portalen sammanfattar tyngdpunkten i planenhetens 
verksamhet 2017. Utöver detta har arbetet fokuserats 
på ytterligare detaljplaner för bostäder.

Vindbruksplanen medförde ett stort medialt intresse 
och skapade mycket diskussion under året. Vind-
bruksplanen antogs under hösten och kommer att 
ligga till grund för samt vägledning av kommande 
beslut kring vindbruksprojekt. Redan under våren 
2018 kan planens kvalitet ställas på sin spets då 
beslut förväntas tas beträffande Vattenfall Vind AB:s 
ansökan om etablering av Vindkraftpark Bruzaholm.

Arbete med ny plan för gång- och cykelvägnätet har 
initierats. Under 2017 har stor vikt lagts vid att förstå 
och inventera det befintliga nätet och dess användare. 

Flera workshops har genomförts på kommunens 
skolor då just den säkra skolvägen ska prioriteras i 
planen. Gång- och cykelplanen kommer troligen att 
antas under 2018.

Det är brist på attraktiv planlagd mark i Eksjö stad. 
Det var ett av huvudsyftena att det under 2017 
genomfördes flera typer av inventeringar och prov-
tagningar på Jordgubbsfältet i Kvarnarp. Bland annat 
ska arkeologisk-, geotekniska och marktekniska 
utredningar ligga till grund för det fortsatta utred-
ningsarbetet. Detaljplaneprocessen förväntas pågå 
under hela 2018.

Detaljplanen för kvarteret Portalen i Eksjö stad har 
genomförts och antagits under 2017. Till följd av 
detta har byggnationen av ett tjugotal bostadsrätter 
påbörjats vilka förväntas bli fler under 2018.

Ärendetillströmningen av bygglovs har fortsatt att 
stiga och statistiken visar en uppåtgående trend. Nå-
gon avmattning under hösten har inte kunnat skön-
jas. Antal lovärenden uppgår till 342 (290 år 2016). 
Under året påbörjades byggandet av 82 bostadslägen-
heter. Bland de större projekten i övrigt kan nämnas 
Eksjöhus Modulbygg AB:s nya industribyggnad i 
Nifsarp. Nybyggnad av lägenheter i kvarteret Porta-
len i Eksjö samt nybyggnad av affärslokaler i kvarte-
ret Verkstaden i Eksjö.

Arbetet med ständiga förbättringar inom digitali-
sering fortgår och antal ärenden som inkom elek-
troniskt ökade år 2017 med 10 procentenheter. 
Omställningstakten är dock låg vilket ytligt har 
analyserats. Största hindret för en digital hantering 
tycks ligga hos kunden då de som upprättar ansök-
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Nyckeltal 2015 2016 2017

Byggverksamhet
Antal lovärenden 299 290 342
Lovintäkter, bygglov/bygg-
anmälan (tkr) 2 254 1 879 2 636 

Mätningsverksamhet
Antal nybyggnadskartor 27 40 46
Antal mätningsärenden 43 53 78
Mantimmar inmätning och 
utsättning av fiber 376 573 1 231
Mantimmar förrättningar 139 147 98 
Mantimmar 
nybyggnadskartor/utstakning 329 443 704 
Intäkter förrättningar (tkr) 41 117 87
Intäkter Nybyggnads-
kartor/utstakning (tkr) 285 400 606

Trafikverksamhet
Olycksstatistik (trafik) i Eksjö kommun
Antal dödade 0 0 0
Antal allvarlig skadade 2 4 3
Antal måttligt allvarligt skadade 43 18 33 
Antal lindrigt skadade 57 39 50 

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet
Antal inkomna ärenden för 
handläggning 694 666 750
Mantimmar miljöskydd 3 685  3 868 4 537
Mantimmar hälsoskydd 1 534 1 253 1 536
Mantimmar livsmedel 892 845 652
Mantimmar alkoholhandläggning - - 505
Intäkter miljö- och hälsoskydd samt 
livsmedelsverksamheten (tkr) 1 945 1 858 2 345

Gator och vägar
Yta, gator och gc-vägar 
(1 000 m2) 1 005 1 015 1 016
Kostnad/m2 (kr) 15,51 17,00 13,41
Gatubelysning (antal) 6 440 6 550 6 560
Kostnad/styck (kr) 691,69 736,20 594,51

ningshandlingar analogt inte har tillgång till scanner 
eller annan metod för att digitalisera handlingarna.

Gator, vägar och parker
Inom område gator, vägar och parker ligger resul-
tatet i balans med budgeten. Ett gediget arbete har 
genomförts för att få fart på beläggningsunderhållet 
vilket har lyckats. Samtidigt har inventering visat 
på ett stort underhållsbehov även i avvattnings- och 
dikesstrukturen samt i vegetationszonerna intill 
framförallt gång- och cykelvägar. Avverkning kring 
gång- och cykelvägar har genomfört och kommer 
fortsättningsvis att prioriteras. Det största enskilda 
beläggningsarbetet under året var Västerlånggatan. 
Grenadjärbron blev i akut behov av att bytas ut och 
detta arbete påbörjades i augusti. 

Miljösamordning
Miljömålsverksamheten redovisar ett överskott på 
114 tkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget på 
14 procent.

Under 2017 har energi- och klimatrådgivningen 
skett i samarbete med Aneby och Tranås kommuner. 
Under året har beslut tagits o att inrätta en ny tjänst 
som hållbarhetsstrateg som ersätter den tidigare 
tjänsten som energi- och klimatrådgivare. Energi.- 
och klimatrådgivningen kommer från 2018 att 
bedrivas via Tranås kommun i ett samarbete där även 
Aneby kommun ingår.

Eksjö kommun ansökte och fick klimatinvesterings-
stöd för uppförande av tre publika laddstationer för 
elfordon. Laddstationerna placerades på parkeringen 
söder om stationsområdet och på Storegårdsparke-
ringen.

Under hösten 2017 genomfördes ”Solcellssafari” i 
Jönköpings län, en regionalt samrodnad aktivitet i 
samband med Klimatveckan, där bland annat Eksjö 
kommun deltog med ett antal besöksanläggningar 
och där energi- och klimatrådgivaren var lokal sam-
ordnare och kontaktperson.

Måluppfyllelse enligt styrkort

Samhällsbyggnadsnämnden formulerade nya mål in-
för 2017. Här redovisas resultatet av uppföljningen.

Mål: 210 påbörjade bostadslägenheter under en 
treårsperiod.

Under 2016 påbörjades 87 lägenheter. Under 2017 
påbörjades 82 lägenheter vilket är totalt 169 lägen-
heter på två år. Under 2018 ska därmed minst 41 
lägenheter påbörjas för att målet ska uppfyllas. 

Mål: Tillsynsintervaller enligt fastställd verksam-
hetsplan, miljö- och hälsoskydd
Målet uppfylldes till 75 procent. Man uppnår upp-
satta tillsynsintervaller beträffande B-objekt och för 
de flesta C-objekten. Beträffande U-objekten når 
man inte upp till uppsatta mål. Miljöenheten ska 
bedriva projektbaserad tillsyn inom hälsoskyddsom-
rådet med ett intervall av 4-6 år. Ett intervall som 
klaras.
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Mål: Kontrollintervaller enligt tillsynsplan för 
livsmedel
Livsmedelskontrollen har följt framtagen tillsynsplan 
upp till 66 procent. Av de 150 planerade kontroll-
besök har 100 genomförts. Andelen kontrollbesök 
med bedömningen ”utan avvikelse” kvarstår dock på 
samma nivå som året innan, 75 procent. Den livs-
medelskontroll som bedrivs i Eksjö kommun bedöms 
trots minskad kontroll bidra till att ge konsumen-
terna redlighet och säkra livsmedel. 

Mål: Fastställda utvecklingsprogram och budget 
för varje ort senast år 2018. Uppföljning av arbe-
tet årligen 2017 och 2018.
Handlingsplan för Eksjö tätort är påbörjad. Stads-
miljöåtgärder i Mariannelund kommer att påbörjas 
under 2018.

Mål: Fastställda föreskrifter för alla kommunala 
vattentäkter, Eksjö och Mariannelund år 2017, 
övriga senast 2018.
Inväntar beslut från Länsstyrelsen som beräknas 
komma under februari 2018.

Mål: Alla åtgärder i kulturmiljön ska utgå från 
aktuella program. (Nytt kulturmiljöprogram för 
kommunen utanför Eksjö stad senast år 2018)
Åtgärder i kulturmiljön görs med utgångspunkt i 
gällande program. Kulturmiljöprogram utanför Eksjö 
stad har ej påbörjats. 

Mål: Ökad tillgänglighet med 5 procentenheter 
årligen enligt enkät från Myndigheten för delak-
tighet.
Inget resultat för 2017.

Mål: Detaljplan för 100 bostäder i Eksjö stad och 

100 i övriga tätorten, med redovisning per delom-
råde samt detaljplan för verksamheter, 90 ha totalt 
i kommunen med redovisning per delområde.
Det finns detaljplaner för 246 bostäder totalt i Eksjö 
stad. Den största andelen ligger i kvarteret Portalen 
(80 bostäder) som är under uppförande.

I övriga tätorter i kommunen finns detaljplaner för 
totalt 255 bostäder. Flest ligger i Mariannelund (100 
stycken).

I Eksjö kommun finns totalt 90 hektar som är plane-
rade för verksamheter. Störst yta finns i Hjältevad, 46 
hektar och i Eksjö, 45 hektar.

Mål: Ökat resande med kollektivtrafik.
Antal påstigande under 2017 var 401 787. Detta är 
en ökning jämfört med 2016 då antalet var 389 017, 
ökning med 12 770.

Mål: Inga dödade eller svårt skadade i trafiken.
Antal dödade är 0 medan antal svårt skadade är 3. 
Detta innebär att målet inte är helt uppfyllt.

Mål: Vägkapitalets värde ska bibehållas.
En relativt stor insats har gjorts på beläggningsarbete 
under 2017 vilket är nödvändigt för att åtminstone 
bibehålla vägkapitalets nuvärde. Det kräver dock 
fortsatta satsningar även kommande år.

Mål: Produktion, ekologi och sociala värden en-
ligt certifiering. Godkänd revision av certifiering.
Ny skogsbruksplan har antagits under 2017 genom 
Södra, tredjepartscertifiering. Kommunen har en 
god kontroll över produktionsskogen. Vad gäller 
tätortsnära skogar och marginalområden, som inte 
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finns med i skogsbruksplanen finns mycket att göra 
för att långsiktigt planera och utföra åtgärder i syfte 
att uppfylla främst sociala värden i avvägning med 
ekologi och produktion. 

Mål: Kommunen ska äga mark för fem års bo-
stadsproduktion samt mark för större industrieta-
blering (minst 9 000 kvm byggnadsyta).
Markreserv för såväl bostäder och industri är täm-
ligen god. En betydande faktor är dock var denna 
mark ligger. Det finns flera önskvärda strategiska 
områden i närheten av tätorterna där markförvärv 
bör åstadkommas.

Mål: Andelen kommunala fordon (personbilar, 
lätta lastbilar samt personal- och tjänstebilar) som 
uppfyller de nationella miljöbilskriterierna ska 
utgöra minst 60 procent år 2020 och 100 procent 
2025. I resultatet ingår både den kommunala 
förvaltningens och bolagens bilar.
Andelen är 53 procent år 2017 vilket innebär en 
knapp minskning jämfört med 2016 då andelen var 
54 procent. 

Mål: Andelen förnybar energi i kommunala per-
sonbilar skall utgöra lägst 70 procent år 2017 och 
lägst 90 procent år 2020.
År 2017 har inget resultat redovisats. Andelen 2016 
var 40 procent vilket var klart bättre än det tidigare 
resultatet från 2014 som  var 28 procent.

Mål: Årlig uppföljning av minst tio mål enligt 
miljöplanen.
Uppföljning av miljömålen pågår.

Mål: Beslut om bygglov (efter att komplett ansö-
kan inkommit) inom 4 veckor vid delegationsbe-
slut och 8 veckor vid nämndbeslut.
Handläggningstiden för delegationsbeslut ligger på 
ca 4 veckor och för nämndbeslut ca 8 veckor, enligt 
uppställt mål. Detta trots att antalet ärenden har ökat 
under året. Den utökade tjänsten har bidragit till att 
handläggningstiderna har kunnat hållas nere.

Det finns alltid omständigheter som gör att hand-
läggningstiden blir längre i vissa fall och även kortare. 
Enligt plan- och bygglagen ska ärenden om lov och 
förhandsbesked handläggas skyndsamt och beslut ska 
meddelas inom tio veckor från det att den fullstän-
diga ansökningen kom in till nämnden. Tiden får 
förlängas, om det är nödvändigt på grund av ut-
redningen i ärendet, en gång med högst tio veckor 

utöver de ursprungliga tio veckorna.

Mål: Årlig ökning av andel ärenden som hanteras 
som e-tjänster inom olika verksamheter.
E-tjänsten finns inom bygglovsverksamheten. År
2017 hanterades 76 ärenden av 342 som e-tjänst.
Under 2016 var motsvarande siffra 36 av 290 ären-
den. Andelen e-tjänster ökar alltså inom bygglovs-
verksamheten.

Framtiden

Efter att samhällsbyggnadssektorn fick utökad budget 
inför 2017 för att möta den ökade ärendetillström-
ningen inom plan-, bygg- och miljöområdet förvän-
tas tydliga resultat under 2018. Tjänsterna kunde 
tillsättas först under sommaren 2017. Den stora per-
sonalomsättningen under 2017 är en av de kortsik-
tiga utmaningarna att överkomma. Sammanvägt har 
samhällsbyggnadssektorn en tillräcklig bemanning 
för att klara sina åtaganden utifrån den förväntade 
arbetssituationen under 2018.

Liksom under 2016 och 2017 förväntas behovet och 
efterfrågan på bostäder vara stort. Alla nya projekt 
och ändringar går igenom och påverkas av samhälls-
byggnadssektorns alla enheter från idé till genomför-
ande och sedan tillsyn. Samhällsbyggnadssektorn får 
inte bli en ”bromskloss” för kommunens utveckling 
utan ska istället uppfattas som en möjliggörare för 
goda samhällsbyggnadsinitiativ. Under 2018 kan det 
förväntas att flera investerare, gamla som nya, kom-
mer att vilja vara med och utveckla Eksjö kommun 
och alla ska känna sig välkomna.

Mark för både bostäder och verksamheter kommer 
att vara en bristvara i framtiden. Det är angeläget att 
nya exploateringsområden för bostäder och verksam-
heter finns att tillgå. I dagsläget är det främst i Eksjö 
tätort som efterfrågan är störst och det är därför 
angeläget att Eksjö kommun kan tillhandahålla bygg-
bara och attraktiva tomter. Under 2018 är målsätt-
ningen att ca 25 tomter ska vara byggklara i Kvar-
narp-Ängsviolen. Detaljplanearbete förväntas också 
inledas för Jordgubbsfältet och Orrhaga som bedöms 
vara grundläggande för att Eksjö kommun ska kunna 
möta den förväntade efterfrågan på byggklara tomter 
inom de närmaste åren. 

Större sammanhängande områden där kommunen 
har rådighet att långsiktigt planera sin egen utveck-
ling kommer att vara en framgångsfaktor. Eksjö kom-
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mun bör verka för att förvärva mer strategisk mark 
i anslutning till tätorten som kan anses vara lämplig 
för exploatering.

Beläggningsunderhållet har varit en frekvent debatte-
rad fråga de senaste åren och kommer fortsatt att vara 
det. Under 2017 har mer reinvesteringsmedel lagts 
på beläggningar än på många år och det kommer 
vara nödvändigt för att åtminstone bibehålla vägka-
pitalets nuvärde. Eksjö Energi AB kommer under 
2018 att genomföra en omorganisation och tillföra 
avdelningen skog och park från sociala sektorn till 
bolaget. Omorganisationen förväntas ge effekter på 
ökade samordningsvinster vilket skulle kunna leda 
till att ytterligare medel finns tillgängliga för under-
hållsåtgärder.

Frågor som berör planering för vatten blir allt vikti-
gare. Åtgärder med anledning av EU:s vattendirek-
tiv, klimatförändringar, översvämningsproblematik 
och motsatsen torka samt planering för vatten- och 
avloppslösningar samt vatten som attraktivitetsfaktor. 
Rent konkret ska en dagvattendamm anläggas vid 
Kvarnarpasjön och en vall för skydd mot översväm-
ningsproblematik i Ingatorp ska utredas. En ny VA-
plan ska utredas under 2018.

Kommunens framtida arbeten inom förorenade 
områden förväntas öka i och med att det finns po-
tentiella och idag konstaterade förorenade områden.  
Detta leder till ökade arbetsinsatser och kostnader för 
undersökning och eventuella åtgärder.

En fortsatt utbyggnad av fiber förväntas i stor om-
fattning. Beslut gällande utbyggnad av nodpunkter 
för att nå målet om 95 procent anslutning med fiber 
till 2020 bör ske snarast.

En ny gång- och cykelväg mellan Hult samhälle och 
Movänta Camping ska byggas under 2018. 

Planenheten kommer att ha sitt huvudfokus på Nan-
nylundsområdet, Jordgubbsfältet och uppföljning 
av byggnationen av kvarteret Ciselören i Eksjö samt 
ombyggnationen av Kvarnarps gård. Planläggning för 
mindre bostadsområden i Eksjö och förhoppningsvis 
även Hult står på agendan. I slutet av 2018 bör beho-
vet av revidering alternativt upprätta ny översiktsplan 
diskuteras.

Statliga bidrag har beviljats för trafikförbättrande 
åtgärder under året. Bland annat ska korsningen Vet-

landavägen – Östra och Västra Ringvägen förbättras.

Fastighetsförbättrande åtgärder i enlighet med fast-
ighetsplanen kommer att ske samt löpande återrap-
portering kring möjliga framtidsscenarier för kom-
munens fastigheter och byggnader.

God avkastning är grunden till att uppfylla höga am-
bitioner gällande naturvård och skötsel av tätortsnära 
skogar. Det finns ett stort behov av åtgärder då detta 
under mycket lång tid varit utan tydliga målbilder 
och skötsel. Åtgärderna omfattar inventering av de 
tätortsnära skogarna, upprättande av skötselplan och 
med en fungerande verksamhet kring detta. Fortsätta 
arbetet med att kontinuerligt ajourhålla skogsbruks-
planen för att göra den till ett levande dokument. 
Påbörja aktivitet och skötsel av NS/K-bestånd. Samt 
sist men inte minst att fortsätt vara lyhörd och att 
vara affärsmässig avseende förvaltandet av Eksjö 
kommuns skogsinnehav.

Vad gäller kartverksamheten bör fler externa webb-
tjänster utvecklas för att kunna tillhandahålla fler 
användbara tjänster för allmänhet men även interna 
tjänster inom kommunkoncernen. Förutsättningar 
är bra rent tekniskt men behöver moderniseras och 
applikationerna utvecklas kring systemen. 
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 Budget  Utfall  Avvik-
2016    2014         els

Sektorsövergripande 
Intäkter 0,0 0,0 0,0
Kostnader 2,7 2,5 0,2
   varav personalkostnader 2,0 2,0 0,0
Nettokostnader 2,7 2,4 0,3

Mätning 
Intäkter -1,2 -2,3 1,1
Kostnader 3,1 3,1 0,0
   varav personalkostnader 2,2 2,0 0,2
Nettokostnader 2,0 0,9 1,1

Mark och exploatering
Intäkter -0,2 -1,7 1,6
Kostnader 1,8 3,3 -1,5
   varav personalkostnader 0,6 0,5 0,1
   varav kapitalkostnader 0,9 0,9 0,0
Nettokostnader 1,6 1,5 0,1

Skogar
Intäkter -2,6 -5,3 2,7
Kostnader 1,6 2,7 -1,1
   varav personalkostnader 0,3 0,3 0,0
Nettokostnader -1,0 -2,7 1,6

Fastighetsförvaltning 
Intäkter -0,7 -0,7 0,0
Kostnader 2,0 2,0 0,0
   varav personalkostnader 0,7 0,6 0,0
   varav kapitalkostnader 0,4 0,4 0,0
Nettokostnader 1,3 1,3 0,0

Miljö- och hälsoskydd
Intäkter -2,2 -2,3 0,1
Kostnader 4,9 4,9 0,0
   varav personalkostnader 4,3 4,1 0,3
Nettokostnader 2,7 2,5 0,1

Trafik
Intäkter -0,5 -0,7 0,2
Kostnader 2,8 3,3 -0,5
   varav personalkostnader 0,6 0,7 -0,1
Nettokostnader 2,3 2,7 -0,3

 

Planering, bygglov och energirådgivning
Intäkter -2,3 -3,6 1,3
Kostnader 6,6 6,4 0,3
   varav personalkostnader 4,3 3,5 0,8
Nettokostnader 4,3 2,7 1,6

Gator, vägar och park
Intäkter 0,0 0,0 0,0
Kostnader 23,6 23,5 0,2
   varav kapitalkostnader 9,7 9,7 0,0
Nettokostnader 23,6 23,5 0,2

Miljösamordning/naturvård
Intäkter -0,2 -0,1 0,0
Kostnader 1,0 0,8 0,1
   varav personalkostnader 0,6 0,4 0,2
Nettokostnader 0,8 0,7 0,1

Samhällsbyggnadsektorn totalt
Intäkter -9,8 -16,9 7,1
Kostnader 50,2 52,4 -2,2
   varav personalkostnader 15,6 14,0 1,4
   varav kapitalkostnader 11,4 11,4 0,0
Nettokostnader 38,7 35,5 4,9

Investeringar
Inventarier 3,9 1,7 2,2
Byggnader och anläggningar 0,5 0,6 -0,1
Offentliga miljöer 2,0 1,1 0,9
Tillgänglighetsåtgärder 0,5 0,0 0,5
Trafikmiljö 14,1 17,7 -3,5
Övrig infrastruktur 4,5 0,0 4,5
Markförvärv o exploatering 8,2 2,6 5,6
Totalt 33,8 23,7 10,1

 Ekonomi (mnkr) Budget  Utfall Avvik-
2017       2017      else

 Ekonomi (mnkr) Budget Utfall Avvik-
2017  2017      else
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Barn- och ungdomssektorn
Ekonomi

Utfall driftbudget 2017-12-31 
Barn- och ungdomssektorns utfall är 397,9 mnkr 
mot budgeten på 381,5 mnkr.  Överskridandet upp-
går till -16,4 mnkr. Största delarna av detta under-
skott ligger inom
• Grundskolan, -8,8 mnkr. Främsta orsak är att

det finns fler elever i verksamheten än i underla-
get för budget 2017.

• Gymnasieskolan -4,3 mnkr. De interkommunala
ersättningarna är högre än beräknat, det vill säga
fler Eksjöelever studerar utanför kommunen än
tidigare. Dessa går framförallt på yrkesprogram
eller program med idrottsprofiler, som inte finns
på Eksjö Gymnasium.

• Gymnasiesärskolan -1,2 mnkr. Flera multihan-
dikappade elever i verksamheten kräver högre
personaltäthet.

• Förskolan-1,0 mnkr. Utbyggnad av förskoleverk-
samheten i Mariannelund och Höreda.

• Sektorsövergripande -0,9 mnkr. IT-avgifter till
Höglandets kommunalförbund (HIT) gällande
användare, nätverk och drift av program är högre
än vad som räknades med i budgeten.

Investeringsbudget
Av investeringsbudgeten på 4,1 mnkr användes en-
dast 2,3 tkr vilket är en avvikelse
på +1,7 mnkr. Överskottet beror till största delen på 
att den nya förskolan på Galaxen inte har blivit klar 
under 2017, så inköp av inventarier och utrustning 
var inte aktuellt under 2017. Detsamma gäller för in-
köp till Prästängsskolan, eftersom den första etappen 
av renoveringen ej blev klar under året. Barn- och 
ungdomssektorn begär därför att överskottet på +1,7 
mnkr överförs till 2018.

Viktiga händelser 
• Flera barn och elever i verksamheterna än i un-

derlaget som budgeten baserats på.
• Mottagande och integrering av nyanlända elever

har varit i fokus under året. Skolan har fortsatt
stora utmaningar att möta dessa elevers behov av
stöd utifrån befintliga resurser.

• Ombyggnationer och lokalförändringar har inte
blivit klara i tid, vilket medfört ökade kostnader
för tillfälliga lösningar.

• En stor utmaning är att rekrytera utbildad per-
sonal. Kompetensförsörjning är en av de största
utmaningarna både under året som gått och i
framtiden. Svårigheten att rekrytera innebär ett
stort ansvar på de behöriga lärarna att ge stöd till
obehöriga lärare i planering, genomförande och

Barnomsorg   •   Grundskola   •   Grundsärskola  •   Gymnasium
  Gymnasiesärskola  •   Öppen ungdomsverksamhet   •   Elevhälsa  •   Kostenhet
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bedömning. Här är det viktigt att arbetsgivaren 
kan avlasta lärare från arbetsuppgifter som inte 
hör till undervisningen och vara en attraktiv 
arbetsgivare.

• Hälsofrämjande insatser, med förstärkt elevhälsa
och pulshöjande aktiviteter i åk 4-6, har genom-
förts på alla skolor.

Årets verksamhet

Ledning och organisation
Organisationen inom sektorn kan beskrivas som 
”platt”, vilket innebär att enhetschefer, förskolech-
efer och rektorer ansvarar för sin resultatenhet direkt 
under sektorschefen. Sektorns balanserade styrkort, 
tillsammans med nationella styrdokument, ligger till 
grund för enheternas arbetsplaner, handlingsplaner 
och systematiska kvalitetsarbete.

Ledningsorganisationens syfte är att ge goda förut-
sättningar för förskolechefer och rektorer att samar-
beta, stödja varandra och utveckla det pedagogiska 
ledarskapet. Det pedagogiska ledarskapet är en viktig 
framgångsfaktor för att alla barn och elever ska 
utvecklas, lära och lyckas i förskolan och skolan. I 
ledningsorganisationen är förskolorna och skolorna 
indelade i sex samarbetsområden, med gemensam 
administration.

Inom sektorn finns två utvecklingsledare, vars främ-
sta uppgift är att stödja och avlasta förskolechefer och 
rektorer i det dagliga arbetet, samordna och driva 
skolutveckling.

Skolutveckling
Ett av målen i det Barn- och ungdomspolitiska 
programmet är att ”Utbildningen är konkurrenskraf-
tig och genomsyras av en professionell, tydlig och 
lärande organisation.”
Som strategi för att nå detta mål har Barn- och ung-
domssektorn börjat bygga en organisation som stöd-
jer samarbete och professionsutveckling. Det handlar 
om att bygga upp kapaciteten för skolutveckling så 
att utvecklingsarbetet kommer alla barn och elever 
till del och att de märker effekter av förändringsarbe-
tet i undervisningen.

En viktig aspekt har varit att sträva efter att hitta en 
balans mellan verksamhetens egna behov och behov 
av mötesplatser för samarbete och kollegialt lärande. 

Gemensamma nätverksträffar har organiserats och 
samordnats för att ta vara på den kompetens som 
finns i organisationen, öka det kollegiala lärandet och 
likvärdigheten.

Skolledarna ser en förändrad undervisning när 
lärarna deltar i en processinriktad kompetensutveck-
ling över tid. Genom att i stor utsträckning använda 
Skolverkets lärportal har fortbildningskulturen 
utvecklats genom att det kollegiala lärandet stärkts. 
Lärarna har genom denna kompetensutveckling 
tagit del av forskning genom att läsa vetenskapliga 
texter och har fått möjlighet att pröva nya metoder i 
undervisningen. 

Kommunen har ingått i Skolverkets riktade insatser 
mot nyanlända. Under året har personal kompe-
tensutvecklats i språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt genom bland annat föreläsningar och 
lärgruppsarbete. Elever och personal har lyssnat på 
föreläsningar kring kulturmöten och kulturkrockar. 
Föräldrar till nyanlända elever har fått introduktion 
i den svenska skolan och det svenska skolsystemet 
samt haft möjlighet att diskutera kring förväntningar 
och föräldraroll. En satsning har gjorts för att stödja 
och handleda modersmålslärare och studiehandle-
dare. Skolverket har bidragit med ca 2,4 mnkr till 
detta arbete.

Elevhälsans olika kompetenser har varit en vik-
tig resurs i skolutvecklingsarbetet. Alla skolor har 
kunnat ta del av elevhälsans kompetenser genom 
skoldatateket, handledning, nätverksträffar och olika 
utbildningspaket. Specialpedagogiska myndighetens 
utbildningspaket har varit en tillgång i arbetet.
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Förskola och pedagogisk omsorg
Från sommaren 2016 uppnår barn- och ungdoms-
sektorn full behovstäckning inom förskola och peda-
gogisk omsorg dygnet runt. Tidigare år har vi klarat 
dagtid men haft kö till ”nattis”, sedan utökningen av 
”nattis” platser på Galaxen så uppnår vi full behovs-
täckning. 

Under 2016 har antalet platser inom förskoleverk-
samheten ökat. Förskolan Bullerbyn i Mariannelund 
har utökats med en ny avdelning, och förskolorna i 
Galaxen i Eksjö tätort har sedan sommaren sex avdel-
ningar plus ”nattis” öppet.

I februari 2017 var 847 barn placerade i barnomsor-
gen 1–5 år (inklusive dubbelplacerade). Motsvarande 
tid 2016 var det 805 barn.

I syfte att utveckla förhållningssättet och de peda-
gogiska strategierna inom förskolan har barn- och 
ungdomssektorn anordnat kommunövergripande 
kompetensutveckling under året. All personal inom 
förskolan har fått genomgå utbildning i bland annat 
ICDP (vägledande samtal), och fått föreläsningar av 
Lotta Törnblom i Pedagogisk dokumentation samt 
Arbetslagsutveckling.

Fokusområde i årets utvecklings-
arbete

Undervisning
Kompetensutvecklingsinsatser för att utveckla under-
visningen har fokuserat på:

• Vetenskapligt förhållningssätt och framgångsrik 
undervisning.

• Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
• Läsfrämjande insatser via läslyftet
• Att undervisa nyanlända
• Digital kompetens

Lärmiljöer
Insatser för att utveckla lärmiljöerna:

• Ett pågående utvecklingsarbete är att skapa 
tillgängliga lärmiljöer där alla barn och elever får 
förutsättningar att lyckas.

• Hälsofrämjande insatser, på alla skolor, med 
förstärkt elevhälsa och införande av pulshöjande 
aktiviteter i och med pulsprojekt i åk 4-6.

Digitalisering
Regeringen beslutade i maj 2017 om en samlad digi-
taliseringsstrategi som spänner över flera samhällsom-
råden. Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsen-
det har tre fokusområden med kopplade delmål som 
ska uppnås till 2022.

1. Digital kompetens för alla i skolväsendet 
2. Likvärdig tillgång och användning 
3. Forskning och uppföljning kring digitalisering-

ens möjligheter 

Barn- och ungdomssektorn har påbörjat ett arbete 
att ta fram en lokal digitaliseringsstrategi som främjar 
barn och elevers kunskapsutveckling på alla försko-
lor och skolor i kommunen. Denna digitaliserings-
strategi är välgrundad i forskning och inkluderar 
hela styrkedjan. Ambitionen är att planera för och 
genomföra ett långsiktigt skolförbättringsarbete som 
förändrar vårt arbetssätt och som utvecklar likvärdig-
heten så att förändringsarbetet kommer alla barn och 
elever tillgodo.

Frågeställningen lyder: På vilket sätt kan vi omsätta 
den nationella IT-strategin i praktiken, så att det 
leder till att digitaliseringens möjligheter tas tillvara 
och barn och elevers kunskapsutveckling främjas?

Nuläge - Digitalisering
I dag saknar kommunen en strategi och försörj-
ningsplan för digitaliseringen. Det finns varken en 
likvärdig tillgång till digitala verktyg bland personal, 
barn och elever eller likvärdig kompetens på försko-
lor/skolor. Att ta fram en digitaliseringsstrategi har 
länge varit efterfrågat av alla nivåer i styrkedjan vilket 
framkommit i resultatdialoger när de olika nivåerna 
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i styrkedjan träffats för att diskutera möjligheter och 
hinder i utvecklingsarbetet.

Inom förskolan har lärplattor köpts in till all personal 
och används ibland annat i läslyftet. Utvecklingsar-
bete pågår att använda digitala verktyg i verksamhe-
ten för att främja barnens lärande. Inom grundskolan 
har alla lärare tillgång till digitala verktyg men endast 
50 procent av eleverna har tillgång till ett personligt 
digitalt verktyg. Målsättningen är att alla elever i 
grundskolan har ett personligt digitalt verktyg om 
några år. Skolorna arbetar med att utveckla undervis-
ningen via digitala lärverktyg och metoder. Här har 
lärare och skolor kommit olika långt. Arbetet med att 
samla all elevdokumentation och rapportera elev-
frånvaro digitalt i lärplattformen har fortsatt under 
året. På Eksjö Gymnasium har alla lärare och elever 
personliga digitala verktyg i form av laptop och kom-
munikationen inom skolan sker digitalt.

Styrdokumenten för samtliga verksamhetsformer har 
reviderats och digital kompetens har skrivits tydli-
gare in i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Ett 
arbete är påbörjat att implementera de nya läropla-
nerna i förskola och skola. Alla ledare inom sektorn 
har påbörjat en utbildning i att leda digitalisering.

Förskola och pedagogisk omsorg
Året har inneburit kontinuerliga utökningar av verk-
samheterna i form av förtätning av antal barn per av-
delning, fler avdelningar samt nystartade familjedag-
hem, eftersom barnantalet har ökat. I januari 2018 
var 893 barn placerade i förskoleverksamheten 1-5 år. 
Motsvarande siffra i februari 2017 var 847 barn.
Enligt planerna skulle en fristående förskola öppnas 
under hösten 2017, men öppnandet har skjutits 

fram till hösten 2018. Ytterligare en förskola med 3 
avdelningar skulle varit färdigställd på Galaxen vid 
årsskiftet 2017/2018. De första barnen kan tas emot 
först i början av mars 2018. Detta innebar att de 
barn som var tilltänkta att placeras på dessa förskolor 
istället fått plats i befintliga och tillfälliga verksamhe-
ter. Stor del av hösten har ägnats åt att hitta lösningar 
för detta. 

Utökningen av barn i östra kommundelen innebar 
att den öppna förskolan på Bobinen i Mariannelund 
förändrades till allmän förskola för att tillmötesgå 
behovet. Familjedaghemmet Hagen öppnades hösten 
2017 i Mariannelund. En tredje avdelning öppnades 
i Hjältevad. Getingen i Ingatorp blev åter förskola 
efter att ha varit familjedaghem under våren.

Barnantalet har även ökat i södra kommundelarna, 
vilket har lett till att det under hösten öppnades en 
ny avdelning på Sunnanängs förskola. Denna avdel-
ning är inrymd i  församlingshemmet i Höreda.

För att öka andelen förskollärare har ett samarbete 
med Linnéuniversitetet inletts där blivande förskol-
lärare erbjuds ett koncept där de kan kombinera 
studier och yrkesliv hos oss.

Grundskola och grundsärskolan
Antalet elever i verksamheterna har varit betydligt 
fler än vad prognosen inför 2017 visade och därmed 
även budgetunderlaget. Andelen elever i behov av 
särskilt stöd både i skola och på fritids har ökat, 
vilket innebär ett större resursbehov för att kunna 
möta dessa elever. Fler elever än tidigare har mycket 
omfattande stödbehov, vilket medfört extra insatser i 
form av personal och lokaler.

Eksjö Gymnasium . Östanåskolan
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Mottagande och integrering av nyanlända elever 
har varit i fokus under året. Det innebär även fort-
sättningsvis en stor utmaning att möta dessa elevers 
behov av stöd inom befintliga resurser.

En stor utmaning är att rekrytera utbildad personal. 
Kompetensförsörjning är en av de största utma-
ningarna både under året som gått och i framtiden. 
Svårigheten att rekrytera innebär ett stort ansvar på 
de behöriga lärarna att ge stöd till obehöriga lärare 
i planering, genomförande och bedömning. Här är 
det viktigt att arbetsgivaren kan avlasta lärare från 
arbetsuppgifter som inte hör till undervisningen och 
vara en attraktiv arbetsgivare.

Kostnaderna för skolskjutsar har ökat väsentligt 
under året. Detta beror på att nyanlända elever i den 
östra kommundelen erbjuds andra skolor än den 
närmaste. På så sätt erhålls en jämnare fördelning av 
elever i klasserna och inkluderingen gynnas. Enligt 
nya timplanen har eleverna i årskurs 6 språkval. För 
att samordna undervisningen skjutsas eleverna på 
landsbygdsskolorna till respektive högstadieskola. 

Hunssnässkolan har fått utrymma lokaler för att 
möjliggöra tillfälligt familjedaghem. Nya lokaler har 
hyrts på plan två i Bålgetingen, med ökade hyreskost-
nader som följd. Prästängsskolans ombyggnation gör 
att undervisning måste förläggas till andra lokaler. 
Två paviljonger är inhyrda för detta ändamål. Hyres-
kostnad för dessa paviljonger är 1,3 miljoner kronor 
per år. 

Grundsärskolan på Grevhagsskolan har ökat sitt elev-
antal, vilket krävt personalförstärkning och anpass-
ning och förändring av lokalerna. 

Gymnasium och gymnasiesärskolan
Till hösten 2017 påbörjade fler nyanlända elever 
sina studier på nationella program. För att klara en 
gymnasieexamen behöver många av dem mycket 
stöttning. Därför har en nyinrättad tjänst som 
studiecoach tillsatts. Syfte med insatsen är att studie-
coachen stödjer såväl elev som undervisande lärare 
i det ämne eleven behöver stöd i.  Studiecoach och 
ämneslärare diskuterar lösningar utifrån elevens be-
hov och på så sätt utvecklar läraren sin undervisning 
och lärmiljö för flerspråkiga elever.

Flera elever som påbörjat gymnasiet har behov av un-
dervisning i mindre grupp, individuell undervisning 
samt behov av enskilda studierum. Det är viktigt att 
eleverna känner sig trygga och sedda för att tillgodo-
göra sig studier. 

Cykelgymnasiet startades höstterminen 2017. Detta 
som ett led i arbetet att få fler elever till Eksjö Gym-
nasium. Gruppen består av fem elever, vilket är en 
lagom stor grupp att börja med, för att sedan bygga 
ut verksamheten. Initialt kostar det att bygga upp 
verksamheten.

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har under året 
byggts upp. Två personer anställdes under våren 
och de har sina lokaler i stationshuset, vilket är bra 
då ungdomarna kan ha svårt att vistas i skollokaler. 
Uppdraget är att få ungdomar mellan 16-20 år i sys-
selsättning. Verksamheten är framgångsrik och har 
fångat upp många ungdomar.

Under året har omflyttningar gjorts av program för 
att kunna utnyttja lokalerna optimalt och ytterligare 

Verksamheterna



71

utveckla samarbetet mellan programmen som ingår 
i Teknikcollege. Flytten gjorde att kostnader för små 
ombyggnationer tillkom, men över tid kommer detta 
att vara välinvesterad pengar.

Av gymnasiets avgångselever våren 2017 erhöll 87 
procent examensbevis på yrkesprogrammen och 88 
procent på de högskoleförberedande programmen. På 
högskoleförberedande programmen har 94 procent 
av eleverna grundläggande behörighet till högsko-
lan och på yrkesprogram är motsvarande siffra 44 
procent.

Gymnasiesärskolan hade under våren haft verksam-
het förlagd i externa lokaler för två elever. Detta för 
att eleverna behövde vara i lokaler där det inte fanns 
andra elever. Ombyggnationen som tidigare planerats 
vara klart under hösten påbörjades inte och tillfälliga 
ersättningslokaler anpassades. Flera multihandikap-
pade elever på gymnasiesärskolan är resurskrävande 
och därför behövs en högre personaltäthet än tidi-
gare. De elever som tog studenten 2017 från gymna-
siesärskolan kom samtliga ut i sysselsättning, vilket är 
mycket glädjande. Eksjö Gymnasiesärskola är en av 
få skolor i Sverige som lyckas få ut sina elever i sys-
selsättning efter avslutad utbildning.

Elevhälsa 
Inför hösten 2017 skedde en utökning av kurators-
organisationen vilket innebar att varje skola har fått 
en egen kurator med minst 75 procent tjänst med 
rektor som ansvarig chef. Till stor del har utökningen 
finansierats av statsbidrag. 

Elevhälsans specialpedagoger, skollogoped, arbetste-
rapeut och psykologer har utökat handledningen till 
skolorna, men upplever ändå att ansökningar om ut-
redningar ökar till teamet. Det är svårt att hinna göra 
alla utredningarna inom rimlig tid. Kuratorerna har 
en viktig roll att tillsammans med övriga elevhälsan 
vara med och stötta eleverna kring psykisk ohälsa, 
verka för högre närvaro i skolan och förebygga bruk 
av ANDT preparat. 

Förhoppningen är att det främjande och förebyg-
gande arbetet minskar antalet ansökningar om 
utredning, så att fokus istället kan läggas på att skapa 
tillgängliga lärmiljöer och effektiva anpassningar för 
barn och elever. 

Skolsköterskorna har fått ett större samarbete med 
kuratorerna i och med utökningen som möjliggör 
gemensamma insatser i det främjande och förebyg-

gande arbetet. Skolsköterskorna har även kopplat 
frågor kring pulsprojektet till hälsosamtalet i åk 4 för 
att följa upp elevernas upplevelse ur en hälsoaspekt. 

När antalet nyanlända elever ökat i kommunen 
så har det inneburit en högre arbetsbelastning för 
skolsköterskorna, både med besöksantal men främst 
administrativt. Skolsköterskeresursen på vissa skolor 
har inte kunnat täcka behovet. 

Besöksantalet är fortsatt högt på Öppna förskolan i 
Eksjö, vilket ställer stora krav på lokalerna. Förskollä-
raren har tillsammans med kurator på familjecentra-
len startat upp en ny grupp för sköra föräldrar. Den 
har varit mycket uppskattad och fler föräldrar har 
anmält sig inför våren. 

Måltidsverksamhet
Antalet serverade portioner i skolan har ökat med 
ungefär 140 om dagen jämfört med 2016. Det ökade 
barn- och elevantalet har gjort att bemanningen 
ökats. I Ingatorpsskolan, Hultskolan och Furulunds-
skolan har deltidstjänster tillsatts under hösten för att 
klara av det ökade elevantalet.

Förskoleverksamheten på Galaxen har vuxit utan att 
budgeten utökats för varken personal eller livsmedel. 
I Höreda utökades förskoleverksamheten med en 
avdelning hösten 2017. Denna avdelning är placerad 
i församlingshemmet. Denna utökning har klarats 
inom befintlig måltidspersonal beroende på bra sam-
ordning med befintlig förskola och att måltider äts i 
skolans matsal. 

Livsmedelspriserna har gått upp i stort sett inom alla 
produktgrupper. Verksamheten har varit avtalslös 
på flera områden under året vilket inneburit större 
kostnader. 

Under året har det jobbats hårt med att minska 
matsvinnet och vissa framgångar kan ses, särskilt med 
svinnet i köken.  Fortsättningsvis måste elever bli mer 
involverade för att öka deras medvetenhet.

Sjukfrånvaron har under året varit väldigt hög. I vissa 
fall har överbemanning gjorts då kompetensen varit 
för låg eller kökens utrustning undermålig. 

Måltidsverksamheten inom barn- och ungdomssek-
torn består av 20 enheter, många av dem små, vilket 
gör det svårt att samordna. För att hålla nere konsta-
derna inför framtiden är det nödvändigt att utveckla 
och förbättra samordningen mellan enheter vid lov.
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Öppen ungdomsverksamhet 
Öppen ungdomsverksamhet har under 2017 haft 
ett turbulent år. Spelverket har haft många besökare 
eftersom Mejeriet stängdes vid årsskiftet 2016/2017. 
Personalen koncentrerades till Spelverket där det 
krävdes hög personaltäthet för att öka säkerheten på 
grund av oroligheter. 

För att tillgodose behovet av en fritidsgård i Marian-
nelund öppnades Furan i slutet av augusti. På grund 
av svårighet med personalrekrytering försenades öpp-
nandet. Spelverket hade öppet sex kvällar i veckan 
under vårterminen och fem kvällar i veckan under 
hösten samt extraöppet vid lov. Furan har haft öppet 
fyra kvällar i veckan. Personal från Spelverket har 
stöttat den nyetablerade verksamheten på Furan.

Spelverket har haft traditionell fritidsgårdsverksam-
het med mycket samtal, TV-spel och LAN, musik-, 
dans- och omsorgsgrupper, bordtennis, Teatertolvan 
och Höglandsklättrarna. Intresset för att hyra lokaler 
på Spelverket har ökat under hösten och alla önske-
mål har inte kunnat tillgodoses. I Furans begränsade 
lokaler har fokus varit en traditionell fritidsgård 
med biljard och TV-spel. Båda gårdarna har arbetat 
mycket med integration. Båda gårdarna vänder sig 
till ungdomar i åldern 13–18 år.

Öppen ungdomsverksamhet har ett aktivt och 
nära samarbete med övriga kommunala enheter 
såsom skola, elevhälsa, kulturskola, socialtjänst med 
flera. Fritidsledare har bemannat café Nyfiket på 
Prästängsskolan två gånger i veckan. Under hösten 
har personal, tre tillfällen per vecka, funnits vid cafét 
och uppehållsrummet på Furulundsskolan. Samar-
bete sker också med föreningar, studieförbund och 

näringsliv, bland annat i samband med Lions ryttar-
spel och ankrace, Eksjö Södras stadslopp, musik på 
museigården, nationaldagsfirande, kammarmusikfes-
tival, dansfester, sommarteater på Kyrkbacksgården, 
Teatertolvans arrangemang och Eksjö stadsfest.

Under två somrar har Öppen Ungdomsverksamhet, 
genom ungdomar på feriepraktik, ansvarat för driften 
av Valbackens toppstuga i Ingatorp. För femte året 
i rad genomfördes under sex veckor ett migrations-
projekt, med medel från Migrationsverket, för barn 
och ungdomar i Mariannelund och Ingatorp. Syftet 
var att dessa barn och ungdomar skulle få uppleva 
sommarlovskänslan. Under sju veckor bedrev Öppen 
Ungdomsverksamhet dagverksamhet med utgångs-
punkt från en husvagn ”Spelverket on tour”. Verk-
samheten var avgiftsfri och bekostades av bidrag från 
myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Den vände sig till ALLA barn och ungdomar i kom-
munen. Husvagnen fanns därför i Mariannelund tre 
veckor samt i Bruzaholm, i Grevhagen, på Oxtorget 
och i Höreda en vecka på respektive plats. Ett stort 
antal barn och ungdomar deltog. Fritidsledare, ung-
domsledare, fältare och feriepraktikanter ansvarade. 
Sammanlagt jobbade drygt 30 feriepraktiserande 
ungdomar inom Öppen ungdomsverksamhet under 
sommaren 2017.

Fältteamet har aktivt jobbat med uppsökande 
verksamhet och mycket tid har lagts på att vara där 
ungdomar finns inklusive på sociala medier. Kill-och 
tjejgrupper har bedrivits, likaså mer riktade insat-
ser såsom ett vaktmästeriprojekt i somras med sex 
handplockade ungdomar och ansvar för ett antal 
ungdomstjänster. Teamet har ett nära samarbete med 
polisen och de träffas regelbundet. 
Utöver de vanliga kvällar och helger som fältteamet 
arbetar är de aktiva de helger och tider som är extra 
lockande för ungdomsfestligheter till exempel skolav-
slutning, stadsfest och Lucia.
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Måluppfyllelse enligt styrkort

Mål: 100 procent av barnen och eleverna ska känna sig trygga i förskolan/familjedaghemmen och sko-
lan. 
Resultat: Förskolan 96,5 procent (2016)

Utfall 2017–2018 (%) Utfall 2016–2017 (%) Utfall 2015–2016 (%)

Åk 5 Åk 9 GY Åk 5 Åk 9 GY Åk 5 Åk 9 GY

Riket 90 83 89 92 83 89
Kommunen 90,6 90,8 94 91 87 87 92,4 89,3 91,8

Mål: Erbjuda alla plats i förskola, fritidshem och nattis senast fyra månader efter inkommen ansökan.
Resultat: Våren 2017  kunde inte alla, i den östra kommundelen, erbjudas plats inom 4 månader. Hösten 
2017 har alla erbjudits plats.

Mål: Andelen elever med godkänt i alla ämnen ska öka från 73 procent till 85 procent.

Andel elever i årskurs 6 som uppnåt målen i samtliga ämnen

2016–2017 (%)  2015–2016 (%) 2014–2015 (%)

Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt

Riket 85,9 65,0 76,2 89,4 76,5 82,3 85,7 79,4 82,3
Kommunen 82,5 76,2 79,2 83,7 77,4 80,5

2016–2017 (%)  2015–2016 (%) 2014–2015 (%)

Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt

Riket 79,0 69,7 74,1 79,9 69,3 74,2 75,9 62,2 77,0
Kommunen 83,8 74,1 78,9 72,3 44,4 57,2 78,8 68 73,5

Andel elever i årskurs 6 som uppnåt målen i samtliga ämnen
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2016–2017 (%) 2015–2014 (%) 2014–2013 (%)

Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt

Kommunen 221,1 180,5 202,2 230,2 193,3 210,1 213,7 208,2 210,7

Mål: Meritvärdet ska vara minst 20 % i årskurs 6 och årskurs 9 hos både pojkar och flickor.

Meritvärde årskurs 6

Meritvärde årskurs 9

2016–2017 (%) 2015–2014 (%) 2014–2013 (%)

Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt

Riket:  240,8 208,0 223,5 241 208,7 224,1 238 212,1 224,7
Kommunen 251,6 216,5 233,9 231,9 177,0 201,6 237,2 200 212,1

Mål: 95 procent av alla antagna på gymnasiet ska ha nått examen inom tre år.

2016 hade 91 procent av eleverna erhållit slutbetyg och gymnasieexamen.

Mål: Alla elever ska ha minst 94 procent närvaro i skolan.

Mätperiod 23 augusti–30 november. Samtliga elever från och med årskurs 1.

2016–2017 (%) 2015–2016 (%) 2014–2015 (%) 2013–2014 (%)

Eksjö gymnasium 86 91 88 92,8

Skolenhet Andel elever som har minst Andel elever som har
94 procent närvaro 20 procent frånvaro*

Eksjö kommuns grundskolor
årskurs 1–9 60,8 % 4,8 %
Eksjö gymnasium 42,5 % 22 %
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Hultskolan

  Årskurs 8     Årskurs 2 gymnasiet

 2015  2012  2009  2015  2012  2009

 25 %  15 %  17 %  24 %  19 %  11 %

  

Mål: Minst 25 procent av alla elever i åk 8 i grundskolan och i årskurs 2 gymnasiet ska känna att de har 
stora möjligheter att framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen.

  Årskurs 8     Årskurs 2 gymnasiet

 2015  2012  2009  2015  2012  2009

54 %  47%  46 %  56 %  29 %  38 %

 

Mål: Minst hälften av alla elever i årskurs 8 grundskolan och årskurs 2 gymnasiet ska vilja vara med och 
påverka i frågor som rör kommunens utveckling.

Framtiden

Utmaningar och Utveckling
En av de utmaningar som väntar sektorn är att klara 
skolverkets nationella riktlinjer för digitalisering av 
förskola och skola och nå visionen till 2022 att alla 
verksamheter ska ha likvärdig tillgång till digitala 
verktyg.  För att uppfylla detta behöver eleverna 
utrustas med digitala verktyg i en snabbare takt. 

En osäkerhetsfaktor som sektorn står inför är att 
Skolkommissionen har aviserat en förändring av 
systemet för skolans finansiering. I förutsättningarna 
för kommande statsbidrag framgår dock tydligt att 
huvudmannen förbinder sig att använda de tilldelade 
medlen till undervisning och elevhälsa, samtidigt 
som man förbinder sig att inte reducera den egna 
tilldelningen av resurser till dessa verksamheter. 

Att skapa så goda förutsättningar som möjligt för 
elevernas lärande. En stor utmaning är att anpassa 
lärmiljön till elevernas förutsättningar och att kunna 
möta elever i behov av särskilt stöd utifrån resurser, 
behörighet och kompetens.

Kostnader för måltidsverksamheten, skolskjutsar och 
IT är stora utmaningar inför det kommande året.

Mottagande och integrering av nyanlända elever, 
fortsatt stora utmaningar att möta dessa elevers be-
hov av stöd utifrån befintliga resurser.

En annan utmaning är att anpassa lokalbehovet för 
att kunna möta den ökade barn- och elevutveck-
lingen.

Fortsätta kvalitetsutvecklingen i förskolan mot målen 
i läroplanen för förskolan.

Utveckla organisationen för att ge stöd till rekto-
rer och förskolechefer, ge bättre förutsättningar för 
samarbete och kollegialt lärande samt ett likvärdigt 
administrativt stöd.

Att skapa en kultur där alla förstår att det är pedago-
gerna som gör den främsta skillnaden för
barnens/elevernas resultat. Alla andra har som främ-
sta uppgift att stödja, organisera, coacha, leda, avlasta 
och fatta beslut som ger pedagogerna goda förutsätt-
ningar så att alla elever lyckas.

Fortsätta utveckla en attraktiv gymnasieskola, som 
har ett bra programutbud och når goda resultat.

Rätt kompetensutveckling på organisations-, grupp- 
och individnivå krävs för att behålla och
nå en högre måluppfyllelse.

Vara en god arbetsgivare för att behålla och nyrekry-
tera kompetent personal med rätt behörighet.
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Öppen ungdomsverksamhet  
Intäkter -0,8 -1,2 0,5
Kostnader 6,1 7,2 -1,1
   varav personalkostnader 4,7 5,1 -0,4
Nettokostnader 5,4 5,9 -0,6

Öppen förskola 
Intäkter -0,6 -0,7 0,1
Kostnader 2,9 2,0 1,0
   varav personalkostnader 1,2 0,8 0,4
Nettokostnader 2,3 1,3 1,0

Förskola 1-5 år 
Intäkter -15,8 -20,9 5,1
Kostnader 106,3 112,4 -6,1
   varav personalkostnader 78,2 82,6 -4,4
   varav Interkommunala 
   ersättningar -0,3 -1,4 1,1
Nettokostnader 90,5 91,5 -1,0

Pedagogisk omsorg
Intäkter -0,3 -0,3 0,0
Kostnader 5,8 6,0 -0,2
   varav personalkostnader 5,1 5,2 -0,1
   varav Interkommunala ersättningar 0,1 -0,1
Nettokostnader 5,6 5,8 -0,2

Fritidshem
Intäkter -5,9 -6,8 0,9
Kostnader 17,5 18,1 -0,6
   varav personalkostnader 16,9 17,6 -0,7
   varav Interkommunala 
   ersättningar -0,2 -0,1 0,0
Nettokostnader 11,6 11,3 0,3

Förskoleklass
Intäkter -0,2 -0,1 0,0
Kostnader 8,2 8,6 -0,4
   varav personalkostnader 7,9 8,0 -0,1
   varav Interkommunala 
   ersättningar -0,1 0,0 -0,1
Nettokostnader 8,1 8,5 -0,4

 
 

Grundskola
Intäkter -22,3 -34,2 11,9
Kostnader 175,0 195,6 -20,6
   varav personalkostnader 117,4 129,0 -11,7
   varav Interkommunala 
   ersättningar -3,7 -4,4 0,7
Nettokostnader 152,7 161,4 -8,7

Grundsärskola
Intäkter -1,0 -1,4 0,4
Kostnader 9,8 10,6 -0,8
   varav personalkostnader 9,4 10,3 -1,0
   varav Interkommunala 
   ersättningar -1,0 -1,3 0,4
Nettokostnader 8,9 9,2 -0,3

Gymnasieskolan
Intäkter -30,3 -29,8 -0,5
Kostnader 97,7 101,6 -3,8
   varav personalkostnader 49,4 48,5 0,9
   varav Interkommunala 
   ersättningar 7,1 11,6 -4,4
Nettokostnader 67,4 71,7 -4,3

Gymnasiesärskolan
Intäkter -4,4 -5,2 0,8
Kostnader 11,6 13,6 -2,0
   varav personalkostnader 9,2 10,0 -0,7
   varav Interkommunala 
   ersättningar -4,0 -4,4 0,4
Nettokostnader 7,2 8,4 -1,2

Sektorsövergripande
Intäkter -2,5 -3,5 1,0
Kostnader 24,2 26,1 -1,9
   varav personalkostnader 15,8 14,6 1,2
Nettokostnader 21,7 22,6 -0,9

Barn- och ungdomssektorn totalt

Intäkter -83,9 -104,0 20,1
Kostnader 465,3 501,8 -36,5
varav personalkostnader 315,1 331,8 -16,7
varav Interkommunala ersättningar -2,1 0,0 -2,1
Nettokostnader 381,5 397,8 -16,4

Investeringar 
Nettokostnader 4,1 2,3 1,7

 Ekonomi (mnkr) Budget Utfall Avvik-
2017        2017      else

 Ekonomi (mnkr) Budget  Utfall Avvik-
2017 2017        else
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Sociala sektorn
Viktiga händelser

• Personalrekryteringsfrågan har varit en central
fråga i sektorn med bland annat stora problem
att rekrytera socialsekreterare och sjuksköterskor,
vilket har medfört att sektorn behövt lösa per-
sonalbristen med inhyrda konsulter via beman-
ningsföretag.

• Försäkringskassans striktare bedömningar om
personlig assistans har skapat utmaningar för
sektorn, såväl verksamhetsmässig som ekono-
miskt.

• Eksjö har tagit emot knappt 400 personer i flyk-
tingmottagningen exklusive ensamkommande
flyktingbarn, vilket är i nivå med mottagandet
2016.

• Inom hemtjänsten infördes ett nytt dokumen-
tations- och planeringssystem. Systemet innebär
att insatsregistrering och dokumentation sker
via mobiltelefon, i direkt anslutning till att
arbetsuppgiften avslutas. Nästa medarbetare får
tillgång till aktuell information innan uppdragen
påbörjas.

• Eksjö har under årets första månader genomfört
ett pilotprojekt för att tillsammans med medicin-
kliniken och Vårdcentralen testa det nya arbets-
sättet i samordnad vårdplanering.

Årets verksamhet 

Sektorns driftutfall för 2017 är 445,9 mnkr vilket 
är en negativ avvikelse mot budget med 50,1 mnkr 
motsvarande 12,6 procent. Exkluderat verksam-
het för ensamkommande flyktingbarn och flyk-
tingmottagning som inryms inom Sociala sektorns 
verksamhet är den negativa avvikelsen mot budget 
53,3 mnkr. Det vill säga verksamhet för ensamkom-
mande flyktingbarn och flyktingmottagning gör ett 
överskott då erhållna statsbidrag varit större än vad 
sektorn haft kostnader för verksamheten under 2017, 
vilket väger upp sektorns totala resultat 2017.

Äldreomsorg
Äldreomsorg särskilt boende redovisar en negativ 
avvikelse med 8,1 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med 8,3 procent. Bemanningstalet på 
kommunens särskilda boenden har varit 0,63 res-
pektive 0,6 tjänst per plats inkluderat det specifika 
statsbidraget för satsningen på att höja bemanningen 
inom äldreomsorgen. Exkluderat statsbidraget är 
bemanningstalen 0,6 respektive 0,57 tjänst per 
plats. Statsbidrag används också för att bland an-
nat höja nattbemanningen på Marieberg. Utöver 
grundbemanningen finns det en vikariebudget med 
en resursfördelning med fyra dagar per person och 
år för sjukvikarier, 24 timmar per person och år för 
utbildningsinsatser, 15 timmar per person och år till 

Äldreomsorg     •      Hälso- och sjukvård  
Stöd och service till funktionshindrade      • Socialt stöd
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finns ingen budget och den negativa avvikelsen för 
dem tillsammans är 675 tkr.

Äldreomsorg ordinärt boende, inklusive hemtjänst 
med hemtjänstpeng, prognostiseras till en negativ 
avvikelse mot budget med 1,5 mnkr vilket motsvarar 
en avvikelse mot budget med 1,5 procent. Ekono-
miskt kan hemtjänst som ersätts via hemtjänstpeng 
delas upp i framförallt två kategorier, antalet be-
viljade hemtjänsttimmar och hur den kommunala 
egenregin presterar ekonomiskt. Kommunens egen-
regi redovisar en negativ avvikelse med 0,4 mnkr. 
Den negativa avvikelsen beror på att antalet beviljade 
hemtjänsttimmar prognostiseras överstiga antalet 
budgeterade hemtjänsttimmar, vilket motsvarar 1,3 
mnkr. 

Under 2017 är det bara kommunens egenregi som 
har utfört hemtjänst, 213 216 hemtjänsttimmar där 
87 procent av dessa är omvårdnadstimmar och 13 
procent är servicetimmar. 

Av det totala antalet beviljade timmar är det 12 pro-
cent som är dubbelbemanning. Det genomsnittliga 
antalet beviljade hemtjänsttimmar per månad och år 
har minskat alla månader sedan mars, 18 514 tim-
mar, och december, 17 785 timmar.

Kosten avviker negativ med 1,3 mnkr, vilket mot-
svarar en avvikelse mot budget med 33 procent. Den 
negativa avvikelsen beror på att intäkterna blir 0,3 
miljoner sämre än vad som är budgeterat, att budge-
ten för personalkostnader överstigs med 0,5 miljoner 
samt att livsmedelspriserna har ökat under 2017 likt 
många år tidigare.

Bemanningsenheten tillhör från och med den 1 
augusti den sociala sektorn. Enheten redovisar en 
positiv avvikelse mot budget med 2,9 miljoner kro-
nor vilket är en positiv avvikelse med 93,4 procent. 
Orsaken är främst att timpriset som verksamheterna 
betalar för vikarier, överskrider kostnaderna. Under 
2018 kommer Bemanningsenhetens ekonomiska för-
utsättningar att ses över. Målsättningen är att ha en 
tvådelad intäkt: En budget för att driva Bemannings-
enheten, dvs. bemanningsplanerare och enhetschef, 
men också budget för semester- och sjukkostnader 
för resursgruppen, samt vissa introduktions- och re-
kryteringskostnader. Den andra delen ska bestå av ett 
timpris som verksamheterna betalar för vikarier, som 
ska täcka kostnaderna för densamma. Målsättningen 
är att timpriset ska bli lägre framöver, än vad det har 
varit 2017. För kommunen som helhet blir det ett 

arbetsplatsträffar och 15 timmar per person och år 
för introduktionskostnader. Den totala budgeten är 
tight och exempelvis en sjukdomsperiod med mag-
sjuka innebär ofta att budgeten inte håller. För att, 
ur ett ekonomiskt perspektiv, hämta igen en spräckt 
budget under innevarande år behöver enheterna gå 
kort med personal. 

Då kommunens särskilda boenden har olika lokal-
förutsättningar, mindre avdelningar med 8 platser till 
större avdelningar med 18 platser finns olika möjlig-
heter att kunna gå kort med personal. Detta eftersom 
det behöver finnas ett visst antal personal som jobbar 
samtidigt. För att ekonomiskt hålla en budget i 
balans skulle enheterna behöva minska ned grundbe-
manningen för att själva kunna skapa en buffert när 
dels vikariebudget ej håller och dels när vårdtyngd 
eller oroligheter kräver utökade insatser.

Utifrån nämndens beslut i augusti att justera beman-
ningen i syfte att komma tillrätta med budgetavvikel-
sen (SocN §119 2017-09-13) har enheterna arbetat 
i verksamheterna med att justera bemanningen. Men 
tanke på att schemat ligger i olika schemaperioder 
är det naturligt att det dröjer lite innan effekterna av 
nämndens beslut ger utslag i ekonomin och få full 
effekt först 2018.

Förutom ökade kostnader för sjukfrånvaro har det 
vid särskilt boende, i perioder under 2017, funnits 
behov hos hyresgästerna som inte har kunnat tillgo-
doses via ordinarie bemanning. I huvudsak har det 
varit oro/ångest hos den enskilde hyresgästen, ibland 
i kombination med utåtagerande beteende. För att 
säkerställa omvårdnadsbehovet, både hos enskild 
brukare och i kollektivet som helhet, samt för att i 
vissa fall garantera övriga hyresgäster säkerhet, har 
verksamheten anställt extra personal.
 
Sociala sektorn har arbetat aktivt för att förbättra 
arbetsmiljön för medarbetarna. Syftet har varit både 
att arbeta proaktivt för att förebygga ohälsa i perso-
nalgrupper, men också för att komma tillrätta med 
konflikter och ohälsosam arbetsmiljö. Vid de tillfäl-
len som verksamheten har behövt stöd utifrån för att 
komma tillrätta med situationen, har insatser köpts 
ifrån företagshälsovården: Avonova. Det finns inga 
medel avsatta för detta, men bedömningen är att det 
är mer kostsamt att avstå från åtgärder. 

Inom ramen för särskilt boende redovisas även 
kostnaderna för Medicinskt färdigbehandlade och 
Institutionsvård Äldreomsorg. För dessa två typer 
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nollsummespel, för respektive verksamhet, inklusive 
Bemanningsenheten, blir det en klar förbättring.

Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvård redovisar till en negativ avvikelse 
mot budget med 5,2 mnkr, vilket motsvarar en av-
vikelse mot budget med 17,1 procent. Den negativa 
avvikelsen beror på att hemsjukvården har haft va-
kanta sjukskötersketjänster, såväl på dag- som nattid. 
Tjänsterna har varit tillsatta tillfälligt med personal 
ifrån bemanningsföretag, vilket medför en betydligt 
högre kostnad än ordinarie personal. Bemanningssi-
tuationen har även påverkat att ordinarie personal får 
arbeta övertid. Övertid nyttjas och betalats ut även 
under 2017, vilket det inte finns någon budget för. 
Den sista hyrsjuksköterskan avslutades i september. 
Totalt är kostnaden för hyrpersonal, dag och natt, 3,3 
mnkr. 

Hemsjukvården har också tagit initiativ till att 
kvalitetsutveckla verksamheten, framför allt ifrån ett 
brukarperspektiv. Insatsen startade under sommaren, 
och har fortsatt under hösten. Personal från beman-
ningsenheten har anställdes till att utföra delege-
rade arbetsuppgifter. Syftet har varit att förbättra 
patientsäkerheten, genom att ytterligare kvalitets-
säkra läkemedelshanteringen och öka kvaliteten i 
uppföljningen av t.ex. sårläkning.  Den ekonomiska 
konsekvensen är ett nollresultat, då medel redan 
fanns avsatta till legitimerad personal, men då det 
råder brist på denna yrkeskår, löstes uppdraget på ett 
alternativt, innovativt sätt. 

Inköp och hyra av hjälpmedel prognostiseras till en 
negativ avvikelse mot budget med 0,8 mnkr. Utfal-
let är något högre mot vad det var under 2016. Vad 

gäller hjälpmedel håller Regionen ihop ett arbete för 
hela Jönköpings län för att utreda volymerna av för-
troendeförskrivning av framförallt kedjetäcken, vilket 
totalt sett har ökat i hela länet. Även bostadsanpass-
ningsbidragen håller sig inom ramen för budgeten.     

Stöd och service till funktionshindrade 
(LSS/SFB)
Stöd och service till funktionshindrade redovisar en 
negativ avvikelse mot budget med 11,3 mnkr, vilket 
motsvarar en avvikelse mot budget med 15 procent. 

I snabb takt har försäkringskassan omprövat befint-
liga beslut och avslagit fortsatt assistans eller kraftig 
skurit ner antal beviljade timmar på ett flertal ären-
den i Eksjö kommun. 6 ärenden har fått avslag på sin 
assistans. Nya ansökningar har inte blivit beviljade 
i samma utsträckning som innan, främst märks det 
för barn och unga vuxna. Även andra förändringar i 
tolkningar i assistansersättningar har genomförts som 
negativt påverkat kommunens ekonomi. Behovet hos 
den enskilde har inte omvärderats utan ansvarsfrågan 
har flyttas till kommunen med 2 månaders om-
ställningstid. Alla kommuner i landet har hamnat i 
samma läge men Eksjö kommun påverkas i viss mån 
mer än andra kommuner då Eksjö haft en förhål-
landevis stor andel personlig assistans. Utöver dessa 
har det tillkommit nya ärenden samt att det blivit 
förändringar inom befintliga ärenden vilket leder till 
avvikelse mot budget. 

En brukare har avlidit, vilket medfört avvecklings-
kostnader på motsvarande ungefär en månad för 
personalgruppen. Personalgruppen omfördelades 
sedan till ett nytt ärende. Behovet i antal timmar för 
den nya brukaren är ungefär motsvarande som beho-

Hemsjukvården
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vet var för brukaren som avled. Assistansersättning är 
beviljat för den nya brukaren men inte till den nivå 
som tidigare utförts vilket ger en negativ avvikelse. 

Fem individer är externplacerade enligt LSS-beslut, 
fyra av dessa är möjliga att avsluta med rätt boende-
lösningar på hemmaplan.

Socialt stöd
Socialt stöd landar på en negativ avvikelse mot 
budget med 25,9 mnkr, vilket motsvarar en avvi-
kelse mot budget med 33,6 procent. Externa barn-, 
ungdoms-, och vuxenplaceringar står för en negativ 
avvikelse på 16,6 mnkr. Biståndsenheten har haft 
vakanta tjänster framförallt inom barn- och unga, 
vilket har och kommer att besättas av bemannings-
personal. Totalt har enheten under 2017 haft 17 
externa konsulter i verksamheten på olika tjänstgö-
ringsgrader. När året nu är slut finns sex stycken kvar, 
alla har ett slutdatum och förhoppningen är att alla 
ska vara avslutade efter första kvartalet 2018. Detta 
genererar en kostnad motsvarade 13,4 mnkr, vilket 
medför att personalbudgeten har en negativ avvikelse 
mot budget med cirka 11 mnkr.

Externa placeringar
Externa barn-, ungdoms-, och vuxenplaceringar

Ekonomiskt bistånd
Budgeten för ekonomiskt bistånd sänktes inför 2017 
med 0,6 mnkr. Trenden för försörjningsstödet har 
vänt resultatet för ekonomiskt bistånd redovisar för 
2017 en negativ avvikelse på drygt 700 tkr. Det ska 
dock poängteras att ”glappet” det vill säga den tid 
som kommunen får betala ut försörjningsstöd till 
nyanlända innan dessa har fått sin första etablerings-
ersättning är exkluderad.

Flyktingverksamhet
Förändringar har genomförts i ersättningsförord-
ningen för ensamkommande flyktingbarn. I stort sett 
en halvering av de statliga ersättningarna till kom-
munerna genomfördes vid halvårsskiftet. Vidare har 
även asylprocessen för ensamkommande flyktingbarn 
förändrats. Från att de flesta barnen tidigare beviljats 
uppehållstillstånd till det omvända. Konsekvensen 
är att antalet barn snabbt minskat och verksamheten 
måste ställa om till en betydligt lägre omfattning. 
De statliga ersättningarna upphör omedelbart men 
kommunens kostnader för lokaler personal har om-
ställningstider. Sociala sektorn har under året lagt ner 
fyra HVB, genomfört en personalomställning i en 
volym och takt som inte skett i närtid. Verksamheten 
här arbetet hårt för att möta omställningarna och har 
anpassat sina kostnader till ersättningen, vilket gör 
att avvikelsen mot budget är +/- 0.

Flyktingmottagningen har, som beskrivet ovan, på-
verkat utbetalt försörjningsstöd, det så kallade ”glap-
pet”. Glappet påverkas exempelvis av handläggnings-
tider på Arbetsförmedlingen, handläggningstider på 
Skatteverket, kö till barnomsorg, kö till svenska för 
invandrare. Nettokostnaden är 5,1 mnkr för glappet 
exklusive handläggarna som arbetar med detta. Det 

Budget Utfall Avvikelse

Barn och unga 6 522 14 154 -7 632

Vuxna 11 148 20 119 -8 971

Summa 17 670 34 273 -16 603
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är tre handläggare som arbetar med glappet, vilket 
innebär att sektorns totala nettokostnad för detta 
prognostiseras till cirka 6,6 mnkr.   

Sociala sektorn erhåller också bland annat schablo-
nersättningar för etablering och introduktion för 
nyanlända personer för att täcka kostnader för mot-
tagandet. Belopp beror på hur stort mottagandet är, 
när mottagandet skett, vilken ålder individerna har, 
om det flyttar personer som är mottagna i Eksjö till 
andra kommuner eller vice versa.
Totalt sett, vad gäller ensamkommande flyktingbarn, 
flyktingmottagning och flyktingverksamhet som 
inryms inom sociala sektorns verksamheter genererar 
det inte ett lika stora ekonomiska överskott, som det 
gjorde 2016. Den ekonomiska påverkan från flyk-
tingverksamheten inom sociala sektorns verksamhe-
ter är en positiv avvikelse på cirka 3,3mnkr. Verk-
samheten för ensamkommande flyktingbarn är +/- 0 
samtidigt som glappet är den del som ekonomiskt 
leder till att prognosen för flyktingverksamheten på 
totalen prognostiseras inte blir bättre.

Sektorsövergripande och övrigt
Sektorsövergripande och övriga funktioner bidrar 
med en positiv avvikelse mot budget med 0,3 mnkr, 
vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,3 
procent. Omsorgsavgifterna ger ett litet överskott 
samt vakanta tjänster under del av året på administra-
tiv personal. Sektorn har avvecklat en IT-kontotjänst 
som flera medarbetare har haft och ersatt den med 
en annan teknisk lösning som är betydligt billigare. 
Höglandets IT har dock fortsatta kostnader för tjäns-
ten under en avvecklingsperiod. Enligt avtalet mellan 
Höglandets IT och kommunerna har Höglandets IT 
rätt att bibehålla fakturering under max 12 månader 

utöver ordinarie uppsägningstid, dock aldrig mer än 
självkostnad. Detta påverkar sektorns utfall under 
2017 med cirka 1,0 mnkr.

Måluppfyllelse enligt styrkort 

Uppföljning av kommunstyrelsens styrkort
Mål: Antalet ej gynnande beslut i förvaltningsrätt 
ska minska (jämfört mot föregående år)
Barn och unga:  2016: 0 st, 2017: 0 st
För barn och unga är styrtalet uppfyllt, likt 2016 är 
utfallet för 2017 0 styck ej gynnande beslut. Under 
året har eller ska alla socialsekreterare inom barn och 
unga gå vidareutbildning inom LVU, vilket är en del 
av enhetens kompetensutvecklingsplan. Från års-
skiftet 2017/18 finns aktuella rutiner, blanketter och 
handläggnings- och verkställighetsprocess för alla de-
lar som bygger på den nationella informationsstruk-
turen (NI) samt gällande lagstiftningskrav. Enheten 
har även arbetet fram en intern avvikelsehantering 
som komplement till sektorns övergripande hante-
ring.

Vuxna:  2016: 0 st, 2017: 3 st
Styrtalet på vuxen området är inte uppfyllt, med 3 
ej gynnande beslut. Biståndsenheten har handlägg-
ningsrutiner för de frågor som dessa ärenden avser, 
ansökan om LVM och ansökan om bostad i vår kom-
mun på grund av våld i nära relationer. Enheten har 
ett aktivt och pågående förbättringsarbete avseende 
processer och rutiner i samarbete mellan socialsekre-
terare och verksamhetsutvecklare. Förbättringsarbetet 
omfattar även egenkontroll, riskanalys och vidareut-
bildning. För domstolarna är ärenden inom området 
”Våld i nära relationer” nytt och deras kunskap inom 
området kan ibland påverka hur beslut faller ut.

Mogården
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En framgångsfaktor kan vara att biståndsenheten 
idag alltid använder ombud vid LVU förhandlingar. 
Det är ofta mycket juridik i ärendena vilket gör att 
ombud oftast kan göra bättre underlag som håller i 
rätten.

Mål: Alla sektorer har en nedskriven plan kring 
inkludering av nyanlända, senast 2017.
Utfall 2016: Finns ingen nedskriven plan. 
Utfall 2017: Styrtalet är inte uppfyllt. 
Arbetet är påbörjat men är inte klart.
Mål: Graden av självbestämmande och förbättrad 
integritet ska öka jämfört med föregående år
Utfall 2016: Ökning med 17 procent. 
Utfall 2017: Ökning med 9 procent.
Resultatet visar på en förbättring sedan 2016 med 9 
procent. Under året en ny tjänst funnits på hemsidan 
där brukares anhöriga eller brukare kan räkna ut vad 
hemtjänsten kostar. Detta ger en ökad frihet att göra 
detta när man själv vill och det kan göras av anhörig 
eller av brukaren själv utan att man behöver kontakta 
förvaltningen.

Mål: 90 procent nöjda brukare
Utfall 2016: 88 procent. 
Utfall 2017: 90 procent
90 procent av brukarna inom äldreomsorgen är 
nöjda. Värt att notera är att 100 procent är nöjda 
med bemötandet från personalen inom Hemtjäns-
ten. Eksjö kommun ligger kvar på samma nationella 
rankning som tidigare år. Det förebyggande arbete 
som registreras i verktyget Senior Alert, placerar Ek-
sjö kommun, som 8:e bästa kommun i Sverige.

Mål: Högst 40 hushåll med andrahandskontrakt
Utfall 2016: 42 stycken. 
Utfall 2017: 51 stycken.
Antalet andrahandskontrakt har ökat till 51 st från 
42st 2016. Gällande sociala kontrakt har Sociala 
sektorn under året inte behövt anskaffa fler bostäder 
än de som redan fanns och tack vare viss utflytt har 
nya behov klarats inom befintliga lägenheter. Dock 
har det inte varit möjligt att minska antalet bostäder 
då nya grupper med behov av bostäder har fram-
kommit. En ny grupp är personer som får tillfälligt 
uppehållstillstånd och skrivs ut från Migrationsver-
kets asylboenden med hänvisning till att söka bostad 
genom Eksjö kommun.

Mål: Antalet avslutade andrahandskontrakt ska 
vara fler än påbörjade årligen
Under 2017 har 11 andrahandskontrakt avslutats 
och endast 5 nya har tecknats.

Mål: Antalet lägenheter som kommunen kan er-
bjuda ska stämma överens med antalet anvisnings-
bara platser som kommunen tecknat avtal om. 
Under 2017 har ett hårt arbete pågått för att kunna 
erbjuda lägenheter till alla som kommunen tecknat 
avtal om, vilket Sociala sektorn lyckats med. Under 
2016 har tre stycken andrahandskontrakt avslutats 
och sex nya har påbörjats.

Utdrag från  
socialnämndens styrkort barn och unga
Mål: Förhandsbedömningar ska vara klara inom 
två veckor
Utfall 2016. 70 procent. 
Utfall 2017: 82 procent.
Under 2017 har ytterligare socialsekreterare inom 
mottagning samt att alla socialsekreterare inom barn 
och ungdom från årsskiftet har reviderade och aktu-
ella rutiner och arbetsflöden för alla delar av hand-
läggningsarbetet. Rutinerna och arbetsflödena bygger 
på Nationell informationsstruktur (NI) och gällande 
lagstiftnings krav.  Handläggningsarbetet avseende 
risk- och skyddsbedömningar har prioriterats och en 
implementeringsplan avseende Signs of safety samt 
Fifa är under uppbyggnad.

Mål: 0 förlängningar av utredningstider i barnut-
redningar
Utfall 2016: 112 utredningar längre än fyra månader. 
Utfall 2017: 95 procent.
Under 2017 har Biståndsenheten omorganiserats och 
barngruppen har delats in i mottagning, utredning 
samt placering och två 1:e socialsekreterare finns som 
närmsta arbetsledare. Över tider är målsättningen att 
ge resultat både avseende kvalitet och måluppfyllelse. 
Socialsekreterarna kommer från årsskiftet kunna 
börja använda de reviderade och tillagda rutinerna, 
vilket är en viktig del av kvalitet, rättssäkerhet och 
trygghet som verktyg i arbetet. 

Mål: Genomsnittstiden för stöd genom ekono-
miskt bistånd ska minska (jämfört med föregå-
ende år)
Genomsnittstiden för klienter som uppbär ekono-
miskt bistånd har minskat i jämförelse mot 2016. 
Avseende försörjningsstöd syns en fortsatt trend i att 
ärenden med långvarigt behov av försörjningsstöd 
minskar i alla grupper som redovisas i styrkortet. Det 
som ger ny oro är att antalet nya ärenden verkar öka, 
flera av dessa har koppling till integrationen.
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2016:
Antal personer som varit aktuella 12 månader: 9
Antal personer som varit aktuella 13–24 månader: 83 
Antal personer som varit aktuella mer än 36 måna-
der: 71

2017:
Antal personer som varit aktuella 12 månader: 8
Antal personer som varit aktuella 13–24 månader: 58
Antal personer som varit aktuella mer än 36 måna-
der: 71
Mål: Beslut om insatser inom ordinärt boende 
verkställs inom 24 timmar
Utfall 2016. 100 procent. 
Utfall 2017: 100 procent.
100 procent av de beslutade insatserna inom ordinärt 
boende har verkställts inom 24 timmar.

Mål: Alla placerade vuxna ska ha en dokumente-
rad planering för öppenvårdsinsats samt utsluss-
ning vid inledningsskedet av placeringen.
Utfall 2016: 94 procent. 
Utfall 2017: 93 procent.
Alla pågående placeringar har en dokumenterad plan 
för behandling efter placeringstiden. 7 av place-
ringarna avser öppenvård och öppenvårdspersonal 
deltagit i planeringen. För 7 av de placerade innefat-
tar planeringen inte återkomst till Eksjö och för en av 
de placerade har planeringen dokumenterats under 
placeringstid.

Framtiden

Bemanning
Sociala sektorn har stora utmaningar gällande 
bemanning, otillsatta tjänster är kostsamma ur flera 
olika aspekter, rekrytering, eventuella konsultkostna-
der samt verksamhetsbortfall. Följsamhet mot lagd 
budget samt att genom stabila personalgrupper ger 
full effekt i dessa verksamheter är förutsättningar för 
att kunna arbeta med målsättningen en budget i ba-
lans för hela Sociala sektorn. Extra viktigt att arbeta 
med är attraktiviteten inom biståndsenheten som just 
nu är mest påverkad.
Samtidigt är målsättningen att bemanningsproces-
serna mellan verksamhet och bemanningsenhet blir 
tydliga. Under 2018 är också målet att behålla och 
fastanställa socialsekreterare och sjuksköterskor istäl-
let för konsulter, vilket ger stabilitet över tid, gynnar 
fortsatt kvalitetsarbete och fortgående utveckling av 
enheterna.

Minska sjuktalen 
Sjukskrivningstalen är ett problem både för den 
enskilde medarbetaren, men också för kollegorna, 
verksamheten och i förlängningen brukarna. Att 
komma tillrätta med detta är en stor, men nödvändig, 
utmaning. 

Ny lagstiftning
Den nya lagen ”Samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård”, som träder i kraft den 
1 januari 2018 ger stora möjligheter och är positiv 
ur många aspekter. Dels får patienten en förbättrad 
trygghet och säkerhet vid utskrivning från sluten-
vården, och samtidigt får Sociala sektorn ett tätare 
samarbete mellan olika professioner både inom 
kommunen och utom kommunen med primärvård 
och slutenvård. Då hemsjukvården vårdar allt mer 
sjuka patienter med stora vårdbehov och med olika 
diagnoser, krävs en kompetensbredd utifrån att 
kommunen inte har så många års erfarenhet av att 
bedriva kvalificerad hemsjukvård utanför sjukhusets 
väggar. Hemsjukvården vårdar idag från vaggan till 
graven och de flesta patienterna bor i ordinärt bo-
ende. På grund av detta behöver tillgången till läkare 
för hemsjukvårdens patienter och personal vara en 
prioriterad fråga kommande år och drivas i regionen 
för att hitta goda lösningar ur många aspekter; kva-
lité, kostnadseffektivitet och patientsäkerhet.

Bostäder
Tillgången till bostäder är en knäckfråga under kom-
mande år, rätt bostad, till rätt pris, på plats och i rätt 
tid är en framgångsfaktor för hela sociala sektorn. 
Att ha en bostad är oftast en förutsättning för att 
kunna ge rätt insats, att inte kunna anvisa en bostad 
är i regel en väldigt kostsam konsekvens för kom-
munen. 

2018 och 2019 kommer nya boende på plats inom 
omsorgen som innebär att utbudet kommer mer i fas 
med behovet. 
• Ett boende i Karnarp med sex lägenheter klart

mars 2018.
• Ett boende i Tuvhagen med 10 lägenheter klart

hösten 2018.
• En ny gruppbostad 6 lägenheter klart våren

2019.
• Därefter finns även planer för ytterligare ett

boende 2020 eller 2021.
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Det är av stort värde att det nu finns en långsiktig 
plan för boende som innebär ett lugn för brukare 
och verksamhet. Men för verksamheten barn med 
funktionshinder och deras familjer finns osäkerheter 
om utvecklingen av volymen. En tydlig plan behö-
ver tas fram beträffande ambition och innehåll. En 
samverkan med skolan behöver stärkas med syfte att 
åstadkomma totallösningar som alla blir vinnare på.
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Nyckeltal 2015 2016 2017

Socialt stöd
Total kostnad kr socialt stöd exkl.
försörjningsstöd netto/invånare 3 483 3 113 5 044

Institutionsvård och familjehem 
(vuxna)
Vård utom hemmet nettokostnad 
kr/invåndare 432 603 900
Externa vårddygn SOL 2 332 5 024 5 117
LVM-vård/dygn 722 931 780

Institutionsvård och familjehem 
(barn och ungdomar)
Extern vård utom hemmet 
nettokostnad kronor/invånare 537 822 812
Extern vårddygn LVU 722 731 1 177
Externa vårddygn SOL 1 859 3 991 3 257

Ekonomiskt bistånd
Antal hushåll, etableringsersättning 132 192 202 
Bruttokostnad kronor/hushåll, 
etableringsersättning 16 496 22 724 24 203 
Ekonomiskt bistånd ej flyktingar, 
antal bidragshushåll 422 366 394 
Bruttokostnad kronor/hushåll 32 996 35 223 38 589 

Nyckeltal 2015 2016 2017

Äldreomsorg
Antal personer 65 år och äldre 4 137 4 214 4 260
Antal personer 80–84 år 575 564 554
Antal personer 85–89 år 408 398 386
Antal personer 90–94 år 195 186 184
Antal personer 95 år och äldre 58 68 58
Antal personer över 80 år 1 236 1 216 1 182

Nettokostnad kronor inom äldreomsorg (exkl. hemsjukvård)/
invånare 65 år– 42 255 45 304 44 814
Nettokostnad kronor inom äldreomsorg (exkl. hemsjukvård)/
invånare 80 år – 141 431 156 998 172 647

Hemtjänst/särskilda boendeformer
Antal personer med hemtjänst 
i ordinärt boende 355 362 373

Antal bostäder i särskilda boendeformer 
Särskilt boende, äldreomsorg 177* 177* 177*
*varav platser kopplade till
LSS-beslut 5 5 5
Korttidsplatser 21 21 21
Totalt 198 198 198

Andel av befolkningen som bor i särskilt boende 
eller har hemtjänst
65–74 år 4 % 4 % 3 %
75–79 år 12 % 12 % 13 %
80–84 år 27 % 28 % 30 %
85–89 år 57 % 54 % 51 %
90 år– 74 % 75 % 80 %

Omsorg
Nettokostnad kronor/invånare 3 875 4 244 5 090

Antal verkställda insatser 
Personlig assistans enligt LSS 12 13 16
Ledsagarservice enligt LSS 7 9 7
Kontaktperson enligt LSS 12 11 12
Avlösarservice enligt LSS 0 0 0
Korttidsvistelse utanför hemmet 
enligt LSS 22 22 21
Korttidstillsyn för skolungdomar 
över 12 år enligt LSS 12 10 7
Boende barn/unga enligt LSS - 
familjehem 0 0 0
Boende barn/unga enligt LSS - 
bostad med särskild service 2 1 1
Boende vuxna enligt LSS - 
bostad med särskild service 45 46 49
Boende vuxna enligt LSS  - 
annan särskild anpassad bostad 4 4 4
Daglig verksamhet enligt LSS 68 67 71
Personlig assistans enligt SFB 63 61 56
Summa antal LSS-insatser 247 244 244

Förkortningar

LSS Lagen om stöd och service till vissa 
 funktionshindrade
SFB Socialförsäkringsbalken
SoL Socialtjänstlagen
LVU Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga
LVM Lag om vård av missbrukare
IBIC Individens behov i centrum
HVB Hem för vård eller boende
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 Budget  Utfall  Avvik-
2014      2014         else 

Äldreomsorg boende 
Intäkter -16,8 -17,3 0,5
Kostnader 115,1 123,8 -8,7
   varav personalkostnader 90,2 97,3 -7,1
Nettokostnader 98,3 106,5 -8,1

Äldreomsorg hemtjänst
Intäkter -89,0 -84,6 -4,4
Kostnader 187,2 184,2 3,0
   varav personalkostnader 98,1 91,1 7,0
Nettokostnader 98,2 99,6 -1,5
varav egenregi hemtjänst med hemtjänstpeng 

Intäkter egenregi -86,8 -81,9 -4,9
Kostnader egenregi 87,0 82,5 4,5
Nettokostnader 0,2 0,5 -0,4

Kosten
Intäkter -14,5 -14,2 -0,3
Kostnader 18,4 19,4 -1,0
   varav personalkostnader 10,2 10,7 -0,5
Nettokostnader 3,9 5,2 -1,3

Bemanningsenheten
Intäkter -0,4 0,0 -0,4
Kostnader 3,4 0,2 3,2
   varav personalkostnader 3,4 0,2 3,3
Nettokostnader 3,1 0,2 2,9

Hälso- och sjukvård
Intäkter -0,5 -0,9 0,5
Kostnader 30,7 36,3 -5,7
   varav personalkostnader 22,5 23,8 -1,3
Nettokostnader 30,2 35,4 -5,2

Stöd och service till funktionshindrade 
(LSS/SFB)
Intäkter -100,4 -89,7 -10,7
Kostnader 175,8 176,4 -0,6
   varav personalkostnader 138,2 138,8 -0,6
Nettokostnader 75,4 86,7 -11,3

 
 

Socialt stöd
Intäkter -73,0 -90,5 17,5
Kostnader 150,0 193,4 -43,4
   varav personalkostnader 84,9 80,3 4,6
   varav kostnader ekonomiskt
   bistånd 14,2 14,6 -0,4
Nettokostnader 77,0 102,9 -25,9

Sektorsövergripande funktioner 
Intäkter -6,0 -7,3 1,2
Kostnader 15,8 16,7 -0,9
   varav personalkostnader 7,0 6,9 0,0
   varav bostadsanpassningsbidrag 1,1 1,1 0,0
Nettokostnader 9,7 9,4 0,3

Sociala sektorn totalt
Intäkter -300,6 -304,6 4,0
Kostnader 696,4 750,5 -54,0
   varav personalkostnader 454,6 449,1 5,5
Nettokostnader 395,8 445,9 -50,1

Investeringar 
Sociala sektorn 9,9 8,8 1,1

Nettokostnader 9,9 8,8 1,1

 Ekonomi (mnkr) Budget  Utfall Avvik-
2017        2017      else

2013 2014 2015

 Ekonomi (mnkr) Budget Utfall Avvik-
2017 2017        else

2013 2014 2015

Solgården
Äldreboendet Solgården i Ingatorp
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Tillväxt- och utvecklingssektorn
Viktiga händelser

• Premiär för Eksjö kulturfestival som erbjöd ett
50-tal arrangemang under en vecka i november.
Festivalen kommer att bli årligt återkommande.

• Kulturpeng för unga infördes.
• Tre trästäder firade 20-årsjubileum vilket upp-

märksammades under två dagar där politiker och
tjänstemän möttes i Hjo för att delta på jubi-
leumskonferensen.

• Eksjöhus inviger sin nya anläggning på Nifsarps
industriområde.

• IT-spåret fick under årets sista månader äntligen
klart med en långsiktig finansiering från regio-
nen och samverkansförbunden.

• Införsäljningen av ledig mark för privata fastig-
hetsägare har resulterat i två större markanvis-
ningsavtal på totalt cirka 50–70 nya lägenheter.
Samarbete med samhällsbyggnadssektorn.

Årets verksamhet
Tillväxt- och utvecklingssektorn redovisar ett över-
skott på 5,0 mnkr, vilket motsvarar en positiv av-
vikelse mot budget med 8 procent.

Tillväxt- och utvecklingssektorn har under året inves-
terat för 2,3 mnkr vilket motsvarar en positiv av-
vikelse mot budget med 1,3 mnkr. Den procentuella 
avvikelsen mot budgeten motsvarar 35 procent. 

Sektorsövergripande administration
Sektorsövergripande administration redovisar ett 
överskott på 0,3 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med 5 procent. Överskottet beror på att 
utvecklingspotten inte nyttjats fullt ut, att ljusfesten 
inte genomfördes under hösten samt att sektorn hade 
budgetmedel för ett tillfälligt bidrag som avsåg 2016 
i sin budget under 2017. 

Arbetet med att sälja mark till privata fastighetsägare, 
som ska bygga flerbostadshus har påbörjats under 
2017. Tillväxt- och utvecklingssektorn genomför 
detta arbete tillsammans med samhällsbyggnads-
sektorn. Resultatet har blivit två stycken markanvis-
ningsavtal som nu kan ge 50–70 nya lägenheter, både 
bostadsrätter och hyresrätter.

För att skapa ytterligare en dimension till platsva-
rumärket och varumärkeslöftet ”Med hela Småland 
runt knuten” togs den officiella Eksjöknuten fram. 
Ett bakverk med tydliga smaker från Småland. 
Tillsammans med Cecilia Andersson, årets konditor 
2012, och med kommunens bagare skapades Eksjö-
knuten under en gemensam workshop. Eksjöknuten 
lanserades den 20 maj med ett stort kafferep på Stora 
Torget i Eksjö och vid Stjernbergs i Mariannelund. 
Drygt 1 700 personer njöt av Eksjöknuten. Eksjö-
knuten fanns att köpa hos alla bagare under hela året.

Eksjöhus inviger sin nya anläggning på Nifsarps 

Kultur  •   Fritid   •   Högskola  •   Vuxenutbildning   •   Näringsliv   •   Turism
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industriområde. Uppstarten av utbildningen i 
samarbete med Vux i12 och Träcentrum var en av 
anledningarna som avgjorde att etableringen av en 
ny husfabrik blev av. Den nya husfabriken innebär 
fler arbetstillfällen inom kommunen samt ett bra 
integrationsarbete vilket innebär att nyanlända kan 
kombinera utbildning, språk och möjligheter till ett 
arbete.

Kulturavdelningen
Kulturavdelningen redovisar en budget i balans.

Allmän kultur
Musik på Museigården genomfördes under juli och 
augusti månad med artister som Susanne Alfvengren, 
Stefan & Kim, Roffe Wikström, Staffan Hellstrand 
och Babben Larsson.

Eksjö kammarmusikfestival genomfördes den 9–13 
augusti och bjöd på 18 arrangemang med 40 artister. 
Eksjö kammarmusikfestival kommer att ersättas med 
enskilda kammarmusikkonserter som fördelas under 
året med start 2019.

Caféserien har bjudit på en härlig mix av artister och 
varit välbesökt.

Eksjö kulturfestival genomfördes den 27 oktober–3 
november med cirka 50 olika programpunkter.
Festivalen bjöd in samtliga kulturföreningar och 
kulturintresserade att delta vilket resulterade i allt 
från Eldshow med spökvandring på Skuruhatt till 
kulturluncher och föreläsningar.

Arbetet med Kvarteret K har fortsatt, där ansök-
ningar har gjorts till Astrid Lindgrens Hembygd 
som beviljat ett bidrag om 670 tkr för att se över 
Fornminnesgårdens utställningar och arbeta vidare 
med Eksjö Museums fasta utställningar. Region 
Jönköping bidrar med 90 tkr till projektet unikt 
måleri där arbetet pågår med att tillgängliggöra de 
tak- och väggmålningar som finns i Eksjö. Till som-
maren 2018 planeras en stor sommarutställning med 
hantverk som tema.   

Ett relativt omfattande vård- och underhållsarbete 
har genomförts på Aschanska gården i enlighet med 
gällande plan. Även brandöversyn är gjord där arbe-
tet fortsätter tillsammans med Räddningstjänsten för 
att ytterligare brandsäkra fastigheten.

Tre trästäder firade 20-årsjubileum vilket uppmärk-
sammades under två dagar där politiker och tjänste-

män möttes i Hjo för att delta på jubileumskonferen-
sen. Deltagarna fick en rundvandring i Hjo där Per-
Göran Ylander, före detta stadsarkitekt, Hjo guidade 
runt bland intressanta fastigheter och parkmiljö. Till 
jubileet släpptes boken Tre trästäder som beskriver 
samarbetet mellan Eksjö, Hjo och Nora samt vilka 
framtidsplaner som finns.

Kulturskolan
Kulturskolan bedriver undervisning inom områden 
för musik, dans, drama/teater, sång och film.
Förutom det pedagogiska arbete som sker dagli-
gen för elever mellan 3–19 år så har verksamheten 
präglats av mycket utåtriktad verksamhet i form 
av, konserter, marscher, teaterföreställningar och 
dansuppvisningar i större och mindre sammanhang. 
Kulturskolans elever har medverkat i publika arrang-
emang på bland annat skolor, förskolor, äldreboende, 
caféer, i kyrkor, på bibliotek och i badhus.

I samverkan med Kulturskolan erbjuder Eksjö Gym-
nasium musikprofilen med undervisning i huvud- 
och biinstrument, kör och ensemblespel.

Under 2017 startade projekt med medel som be-
viljats från Statens Kulturråd om 240 tkr. Ansökan 
hade gjorts om att starta två olika lärarledda körer. 
Den ena kören heter No borders choir och vänder sig 
till alla ungdomar men huvuddelen av dem som del-
tar är nyanlända. De som medverkar har inte tidigare 
deltagit i kulturskolans verksamhet. Den andra kören 
bedrivs i samarbete med Norrtullskolan och medver-
kar gör elever från första klass. Projektet har beviljats 
förlängning och kommer att fortsätta VT-18.

Under året har fortsatt arbete genomförts för att 
Kulturskolan ska bedriva en verksamhet med en hög 
pedagogisk kvalitet och ett inkluderande perspektiv 
i alla delar. Det har skett genom samtal, workshops 
och olika utbildningsinsatser.

Bibliotek
Under året som gått har det genomförts ett byte 
av det gamla biblioteksdatasystemet LIBRA till det 
modernare systemet BOOK-IT. Bibliotekets gamla 
system är på väg att fasas ut från marknaden och 
verksamhetens förhoppningar är att med det nya 
systemet få ett mer användarvänligt och kostnadsef-
fektivt system för framtiden. Bytet föregicks av en 
upphandlingsprocess tillsammans med kommunens 
upphandlingsenhet där ett treårigt avtal slöts som 
sedan kommer att utvärderas. I samband med bytet 
genomfördes utbildningsdagar för all biblioteksperso-
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nal i det nya systemet.

Biblioteken i Eksjö har även under året till fullo an-
slutit sig till det nationella katalogsystemet LIBRIS, 
där biblioteken samarbetar kring katalogiseringsarbe-
tet och tillsammans skapar en nationell bibliotekska-
talog.  

Biblioteken har arbetat vidare med integrationsarbe-
tet med bland annat lättlästa bokcirklar, språkcaféer, 
läxhjälp. Nämnda aktiviteter har varit stående inslag 
på biblioteken i egen regi eller i olika samarbeten 
med föreningar, studieförbund och SFI-undervis-
ningen. En särskild vikt på det integrationsfrämjande 
arbetet har skett i Mariannelund med uppsökande 
arbete som gjorts inom projektanställningen för 
integration. 

Under året har det satsats vidare på bibliotekets 
programverksamhet för både barn och vuxna. Ett 
särskilt fokus har legat på aktiviteter under skolloven, 
bidrag från MUCF har möjliggjort en extra satsning 
på läsprojektet Sommarboken för sommarlovslediga 
barn. Aktiviteter i bibliotekens regi har anordnats 
varje vecka under sommarlovet, bland annat med 
författarbesök av populäre barn/ungdomsförfattaren 
Petrus Dahlin. Utöver detta har det under övriga 
skollov hållits läsfrämjande aktiviteter samt ett fokus 
på det digitala med bland annat en programmerings-
workshop för barn. 

Under året har skolbibliotekssamordnaren utöver re-
gelbundna bokprat på kommunens skolor även bland 
annat varit involverad i läsprojekt, varit lärledare för 
fritidspedagogernas kompetensutveckling ”Läslyftet” 
och pratat om språkutveckling på föräldramöten i 
förskolan

Museum
MU-avtalet följs sedan januari 2016, vilket skapat 
bättre förutsättningar för utställande konstnärer 
samtidigt som museet möjligheter att visa kvalitativa 
utställningar ökat. Under 2017 har konstutställning-
ar visats med Gunilla Pantzar, Jan Carleklev, Urban 
Beinö, Fideli Sundqvist, Fredrik Lindberg, Cletus 
Nwadike och Julius Nord.

I sommarens stora utställning 1923, visades sovjetis-
ka propagandaaffischer som skänkts av Albert Eng-
ström till Nationalmuseum i början av 1930-talet. 
I anslutning till utställningen arrangerades en serie 
föreläsningar.

Under våren presenterades skolelevernas arbete i 
projektet VÄSEN, samtidigt med en utställning av 
ljudkonst med Jan Carleklev.

Inför sommarsäsongen lanserades de nya delarna i 
appen Telling Eksjö, med inläsningar på arabiska och 
persiska. 

Eksjö Julmarknad är det största arrangemanget i 
Eksjö under året. Vid årets julmarknad sjösattes en 
ny organisation som innebär att ansvaret fördelats på 
flera parter.

Fritidsavdelningen
Fritidsavdelningen redovisar ett överskott på 0,3 
mnkr, vilket motsvarar en avvikelse på 2 procent. 
Överskottet förklaras med mindre utbetalda bidrag 
samt något ökade driftskostnader.  

Eksjö kulturfestival 2017
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Fritid allmän
Lokalbidrag om 1 746 tkr har betalats ut till 46 för-
eningar. Lokalbidraget är ett årligt stöd till drift och 
underhåll av lokaler och anläggningar som föreningar 
själva äger och driver, eller lokaler som föreningen 
hyr. Förutsättning för stöd är att lokalerna och 
anläggningarna används till ungdomsverksamhet, 
åldern 7–20 år.  

Investeringsbidrag har betalats ut med 600 tkr till 16 
föreningar. Dessa bidrag har framför allt gått till för-
eningar som sköter och underhåller egna eller hyrda 
lokaler för sin verksamhet. Ridklubben, HMIS och 
Eksjö kartkommitté är de största mottagarna för året.
Aktivitetsbidrag har betalats ut till 44 föreningar med 
totalt 936 tkr. De föreningar som har flest aktiviteter 
för ungdomar är:

1. Eksjö fotboll
2. Eksjö BK
3. HMIS
4. IBK Husar
5. Eksjö gymnastiksällskap

Stödbidrag har betalats ut till 13 föreningar med 
totalt 77 tkr. Det är bland annat startbidrag till Råsa 
Hästklubb och Nattvandrarna samt stöd till Eksjö 
fotbolls sommarfotbollsskola.

Utvecklingen av Skedhults Friluftsområde fortsatte 
med stöd från Länsstyrelsen genom LONA-bidrag. 
Nya skyltar sattes upp, funktionshinderanpassning i 
form av en fritidstoalett, en grusväg och ett trädäck 
samt en allmän restaurering av området. Skedhults-
dagen genomfördes för femte året i rad. Projektet är 
nu klart och det återstår bara avslutsrapportering. Vår 
förhoppning är nu att föreningarna i Skedhult ska 
klara av att förvalta området och vidareutveckla det i 
samarbete med kommunen.

Fritidsavdelningen har startat upp ett nytt arbete 
gentemot föreningsledare i syfte att stärka deras roller 
och deras uthållighet. Detta sker i tätt samarbete med 
Smålandsidrotten. 

Fritidsanläggningar
I Olsbergs Arena har 15 större publika kultur- och 
nöjesevenemang samt 22 mindre ägt rum. Dessutom 
har arenan nyttjats som konferens- och mötesplats av 
såväl Eksjö kommuns olika verksamheter som ideella 
föreningar vid 98 tillfällen. Under våren gästades 
arenan av Joe Labero och 1 100 personer såg hans 
magiska show. Under hösten var det Lena Philipssons 
tur att gästa arenan. Intresset var oerhört stort och 

extra föreställning sattes in. Totalt kom 2 600 per-
soner och såg hennes show. Andra större evenemang 
som ägt rum är Näringslivsgala, Craft beer-mässa, 
inspirationsdag med Höglandets IT, Idrottsgala, 
framtidsmässa, avslutningsmiddag konfirmationslä-
ger, samt kommunens julbord och julshower. Barnte-
ater med populära Babblarna lockade många av våra 
yngre kommuninvånare att besöka arenan. Större 
idrottsarrangemang som genomförts under året är 
Eksjö Gymnastiksällskaps trupp-gymnastiktävling, 
dansuppvisningar, Lucia Cup i innebandy, IF Eksjö 
Fotbolls KM i inomhusfotboll, sammandrag i vol-
leyboll, husarcupen i innebandy, höglandscupen i is-
hockey. Eksjö BK har också stått värd för Ungdoms-
SM i handboll vid fyra tillfällen under året.

Olsbergs Arena har använts som tävlingscenter vid 
Ränneslättsturen, Stadsloppet, samt Swimrun.

Under sommaren genomfördes underhållsarbeten 
och renovering i simhallen. Duschar och bastu fick 
nya ytskikt. Reception och cafeteria renoverades och 
samtliga utrymmen fick sänkta tak med ljudabsor-
benter och ny LED-belysning. Antal besök i simhal-
len ligger ungefär samma nivå som de senaste åren, 
cirka 55 000 besökare totalt under året. Flera insatser 
gjordes också för att öka den totala simkunnigheten. 
Extra simundervisning på skoltid, vuxensim och 
lovskola är några exempel. Badmästarna genomförde 
också projektet sommarkul för andra året i rad där 
fokus låg på vattenvana och simkunnighet. Grupp-
aktiviteterna och då främst vattengymnastiken på 
fredagar är fortfarande mycket välbesökta. 

Ny fritidskarta ”Aktiv Fritid” producerades och dela-
des ut till hushållen i kommunen.

Arbetet med att utveckla Storegårdsområdet till akti-
vitetspark har fortsatt.

Näringsliv och turism
Näringslivsavdelningen redovisar ett överskott på 0,2 
mnkr, vilket motsvarar en avvikelse med 9 procent.  
Överskottet beror framförallt på ändrade bidragsreg-
ler för affärscoach samt sjukskrivningskostnader del 
av året.

Näringslivsenheten har under året arbetat tillsam-
mans med bolaget eksjö.nu för att förbättra möjlig-
heten för entreprenörer att starta, driva och etablera 
företag i Eksjö kommun. Under 2017 startades 107 
företag i Eksjö kommun, en ökning med 13 före-

Verksamheterna



91

tagsstarter jämfört med föregående år, varav drygt 
hälften av dessa fått någon form av stöd och hjälp av 
näringslivsenheten.

Under året har verksamheten invigt Plankan Busi-
ness park som i grunden är en så kallad co-working 
space där upp till fyra företagare delar lokal. För-
delarna med ett co-working space är vetenskapligt 
förankrade.  Företagarna exponeras för varandra, 
varandras nätverk, kunder med mera på ett helt an-
nat sätt än när man har enskilda kontor vilket ökar 
möjligheterna för korsbefruktning mellan varandras 
affärsområden. Plankan är inte bara ett kontor, utan 
hyresgästerna erbjuds också en affärsutvecklingspro-
cess kopplad till tjänsten där vi aktivt arbetar med att 
utveckla deras företag för att lyfta dem ett steg i deras 
företagande. 

Plankan har också att fungerat som en hub för aktivi-
teter där vi arrangerat pitchkvällar, idétävling utbild-
ningar och andra aktiviteter. Ett investerarnätverk 
har startats. Företagare har medverkat i nätverket för 
att på olika sätt stödja företagare att utvecklas. Detta 
har skett dels genom rådgivning/mentorskap och dels 
genom direkta investeringar i olika form.

Tillsammans med bolaget eksjö.nu bedrivs flera upp-
skattade nätverk, bland annat VD- och HR-nätverk. 
Även ett nytt nätverk med utgång från kvinnors 
företagande, nätverk Q, har startats. Nätverk Q har 
varit mycket uppskattat och välbesökt av både kvin-
nor och män. 

Under 2017 anordnades åtta näringslivsluncher samt 
ytterligare frukostmöten med olika teman anpassade 
för näringslivet. 

Företagsbesök har arrangerats vid åtta tillfällen då 
politiker från Tillväxt- och utvecklingsnämnden och 
Kommunstyrelsen har besökt det lokala näringslivet 
för att få förståelse och ta del av dess verksamheter. 

I samarbete med gymnasieskolan och Teknikcollege 
anordnades en programmeringskurs under höstlo-
vet för att stimulera ungdomars intresse för teknik. 
Intresset för detta var mycket stort.

I Svenskt näringslivs kommunranking sjönk Eksjö 
kommun med 26 placeringar jämfört med 2016 och 
har nu placering 113 av totalt 290 kommuner.

Vuxenutbildningarna
Vuxenutbildningarna redovisar ett överskott på 4,2 
mnkr, vilket motsvarar en avvikelse på 16 procent. 
Överskottet förklaras med ökade schablonintäkter 
för SFI, av de ökade schablonintäkterna avser 2,4 
mnkr år 2016. Verksamheten har utöver detta ökade 
kostnader för sjuksköterskeutbildningen som det 
inte funnits några budgetmedel för under 2017 samt 
ökade engångskostnader för uppstart av nya utbild-
ningar vid Campus i12. 

Vux i12
Den statliga satsningen på Yrkesvux har fortsatt 
under året och Vux i12 har erbjudit en stor bredd 
av utbildningar, utöver den i egen regi erbjudna 
omvårdnadsutbildningen, genom ett väl utvecklat 
samarbete med övriga Höglandskommuner samt ett 
bra nätverk av externa utbildningsanordnare. Antalet 
studerande på gymnasial nivå uppgick under 2017 
till 250 personer, som i genomsnitt läste 220 poäng 
per termin.

En ny omgång yrkesförare rekryterade från närområ-
det har utbildats i samarbete med Nifsarpsskolan och 
dessa kommer bli färdiga i början av 2018. 

Utbildningen i Svenska för invandrare har under året 
haft ett mycket högt tryck avseende nya deltagare 
och över året har verksamheten i genomsnitt haft 150 
elever inskrivna i verksamheten. 

Elevantalet på särskild utbildning för vuxna har un-
der året varit strax över 20 studerande. 

Satsning på att utbilda industrisnickare tillsammans 
med Träcentrum och det lokala näringslivet har fallit 
mycket väl ut och i stort sett alla deltagarna i de två 
första grupperna, som blev klara under 2017, har 
gått direkt ut i arbete. 

Campus i12
Utbildningsvolymerna och intäkterna ligger, för 
vissa av de nystartade utbildningarna, fortsatt långt 
under de budgeterade volymerna då väldigt många 
nya studenter tackade nej till sin plats då de under 
sommaren inte kunnat hitta något boende inom 
kommunen. Intäktsminskningen har till viss del kun-
nat kompenseras av att delar av de fasta kostnaderna 
minskat genom uthyrning av obelagda lokaler.
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Högskoleutbildningen ”Visuella effekter” är fortsatt 
extremt populär och vårens siffror över sökande-
trycket pekar på att Campus i12 även i år har en av 
Jönköping Universitys allra populäraste utbildningar, 
särskilt med avseende på andelen internationella 
studenter som söker till utbildningen. 
Under våren startade den första studiegruppen på 
sjuksköterskeutbildning med studieort Eksjö med 
26 studenter som förlagt delar av sin utbildning till 
Campus i12. De har ett antal obligatoriska moment 
på plats i Eksjö i varje kurs och alla studenterna er-
bjuds en väl anpassad studiemiljö med såväl grupp-
rum som tysta läsplatser där de kan arbeta när de inte 
har föreläsningar i Jönköping.

IT-spåret fick under årets sista månader äntligen 
klart med en långsiktig finansiering från regionen 
och samverkansförbunden vilket innebär att arbetet 
med att återigen kunna plocka in nya studerande har 
intensifierats.

Måluppfyllelse enligt styrkort

Brukarperspektiv
Framgångsfaktor: Mångfaldig och kvalitativ fri tid.
Mål:  Alla invånare i Eksjö kommun ska ha 

tillgång till ett rikt utbud av kultur och 
föreningsliv. 90 procent ska vara nöjda 
med utbudet.

Resultat:  Är inte mätt 

Framgångsfaktor: Mångfaldig och kreativ fri tid.
Mål: Placeras i den övre kvartilen i naturvård-

verkets ranking av Sveriges friluftskommu-
ner.

Resultat: Placering 77 (avser 2016-12-31, resultat 
2017 klart våren 2018).

Framgångsfaktor: God näringslivsutveckling och ett 
gott näringslivsklimat.

Mål:  Placeras i den övre kvartilen i Svenskt 
näringslivs ranking.

Resultat:  Placering 113. 
Målet är inte uppfyllt 

Framgångsfaktor: God näringslivsutveckling och ett 
gott näringslivsklimat.

Mål:  Hög grad av samverkan mellan enheter i 
TUS, arbetsförmedling, försäkringskassa, 
företag och andra intressenter. Minst 3 
projekt årligen med en eller flera parter. 

Resultat:  3 projekt har genomförts. 
Målet är uppfyllt till 100 procent.

Framgångsfaktor: Fler besöksmål.
Mål: Antalet gästnätter i Eksjö kommun ska 

öka med 2 procent årligen.
Resultat:  -13,1 procent (avser 2016-12-31, resultat 

2017 klart våren 2018). (Anledningen till 
minskningen är att vandrarhem har fung-
erat som asylboende). 
Målet är inte uppfyllt. 

Framgångsfaktor: Fler besöksmål.
Mål:  Minst tre årliga arrangemang som drar 

minst 8 000 besökare i syfte att stärka Ek-
sjö kommuns varumärke som kultur- och 
evenemangsstad. 

Resultat:  Har haft fyra arrangemang som dragit 
minst 8 000 besökare. 
Målet är uppfyllt till 100 procent.

Framtiden 
Biblioteket avser inför framtiden utveckla det digitala 
utbudet genom att bland annat prova en tjänst för att 
strömma film med hjälp av bibliotekskortet.

På biblioteket i Mariannelund finns det stora behov 
för framtiden. Ny personal måste anställas i början av 
2018. Lokalerna/interiörerna är slitna och det finns 
ett stort behov av förnyelse i biblioteksrummet.

För att fortsätta arbetet med att göra samlingarna 
tillgängliga för alla behöver museet övergå till en 
modernare bilddatabas, PRIMUS, alternativt förnya 
licensen för den gamla bilddatabasen SOFIE.

Turistbyråns flytt till museet planeras äga rum under 
vintersäsongen 2018-2019, vilket kommer att inne-
bära en ombyggnation i entrén.

Två av museets basutställningar kommer att förnyas 
inom en femårsperiod och under våren inleds plane-
ringen av detta.

Kvarteret K är ett större projekt som syftar till att 
vitalisera hela området runt Museigården med fokus 
satt på kulturarvsfrågor i ett framtidsperspektiv. 
Utvecklingsarbete pågår kring interiört måleri i Eksjö 
och under det kommande året inleds ett projekt 
kring användningen av Röda längan och Fornmin-
nesgården.
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Nyckeltal

Eftersom vuxenutbildningen är en kursutformad verksamhet och Vux i12 har ett flexibelt upplägg börjar och 
avslutar deltagarna sina studier kontinuerligt under året. Studierna omfattar allt från en enstaka kurs till heltidsstudier. 
Följande siffror visar på ett ungefärligt genomsnitt av antalet studerande under respektive period. 

Vux i12 
VT 2015 HT 2015 VT 2016 HT 2016 VT 2017 HT 2017

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
Flexvux:  
Allmänna ämnen  227 224 205 182 205 213
Omvårdnad/behandling  74 78 80 80 71 63
Omvårdnad/behandling * 11 - - 30 26 
Yrkesförarutbildning  - 10 10 10 12 12
Bussförare  - 4 6 6 - -
Industri, svets/CNC 2 3 2 - 1 2
Hotell & restaurang  - 2 2 2 2 1
Bageri 3 2 1 1

Särvux  24 24 21 24 22 21
Lärling 4 - - - - -

SFI (Svenska för invandrare) 
Utbildning dag  124 124 130 130 189 175
Utbildning dag ** - - - - 

Totalt 483 469 454 465 528 487

*)   avser antalet elever i uppdragsutbildning/Omvårdnadslyftet.
**) avser antal elever kvarboende på asylförläggning finansierade via AF.

I ovanstående siffror ingår också studerande från andra kommuner. 
Till ovanstående siffror tillkommer de utbildningsplatser som Vux i12 köper för kommunens invånare i andra kommuner.

Campus i12
2015 2016 2017

Heltidsstudenter
Antal studenter i augusti totalt 256 252 228
Digital Visualisering 122 122 140
Digital Design - formbestämmare 26 24 26
Visuell Design - arkitektur och inredning 41 39 -
Teknisk Visualisering - BIM - 15 35
IT-spåret 15 15 -
Behandlingspedagog 37 37 15

Deltidsstudenter
Energieffektiv drifttekniker 14 13 12

Antalet förstahandssökande/plats
Digital Visualisering 5 5
Digital Design - formbestämmare 2 - 4
Visuell Design - arkitektur och inredning 2 -
Teknisk Visualisering - BIM 0 - 2,4
Behandlingspedagog - -
Energieffektiv driftteknik 1 - 1
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Nyckeltal 2015 2016 2017

Kulturverksamhet
Kulturskolan 
Antal inskrivna 430 420 420  
Antal elever i kö 150 150 150

Biblioteket
Utlån totalt 106 012 107 220 103 000
Utlån på huvudbiblioteket 
i Eksjö 65 965 70 476 72 236
Utlån på Ingatorps filial 4 395 3 815 4 709
Utlån på bokbussen 12 042 10 445 9 764
Utlån på Mariannelunds filial 19 552 18 672 14 237
Utlån per invånare och år 6 6 6
Utlån E-media 2 054
Besökare huvudbiblioteket 
i Eksjö 60 145 79 894 100 686
Besökare filialen i Mariannelund 28 883
Besökare i filialen i Ingatorp 632

Evenemang stadsbiblioteket
Antal evenemang 53 101 89
Varav barn och unga 30 30 40
Totalt antal besökare på 
evenemang 1 501 1 958 2 252
Visningar av biblioteket 
(ex SFI klasser/skolklasser) 10 37 38
Totalt antal besökare vid visningar 214 401 669

Evenemang Mariannelund
Antal evenemang 21 64 109
Varav barn och unga 18 34 51
Totalt antal besökare på 
evenemang 622 880 1 159
Visningar av biblioteket 
(ex SFI klasser/skolklasser) 15 15 6
Totalt antal besökare vid visningar 190 210 117

Museum
Antal besökare 35 516 36 913 33 336
Antal deltagare i 
program för skolor 1 519 2 347 1 460

Nyckeltal 2015 2016 2017

Fritidsverksamhet
Uthyrda timmar, föreningar och allmänhet:
Olsbergs Arena, evenemangshall 1 684 1 200 1 293
Olsbergs Arena, konferenslokal 390 459 622
Prästängshallen, sporthall 1 261 1 391 1 504
Prästängshallen simhall 263 1 761 1 627
Bordtenninssalen 892 643 485
Budosalen 440 401 403
Furulundsskolans gymnastiksal 144 245 181
Mariannelunds sporthall - 1 018 866
Grevhagsskolan 425 312 295
Linnéskolan 422 476 387
Norrtullskolan f.r.o.m v 33 - - 51
Itolvhallen 1 552 1 668 1 278
Storegårdshallen 1 582 1 776 910
Nannylunds gymnastiksal 1 037 - -
Nannyslunds simhall 953 - -

Besök i simhallen, allmänhet 54 602 55 010 63 211

Deltagare i simskola: 
Simhallen, vårterminen 122 118 110
Simhallen, sommar 65 123 109
Simhallen, hösttermin 110 112 107
Vuxensimskola - 12 11
Lovskola för elever under 
höstlov och påsklov - 18 12

Deltagaraktiviteter i föreningarnas 
ungdomsverksamhet, 7-20 år 95 486 92 600 92 751

Biblioteket i Mariannelund

Verksamheterna
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 Budget  Utfall  Avvik-
2014      2014         else 

Sektorsövergripande 
Intäkter -0,2 -0,2 0,0
Kostnader 5,5 5,2 0,3
   varav personalkostnader 2,3 2,2 0,1
Nettokostnader 5,3 5,0 0,3

Kulturverksamhet
Intäkter -3,9 -4,4 0,5
Kostnader 23,9 24,4 -0,5
   varav personalkostnader 13,3 13,1 0,2
Nettokostnader 20,0 20,0 0,0

Fritidsverksamhet
Intäkter -9,3 -9,4 0,1
Kostnader 27,4 27,2 0,2
   varav personalkostnader 10,4 10,5 -0,1
Nettokostnader 18,1 17,8 0,3

Näringsliv- och turismverksamhet
Intäkter -1,9 -1,7 -0,2
Kostnader 3,9 3,5 0,4
   varav personalkostnader 1,4 1,3 0,1
Nettokostnader 2,0 1,8 0,2

 

Vuxenutbildningarna
Intäkter -15,4 -26,2 10,8
Kostnader 30,9 37,5 -6,6
   varav personalkostnader 15,4 17,0 -1,6
Nettokostnader 15,5 11,3 4,2

Tillväxt- och utvecklingssektorn totalt
Intäkter -30,7 -41,9 11,2
Kostnader 91,6 97,8 -6,2
   varav personalkostnader 42,8 44,1 -1,3
Nettokostnader 60,9 55,9 5,0

Investeringar 
Inventarier 1,7 1,0 0,7
Byggnader och anläggningar 1,9 1,3 0,6
Totalt 3,6 2,3 1,3

 Ekonomi (mnkr) Budget  Utfall Avvik-
2017        2017      else

 2015

 Ekonomi (mnkr) Budget Utfall Avvik-
2017 2017        else

Verksamheterna
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Överförmyndarnämnden

Årets verksamhet

Överförmyndarens driftutfall för 2017 är 3,8 mnkr 
jämfört mot helårsbudgeten på 3,2 mnkr. Den nega-
tiva avvikelsen på 0,5 mnkr motsvarar en procentuell 
avvikelse på 16,5 procent. 

Av den negativa avvikelsen hör 0,3 mnkr till 2016, 
men som har belastat 2017 års resultat. Exkluderat 
dessa är Överförmyndarens negativa avvikelser mot 
budget 0,2 mnkr. Den negativa avvikelsen beror 
framförallt på att fler barn/ungdomar har fått PUT 
(permanent uppehålls-tillstånd), vilket leder till lägre 
intäkter ifrån Migrationsverket. Det har även varit 
vissa ökade kanslikostnader i samband med sjuk-
skrivning samt utbildning för nämnden och gode 
män utöver budget.  

Migrationsverket har infört ett nytt ersättnings-
system för ensamkommande barn under asyl. Detta 
påverkar möjligheten att återsöka faktiska kostnader. 
Återsökningar har ersatts av schablonersättningar till 
kommunerna som ska täcka kostnaderna. 

Framtiden

Det kommer fler komplicerade ärenden med yngre 
målgrupper som ofta är skuldsatta, vilket upptar mer 
utredningstid. Rekrytering av gode män är en viktig 
fråga. En ytterligare effekt av att medelåldern sänkts 
på huvudmännen är att det saknas förmåga för dem 
att själva betala sitt arvode, som är en huvudregel vid 
arvodering. Det innebär en risk att en högre kostnad 
kommer att belasta kommunen framöver.  

Det återstår att se huruvida ersättningsschablonerna 
kommer att täcka Överförmyndarens kostnader för 
ensamkommande och särskild förordnad vårdnads-
havare. Risk för ökade kommunala kostnader. 

Överförmyndaren står för en eventuell flytt och 
gemensam organisation på höglandet. 

 

Överförmyndarnämnden
Intäkter -3,3 -2,5 -0,8
Kostnader 6,6 6,2 0,3
  varav personalkostnader 6,1 5,7 0,4
Nettokostnader 3,2 3,8 -0,5

 Ekonomi (mnkr) Budget  Utfall Avvik-
2017 2017        else

Överförmyndarnämnden
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Eksjö kommuns revisorer

Årets verksamhet

Revisorerna har under verksamhetsåret haft en fort-
löpande dialog med kommunfullmäktiges presidium, 
kommunstyrelsen och nämnderna samt ledande 
tjänstemän i syfte att hålla sig informerade samt upp-
daterade om kommunens verksamheter. 

Revisorerna har inom ramen för sin kompetensut-
veckling deltagit i olika utbildningar och nätverks-
träffar. Ett fortsatt samarbete med revisorerna på 
Höglandet i nätverket Högrev samt i nätverket med 
samtliga kommunrevisorer i länet och regionens 
revisorer i Region Jönköpings län. 
Revisorerna har inom ramen för sitt uppdrag för-
utom övergripande uppföljningar djupgranskat 
följande områden:

• Årsredovisning
• Delårsredovisning
• Konkurrensutsättningen av byggentreprenaden

vid Nannylund
• Verkställande av fullmäktiges beslut avseende

motioner
• Tillväxt- och utvecklingsnämndens organisation

för näringslivs- och utvecklingsfrågor
• Jämställd tillämpning av kommunala medel

inom kultur- och fritidsområdet
• Styrning och ledning kopplad till kommunstyrel-

sens uppsiktsplikt
• Uppföljning av tidigare granskningar.

 Framtiden

Revisorerna avser att även under 2018 träffa nämn-
der, företag och olika samverkansorgan i enlighet 
med den revisions- och aktivitetsplan som antas 
under våren.

Granskningarna kommer att fokusera på ändamåls-
enlighet, ekonomisk effektivitet, intern styrning och 
kontroll samt rättvisande räkenskaper. 

Samordning av planerade granskningsinsatser kom-
mer att ske med yrkesrevisorer i företagen för att på 
sådant sätt effektivisera granskningarna med målet 
att ge ägaren ett så brett underlag som möjligt för sin 
bedömning i ansvarsfrågan.

För att de förtroendevalda revisorerna ska upp-
rätthålla en tillräcklig kompetens för sitt uppdrag 
kommer ett flertal utbildningsinsatser att genomföras 
under året. Fokus på utbildning sker under hösten 
där KOMMEK är först ut efter sommaruppehållet 
och sedan sker även utbildning genom revisionsnät-
verket HögRev. Därutöver kan tillkomma riktade 
utbildningsinsatser som inte ligger med i planen.

Från och med 2018 byter de förtroendevalda reviso-
rerna och lekmannarevisorerna sakkunnigt biträde 
efter genomförd upphandling. Nytt sakkunnigt 
biträde är KomRedo.

 Budget  Utfall  Avvik-
 2015 2015        else

Eksjö kommuns revisorer 
 
Intäkter 0,0 0,0  0,0
Kostnader 1,2 1,1  0,1
  varav personalkostnader 0,5 0,4  0,1
  varav övriga kostnader 0,8 0,7  0,0
Nettokostnader 1,2 1,2  0,1

Ekonomi (mnkr)

 

 Ekonomi (mnkr) Budget  Utfall Avvik-
2017 2017        else

 2014 2015

Eksjö kommuns revisorer
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Eksjö Stadshus AB
(ur bolagets årsredovisning 2017) 

VD:s kommentar

Eksjö stadshus AB:s viktigaste syfte är enligt ägar-
direktiven att tillvarata ägarens intressen för den 
kommunala verksamheten som bedrivs i bolagsform. 
Det sker genom löpande verksamhetsuppföljning, 
överläggningar med dotterbolagen, två gånger per år, 
samt översyn av ägardirektiv.

Ny VD från 170501, Tord du Rietz.

Flerårsöversikt – bolagskoncernen 

  2017 2016 2015 2014 2013  
 
 

Nettoomsättning, mnkr
  437 369 346 361 341

Resultat efter finans, mnkr
  78,2 30,4 13,8 61,6 10,6

Anläggningstillg, mnkr 
           1 318 1 261 1 195 1 163 1 183

Långfristiga skulder, mnkr
  1 002 994 998 1 023 1 038

Eget kapital, mnkr  316,9 243,8 187,5 177,7 121,3

Soliditet, procent  20,8 17,4 13,9 13,2 9,3

Definition: soliditet anger hur stor del av de totala 
tillgångarna som finansierats av egna medel.

Eksjö Stadshus AB
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AB Eksjö Industribyggnader
(ur bolagets årsredovisning 2017)

Verksamhetens art och inriktning
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom 
Eksjö kommun äga, förvärva, sälja och utarrendera 
fastigheter, uppföra och förvalta byggnader för nä-
ringsverksamhet samt bedriva därmed sammanhäng-
ande verksamhet.

Väsentliga händelser  
under räkenskapsåret

Fastigheter
Fastigheten Eksjö Björnstorp 1:123 i Hult har sålts 
till Dan och Elisabet Ahlström, Eksjö.

Bolaget GEAB innefattande fastigheterna Eksjö Bul-
ten 1, 2, och 3 samt Eksjö Fälgen 5 har förvärvats av 
AB Gilbert Gustafssons Entreprenadfirma.
AB Eksjö Industribyggnader har därefter förvärvat 
fastigheten Eksjö Fälgen 5 från GEAB. 
Bolaget GEAB har försålts till Eksjöhus Modulbygg 
AB. 

Handpenning har erlagts och köpekontrakt har 
upprättats under år 2014 mellan Norrgårdens 
Förvaltning AB och bolaget gällande försäljning av 
fastigheten Eksjö Verkstaden 3. Enligt köpekontrak-
tet sker försäljning när bygglov sökts och erhållits på 
fastigheten. En överens-kommelse har träffats mellan 
Norrgårdens Förvaltning AB och bolaget JY Eksjö 
AB om byggnation på fastigheten och JY Eksjö AB 
har erhållit bygglov. AB Eksjö Industribygg-nader 
har dock, för att möjliggöra en etablering, genomfört 
sanering på fastigheten. Försäljning av fastigheten är 
planerad till början av år 2018. 

Del av Eksjö Fogsvansen 5 såldes under år 2016 till 
Eksjö Fordonsutbildning AB. Ett förvärv av den 
resterande delen som disponeras av Eksjö For-
donsutbildning AB har aktualiserats. Ärendet har 
behandlats i Eksjö kommunfullmäktige vars beslut 
har överklagats till Förvalt-ningsrätten och bolaget 
inväntar svar innan åtgärder vidtas.

På fastigheten Eksjö Fogsvansen 5 finns ytterligare en 
del som disponeras av Eksjö Trafik-utbildning AB. 
Förutsättningar för att försälja även denna del har 

Flerårsöversikt

 2017 2016 2015 2014 2013 

Omsättning, mnkr  8,3 8,7 8,8 8,8 7,8

Resultat efter finansiella poster, mnkr
 0,2 0,5 1,7  0,7   -0,1   

Soliditet, procent  17,7  8,8  8,8  6,7   6,1

pågått under året.

AB Eksjö Industribyggnader är en av tre delägare 
i Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB och 
andelen är 40 %. Bolaget har år 2016, i samband 
med uppförande av byggnad på fastigheten, erhållit 
ett ägartillskott om 7 mnkr och härutöver har ett lån 
uppgående till 5 mnkr beviljats. Lånet på 5 mnkr har 
utbetalats i början av året. Invigning av verksamheten 
ägde rum i juni 2017

Förutsättningar för olika etableringar har utretts.

Underhåll
Underhållsåtgärder har utförts i bolagets fastigheter. 
Hyresgästanpassningar för nya och gamla hyresgäs-
ter har genomförts i framför allt fastigheten Eksjö 
Spindeln 7.

Hyresgäster
Efterfrågan på lokaler har varierat under året.

Vid årsskiftet finns cirka 500 kvm vakanta lokaler i 
fastigheten Eksjö Spindeln 7.

Framtida utveckling

Några av bolagets befintliga fastigheter planeras om 
möjligt försäljas. Slutförsäljning av Eksjö Verkstaden 
3 kommer att ske under februari 2018. 

För att möjliggöra utveckling för nya och gamla eta-
bleringar planeras förvärv av fastigheter.

Eksjö Industriyggnader AB
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En önskan är att i framtiden kunna investera i 
nyproduktion för att kunna tillhandahålla enkla och 
ändamålsenliga lokaler. Detta förutsätter dock ökad 
efterfrågan på lokaler.                                

Utvecklingen av Filmbyn i Mariannelund pågår och 
som delägare i Skruven Fastighetsbolag i Marianne-
lund AB involveras bolaget i utvecklingen.

Bolaget strävar efter att vara behjälpliga med anskaf-
fande av lokaler vid nyetableringar och omdispone-
ringar av lokaler inom näringslivet. 

I nära samarbete med Eksjö kommuns näringslivs-
enhet, tillväxt- och utvecklingssektorn och eksjö.
nu finns förhoppningar om att kunna utöka antalet 
nyetableringar i kommunen.

Väsentliga risker  
och osäkerhetsfaktorer
Osäkerhetsfaktorer och brister som påverkar bolaget 
negativt är bland annat vakanser, hyresgästkonkurser, 
räntehöjningar och lågkonjunktur.

Eksjö Industriyggnader AB, 
Eksjö Energi AB

Eksjö Energi AB 

(ur bolagets årsredovisning 2017)

Väsentliga händelser 
under räkenskapsåret 

• Under räkenskapsåret har bolaget genomfört en
revision av avfallspannan, projektering av diverse
större VA-projekt

• Under året har bolaget fått ny VD, ny Ekono-
michef samt ny chef för Elnätschef.

• Under året har det påbörjats en kommunövergri-
pande utredening avseende vattenförsörjningen
inom kommunen.

Framtida utveckling

Under 2018 kommer det att ske en tillbyggnation 
avseende personaldel för personal ute i fält samt en 
ny konferens och receptionsdel.

Det kommer att ske en uppbyggnad av egen entre-
prenad

Eksjö Energi AB kommer att ta över verksamheten 
för Skog och Park som tidigare tillhört Eksjö Kom-
mun.

Under året kommer det att arbetas fram en långsiktig 
strategi för utveckling av företagens samtliga verk-
samheter.

Flerårsöversikt – moderbolaget

 2017 2016 2015 2014 2013 

Omsättning, mnkr  220,6 225,4 217,7 186,5 193,2 

Resultat efter finansiella poster, mnkr
 24,0 21,4 8,6 15,0 2,8

Soliditet %  20 18 15 14 12

Eksjö Energi AB
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Eksjöbostäder AB 
(ur bolagets årsredovisning 2017)

Verksamhetens art och inriktning

Bolagets huvudsakliga verksamhet är bostadsförvalt-
ning omfattande 1 1131 bostadslägenheter med en 
bruksarea på 95 423,4 kvm den 31 december.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom 
Eksjö kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta 
fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, af-
färslägenheter och kollektiva anordningar, uppföra 
småhus för försäljning och bostadshus som upplåts 
med hyres-eller bostadsrätt, samt driva härmed fören-
lig verksamhet.

Eksjöbostäder AB är medlem i branschorganisatio-
nen SABO.

Fastighetsskötsel och administration har under året 
utförts åt Eksjö kommuns bolag.

Bolaget betalar till kommunkoncernen driftskost-
nader såsom el, vatten, fjärrvärme med mera. Dessa 
kostnader har under 2017 uppgått till 17 942 tkr 
(föregående år 18 014 tkr).

Under 2017 har bolaget haft hyresintäkter och andra 
intäkter från kommunen, netto uppgående till 11 
038 tkr (föregående år 9 909 tkr).

Väsentliga händelser 
under räkenskapsåret 
Bolaget har sålt 114 lägenheter till Coby fastigheter 
AB den 31 mars, Eksjöbostäder fortsatte att sköta 
beståndet till 31 augusti.

JL Byggtjänst har fortsatt byggnationen av 49 nya 
lägenheter för projektet Lunden etapp 2.

Etapp fem i Stocksnäs, kvarteret Linjalen har genom-
förts.

Bolaget fick i början av året ett föreläggande på att 
Krusagården, Färgaren 4, skulle utrustas med sprink-
ling. En överprövning skickades in från bolaget till 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen upphävde det överklaga-
de beslutet. Samhällsbyggnadsnämden beslutade att 
inte överpröva Länsstyrelsen beslut. Bolaget arbetar 
med att åtgärda de fysiska brister som påtalades i 

föreläggandet samt att vi har kompletterat med en 
mängd åtgärder utöver det Räddningstjänsten krävde.

Hyreshöjningen för 2018 blev 0,80 procent.

Styrelsen har tagit beslut att bolaget ska certifiera sig 
i ISO 9001 och 14001 under 2018.

Vårt digitaliseringsarbete har under året inneburit 
uppdatering av Vitec vårt fastighetssystem, säkerstäl-
lande av avtal med leverantörer av system, avstäm-
ningsmöte med Kommunalförbundet för dialog 
kring de tjänster vi har behov av och vad de kan 
leverera. Arbetet med vårt nya intranät, verksam-
hets- och ledningssystem har pågått och kommer att 
implementeras 2018.

Vid genomgång av nyttjandeperioderna har gjorts 
en bedömning att perioderna bör förkortas för flera 
komponenter. Detta medför att årets och framtida 
avskrivningar ökar.  Hela 2017 har använts till att 
göra nya bedömningar av alla tekniska delar i våra 
fastigheter.  Vid delårsbokslut 2018 kommer hela 
arbetet att vara klart och vi kan då presentera hela 
den ekonomiska konsekvensen av denna omarbet-
ning. Information har skett till styrelse, ägare och 
medarbetare.

En gemensam felanmälan infördes 1/1 och det har 
under året inkommit ca 9500 st samtal. Arbetet med 
att styra över felanmälningarna till att bli mer digitala 
pågår.

Eksjöbostäder AB 

Flerårsöversikt
Eksjöbostäder AB

 2017 2016 2015 2014 2013 

Omsättning, mnkr  146,7 89,1 84,2 88,4 104,3
Årsarbetare, st  26 31 30 30 30
Resultat efter finansiella, mnkr

 59,4 4,4 3,6 45,6 8,7
Soliditet, procent  38,1 29,0 29,8 30,2 20,6
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Nya uthyrningsregler för våra hyresgäster är fram-
tagna och beslutade i styrelsen.

Ett nytt sätt att mäta NKI = Nöjd kundindex har 
påbörjats. Enkäter skickas kontinuerligt till våra 
hyresgäster året runt, detta för att vi ska få informa-
tion om vad de tycker om vårt arbete under de olika 
säsongerna. Resultat sista december blev 72 procent, 
mål 85 procent.

Framtida utveckling
  
Införandet av intranät, verksamhets- och ledningssys-
tem genomförs 2018. I- och med denna implemente-
ring så kommer alla styrande dokument, handböcker, 
mallar med mer att börja gälla. 

Alla kontroller och ronderingar inom bolagets fastig-
heter läggs in i Vitec

Delegeringar inom el-området och systematiskt 
brandskyddsarbete ska genomföras.

Fortsatt utveckling av vårt förändringsarbete kommer 
ske för att skapa en funktionsorienterad organisation. 
Ett arbete med att dokumentera alla våra fastigheter 
påbörjades under 2017 och kommer slutföras under 
2018.

Personal 
  
• Bolaget har anställt fastighetstekniker under 

2017.
• Personalen har genomgått DHLR utbildning via 

Avonova, avtalspart inom företagshälsovård.
• Rollbeskrivningar har skrivits under av alla med-

arbetare under året.
• Utsedd personal har gått utbildning inom el-

området på grund av nya ellagen som trädde i 
kraft den 1 juli.

• Under sommaren och hösten har fastighets- och 
målarpersonal flyttat in i bolagets nya personal-
lokal på Ekbolund.

• Bolaget har infört Benify, en förmånsportal för 
personalen.

• All personal har medverkat i framtagande av nya 
värderingar för bolaget. Målfokusering, Utveck-
ling, Respekt och Stolthet blev resultatet.

• NMI = Nöjd medarbetarindex genomfördes i 
slutet av året och resultatet blev 66 procent, mål 
85 procent.

  

Eksjö Kommunfastigheter AB

(ur bolagets årsredovisning 2017) 

Väsentliga händelser  
under räkenskapsåret   
      
Påbörjan av om- och tillbyggnad av Prästängsskolan 
har skett och pågår hela 2018.

Sista ombyggnadsetappen för förskolan Galaxen har 
pågått och är klar i februari 2018.

Sociala sektorn har beställt ett LSS boende (lagen 
om stöd och service). Boende kommer innehålla sex 
lägenheter och ligga i Skogshyddan.

Hyresförhandling har genomförts med Eksjö kom-
mun och parterna enades om att det blir ingen hy-
reshöjning för 2018–2019, indexhöjning genomförs 
dock enligt tidigare överenskommelse. Ny hyresför-
handling sker hösten 2019 med nya hyror from 1 
januari 2020.

Förvaltningsrätten gav Skatteverket rätt i vår överkla-
gan om kommunreversen och nu är en överklagan 
inlämnad till Kammarrätten för vidare hantering.

Styrelsen har tagit beslut att bolaget ska certifiera sig i 
ISO 9001 och 14001 under 2018. 
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Flerårsöversikt 
Eksjö Kommunfastigheter AB

 2017 2016 2015 2014 2013 

Omsättning, mnkr  70,7 59,2 53,1 57,2 54,4 
Årsarbetare, st 59 16 16 15 15
Resultat efter finansiella, mnkr 
finansiella, mnkr  -0,4 1,6 1,7 2,5 1,5
Soliditet, procent  12,4 13,8 10,0 9,8 9,3

Eksjö Kommunfastigheter AB

Bolagets digitaliseringsarbete har under året innebu-
rit uppdatering av Vitec, bolagets fastighetssystem, 
säkerställande av avtal med leverantörer av system, 
avstämningsmöte med Kommunalförbundet för dia-
log kring de tjänster bolaget har behov av och vad de 
kan leverera. Arbetet med det nya intranät, verksam-
hets- och ledningssystem har pågått och kommer att 
implementeras 2018.

Vid genomgång av nyttjandeperioderna har gjorts 
en bedömning att perioderna bör förkortas för flera 
komponenter. Detta medför att årets och framtida 
avskrivningar ökar. Hela 2017 har använts till att 
göra nya bedömningar av alla tekniska delar i våra 
fastigheter. Vid delårsbokslut 2018 kommer hela 
arbetet att vara klart och vi kan då presentera hela 
den ekonomiska konsekvensen av denna omarbet-
ning. Information har skett till styrelse, ägare och 
medarbetare.

En gemensam felanmälan infördes 1/1 och det har 
under året inkommit cirka 9 500 samtal. Arbetet 
med att styra över felanmälningarna till att bli mer 
digitala pågår.

NKI = Nöjd kundindex har genomförts under året 
och resultatet blev 63 procent, mål 85 procent.

Personal 

• Lokalvårdsorganisationen har börjat genomföra
storstäd till Barn- och ungdomssektorn och re-
krytering har skett för att klara denna utökning.

• Personal har genomgått DHLR utbildning via
Avonova, avtalspart inom företagshälsovård.

• Rollbeskrivningar har skrivits under av alla med-
arbetare under året.

• Utsedd personal har gått utbildning inom el-
området på grund av den nya ellagen som trädde
i kraft den 1 juli.

• Under sommaren och hösten har fastighets- och
målarpersonal flyttat in i bolagets nya personal-
lokal på Ekbolund.

• Bolaget har infört Benify, en förmånsportal för
personalen.

• All personal har medverkat i framtagande av nya
värderingar för bolaget. Målfokusering, Utveck-
ling, Respekt och Stolthet blev resultatet.

• NMI = Nöjd medarbetarindex genomfördes i
slutet av året och resultatet blev 66 procent, mål
85 procent.

Förväntad framtida utveckling 

Införandet av intranät, verksamhets- och ledningssys-
tem genomförs 2018. I- och med denna implemente-
ring så kommer alla styrande dokument, handböcker, 
mallar m m att börja gälla. 

Alla kontroller och ronderingar inom bolagets fastig-
heter läggs in i Vitec.

Delegeringar inom el-området och systematiskt 
brandskyddsarbete ska genomföras.

Fortsatt utveckling av förändringsarbete kommer ske 
för att skapa en funktionsorienterad organisation. Ett 
arbete med att dokumentera alla fastigheter påbörja-
des under 2017 och kommer slutföras under 2018.

Utveckling av verksamhet, ställning 
och resultat

Soliditeten beräknas till justerat eget kapital i procent 
av balansomslutningen. Med justerat eget kapital me-
nas beskattat eget kapital med tillägg för obeskattade 
reserver efter det att de reducerats med uppskjuten 
skatt. Uppskjuten skatt har för 2017 beräknats med 
22 procent.
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eksjö.nu ab

(ur bolagets årsredovisning 2017) 

Under 2017 gjorde företagen i Eksjö kommun en 
ordentlig tillväxtresa. Det visar Synas guide över 
Bästa tillväxt, där Eksjö gick från en låg placering till 
en tredjeplats i länet.

Rekordmånga företag startade under 2017. Totalt 
startade hela 107 företag, vilket är 30 procent fler 
än föregående år. Det tyder på att det finns gott om 
företagsidéer, men också ett stort mod att våga prova. 
Bland nyföretagarna finns tonåringar, som nyss slutat 
skolan, till nyblivna pensionärer – och allt däremel-
lan. Många av företagen är tjänsteföretag och flera av 
dessa ryms inom hälsobranschen, så som massörer 
och instruktörer.  

Företagens utvecklingsmöjligheter i kommunen 
handlar till stor del om kompetensförsörjning, både 
nu och i framtiden. Därför är det logiskt att eksjö.
nu i olika sammanhang gör insatser som riktar sig till 
ungdomar. Exempel på detta är Teknikcollege, UF 
– Ung Företagsamhet, Teknisk inspiration och Ung 
Drive.

Vision

Eksjö.nu är den självklara mötesplatsen när det gäller 
företagsfrågor och alla företag känner tillhörighet 
med bolaget. Samarbetet företagen emellan är stort 
och näringslivsarbetet i Eksjö kommun präglas av 
partnerskap mellan företagen, eksjö.nu och kommu-
nen. 

Verksamhetsidé

Att genom personligt engagemang göra det enklare 
för företagare att driva och utveckla sina företag i 
Eksjö kommun. 

Fokusområden 2017

Nätverk, tematräffar och samverkan.

Byggnadsfirma Stridh & Son AB
eksjö.nu ab

(ur bolagets årsredovisning 2017)
 

Händelser under året
 
Året har i huvudsak ägnats åt projektering av en ny 
byggnad. En överenskommelse om ersättning har träf-
fats med försäkringsbolaget. Överenskommelsen inne-
bär att tio procent av försäkringssumman har betalats 
ut för att finansiera projekteringskostnader, medan 
resterande försäkringsbelopp kommer att betalas ut 
när entreprenörer har antagits för återuppbyggnaden. 

Projektering har genom avtal genomförs av arkitekt-
firman Okidoki AB. För att representera ägaren har 

Byggnadsfirma Stridh & Son AB

en arbetsgrupp tillsatts bestående av tidigare kom-
mundirektören, vd Eksjöbostäder AB och kommu-
nens arkitekt.. I arbetsgruppen har även kontrakterad 
projektledare ingått. Projekteringen är nu avslutad. 

Förfrågningsunderlag ska färdigställas, och planeras 
att skickas ut under februari 2018, varefter entrepre-
nör kan antas i slutet av mars 2018. 

Byggstart beräknas till maj 2018, med färdigställande 
och inflyttning i juni 2019.
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Nätverk
Eksjö.nu har sedan många år tillbaka skapat och 
drivit nätverk för olika målgrupper inom näringslivet 
för olika målgrupper. 2017 fick de etablerade vd-nät-
verket och HR-nätverk sällskap av Nätverket Q samt 
ett nytt investerarnätverk.  Under året har 76 företag 
deltagit i nätverken.

VD-nätverket
Bolagets äldsta nätverk riktar sig till verkställande di-
rektörer på företag i Eksjö kommun och är ett unikt 
forum där ledare i skilda branscher kan bolla stora 
och små frågor. 

HR-nätverket
Detta nätverk vänder sig till anställda med personal-
frågor som huvuduppgift. 

Nätverket Q
I början av året bildades Nätverket Q, för att kvinnli-
ga företagare och befattningshavare i olika åldrar från 
ett brett spann av branscher. Förutom en arena för att 
skapa ett eget nätverk har träffarna bjudit på inspira-
tion, kunskap, affärsmöjligheter samt gemenskap och 
möjlighet att bolla idéer. Inom ramen för nätverket 
identifierades ett behov av individuell rådgivning, 
vilket lett fram till en större projektansökan. 

Investerarnätverket
För att öka kännedomen och möjligheterna för 
Eksjös företagare att hitta finansiering och externt 
kapital har Eksjö.nu bestämt sig för att starta upp ett 
investerarnätverk för företagare i Eksjö och Aneby. 
Under året har en grupp träffats för att dra upp rikt-
linjerna för ett sådant nätverk. Tretton personer har 
hittills visat intresse. 

Tematräffar
Innehållet i utbudet av tematräffar bygger på aktuella 
näringslivsfrågor samt medlemmarnas behov och 
önskemål. Träffarna förläggs för att passa så många 
som möjligt, ofta i samband med lunch eller fru-
kost. Utbildningar är en annan viktig del av bolagets 
verksamhet. Under året har bland annat genomförts 
utbildningar inom Utvecklande ledarskap, HLR och 
Företagsutbildning för politiker.

Samverkan
Under året har Eksjö.nu inlett ett tätare samarbete 
med de övriga näringslivsbolagen på Höglandet. På 
samma sätt har samarbetet med Arbetsförmedlingen 
fördjupats. Genom Region Jönköpings finns en sam-
verkan mellan samtliga näringslivschefer i länet.  
En av bolagets roller är att underlätta för företagare i 
samband med myndighetskontakter. Vi fungerar som 
en lots för företag som av olika anledningar behöver 
komma i kontakt med den kommunala förvaltningen 
och specifika tjänstemän.

För att förbättra och utveckla dialogen mellan företag 
och politiker har eksjö.nu sedan 2016 genomfört ett 
antal företagsbesök. Under besöken har företagare 
och politiker bland annat diskuterat förutsättning-
arna för företagande. 

Näringslivsfest
Festen hölls på Olsbergs Arena. Följande företag fick 
ta emot pris i kategorierna Årets företagare, Årets bu-
tik, Årets landsbygdsföretag, Årets turistföretag, Årets 
Ta-sig-för-samhetspris samt Årets integrationspris.

Brevet hemifrån 
Genom det digitala nyhetsbrevet Brevet hemifrån får 
utflyttade Eksjöbor och andra intresserade nyheter, 
trender och glimtar från Eksjö kommun. Eksjö.nu är 
ansvarig utgivare och ett antal sponsorer medfinan-
sierar brevet. Brevet hemifrån finns även på facebook. 

Flerårsöversikt (tkr)

 2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning  1 670 1 739 1 793 1 526 1 721

Resultat efter 
finansiella poster 20 -23 178 127 7

Soliditet, %  75 79 75 81 59
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Höglandsförbundet
(ur bolagets årsredovisning 2017) 

Höglandsförbundet startade sin verksamhet den 1 
januari 2002 med medlemskommunerna Aneby, 
Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. 
I november bytte förbundet namn till Höglandsför-
bundet och antog också en ny grafisk profil.

Förbundet har till ändamål att tillvarata medlems-
kommunernas möjligheter och främja dess utveck-
ling och tillväxt. Förbundets syfte är att utveckla och 
fördjupa samarbetet mellan medlemmarna för att 
åstadkomma utveckling och effektivt resursutnytt-
jande.
Förbundets verksamheter ska till övervägande del 
omfatta samtliga medlemskommuner.

Inom förbundet finns idag IT samt familjerätt för de 
fem medlemskommunerna. Vidare svarar förbundet 
för samordning med syfte att stärka kompetensut-
vecklingen på Höglandet. Detta uppdrag inkluderar 
även processledning för teknik- och vård-och om-
sorgscollege.

Direktionen har haft sex sammanträden under året. 
Ordförande i direktionen under verksamhetsåret har 
Lars-Erik Fälth, Aneby och vice ordförande Anna-
Carin Magnusson, varit.

Beredande organ till direktionen är arbetsutskottet. 
Arbetsutskottet har haft sju sammanträden under 
året. Arbetsutskottet består av tre ordinarie ledamöter 
och två ersättare. Ordförande i arbetsutskottet har 
Lars-Erik Fälth, Aneby, varit.
För behandling av familjerättsärenden finns en fa-
miljerättsnämnd. Familjerättsnämnden har haft fem 
sammanträden under året. Ordförande i familjerätts-
nämnden har Anncatrin Ek, Sävsjö, varit.

Utöver detta finns en Beredningsgrupp för kom-
petens vars uppdrag är att initiera utveckling inom 
utbildning för att klara kompetensförsörjning i 
regionen samt bereda och rapportera till förbundets 
direktion. Beredningsgruppen har haft fyra samman-

Höglandsförbundet

träden under året. Ordförande i beredningsgruppen 
har Leif Ternstedt, Nässjö varit.
Förbundet samordnar ett bidrag till Föreningen 
Brottsofferjouren för höglandskommunerna.

Revisorstjänster köps av Deloitte i Jönköping. Förtro-
endevalda revisorer har Kjell Gunnarsson, Vetlanda 
och Magnus Hellström, Nässjö, varit.

Nöjd kundenkät genomfördes under våren för fjärde 
året i rad. Resultatet visar på en stadig förbättring 
från 3,30, 3,65, 3,83, 3,92 för 2017. Svarsfrekvensen 
är tyvärr väldigt lågt varför man bör överväga ett an-
nat sätt att fånga synpunkter från verksamheterna på. 

För fjärde året i rad genomfördes under hösten en 
medarbetarundersökning. Förändring har gjorts av 
enkäten för att på ett tydligare sätt knyta resultatet av 
enkäten mot Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisa-
torisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Förbun-
det kan därför inte göra en direkt jämförelse med 
tidigare års resultat. Starkast resultat visar samarbete 
och närmaste chefens ledarskap.

En fastslagen målsättning är att öka processmogna-
den i organisationen, vilket är ett flerårigt arbete. 
Under året har Höglandsförbundet valt delar av 
ekonomi- och upphandlingsprocesserna och kan se 
att nivå 3 enligt standardmodell för dessa processer är 
uppfyllt.

Arbetet med att göra nyttokalkyleringar/värderingar 
har genomförts för det gemensamma Sitevisionpro-
jektet (intranät och extern webb).

Liksom tidigare år har förbundet haft elever från på 
praktik från högskola och yrkeshögskola. 
Inom familjerättens område deltar Höglandsförbun-
det som region i ett antal nationella projekt. Allt 
detta arbete har gjorts möjlig genom vårt etablerade 
samarbete på Höglandet.
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Flerårsöversikt 

  2017 2016 2015 2014 2013 
   

Årets resultat (mnkr)  1,7 2,4 6,2 -2,4 0,7

Nettoinvesteringar   
(mnkr)  9,0 9,4 15,4 8,6 20,2

Omsättning inkl 
förbundsavgifter   116,8 102,7 106,6 105,7 81,7
(mnkr) 
Antal anställda  78 78 67 65 64

Under 2017 har samverkan mellan arbetsgivare och 
utbildare fördjupats inom båda collegeformerna i 
syfte att öka matchningen mellan kompetens och 
arbetsmarknaden. Prioriterade områden under året 
har varit återcertifiering av VO-College Höglandet, 
omtag av Teknikcollege Höglandet inför återcertifie-
ring 2018, kvalitetssäkring och marknadsföring

Under året har ett antal konkreta steg för tätare 
samverkan inom IT mellan medlemskommunerna 
genomförts. Som exempel kan nämnas: konsoli-
dering av lösning för intranät och extern webb, 
gemensamma lösningar för skolan, gemensam e-
tjänsteplattform och dialog om ökad samverkan runt 
välfärdsteknologi och IT i vården.

Höglandsförbundet
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Not 1 ”Specificerade orter: Eksjö, Höreda, Mellby-Värne, Ingarp, Hult, Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp, Bellö, Mariannelund, 
Kråkshult.  
Handlingsplan för Eksjö tätort är påbörjad.”  

Not 2 IT-spåret, Eksjö nätverk, Vux/Träcentrum/Arbetsförmedlingen/trähusbranschen utbildning 

Not 3 Avser 2016 års gästnätter. Uppgifter för 2017 kommer i maj 2018. 

Not 4 Julmarknaden, midnattsolsrallyt, stadsfesten. 
Not 5 Ny mätmetod, SKL Löpande insikt. Utfallet är preliminärt och avser perioden 201701-201710. Definitivt utfall presenteras 

våren 2018. 
Not 6 Markreserv för såväl bostäder och industri uppfyller målvärdet. Finns strategiska områden i närheten av tätorterna där 

markförvärv är önskvärt. 
Not 7 Målvärde ej beslutat. Till 2018 års styrkort är målformuleringen reviderad. 

Not 8 Totalt var det 335 ansökningar och 27 av dessa erbjöds ej plats inom fyra månader. Under året har åtgärder vidtagits, nya 
avdelningar har startats (Hjältevad, Mariannelund, Ingatorp och Höreda) för att tillgodose behovet. Under hösten har det  
varit full behovstäckning.   

Not 9 2016 gjordes mätning i årskurs 8. 2017 gjordes mätning i alla årskurser. 

Not 10 Årskurs 6 = 172 elever, årskurs 9 = 213 elever. 
Not 11 Mäts via antal ja respektive nej-svar i öppna jämförelser i kategorin självbestämmande och integritet. 

Not 12 Ordinärt boende 94 % och särskilt boende 88 %. Sammanvägt resultat utifrån antal svaranden i respektive kategori. 

Not 13 2017 innehåller resultat även lägenheter som använts till personer inom integrationen. Direkt jämförbarhet mot 2016 års 
resultat ej möjligt.  

Not 14 ”Exempel på samverkansprojekt. Finns fler.
• Gemensam upphandling med flera kommuner i Jönköpings län verksamhetssystem inriktning vård och omsorg

samt individ och familjeomsorg. Gemensam upphandling med flera kommuner i Jönköpings län,
elevadministrativt system

• Industriellt byggande, samarbete utbildning Träcentrum, arbetsförmedlingen
• Gemensam socialjour (9 kommuner), utökning med två nya kommuner under året. Eksjö är värdkommun.
• Energirådgivning (Aneby, Eksjö och Tranås kommuner)
• Kommunal utveckling med alla kommuner i Jönköpings län. Exempel på projekt: Puls för lärande och hälsa.
• Höglandsspår för framtiden”

Bilaga 1



Bilaga 2

Diagram över respektive perspektiv

Brukarperspektiv

Processperspektiv



Resursperspektiv

Medarbetarperspektiv

Samverkan för kommuninvånarens bästa



Eksjö kommun 
– Småland som bäst!

En entusiastisk anda hos 
medborgare, näringsliv och kommun 

ger oss en bra framtid.
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