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Förbundsdirektionen och förbundschefen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund, org. 

nr. 222000-2899, får härmed avge årsredovisning för verksamheten under tiden 1 januari – 

31 december 2016.

 
Förbundets ledning 
 
Förbundsdirektionen 
Direktionen, utsedd av Hultsfreds och Högsby 

kommuner, har haft följande sammansättning: 

 

Ordinarie ledamöter 
Åke Nilsson, ordförande 
Anders Svensson, vice ordförande 

Per-Inge Pettersson 

Åke Bergh 

Rosie Folkesson 

Magnus Gabrielsson 

Gunilla Schollin-Borg 

Lennart Persson 

 

Ersättare 
Jonas Erlandsson 

Lars Rosander 

Jonny Bengtsson 

Mikael Lång 

Tomas Söreling 

Sabina Bergeskans-Skogh 

Stihna Johansson-Evertsson 

Lina Danlid-Burke 

 
Ordinarie revisorer 
Gilbert Carlsson 

Lars Axetun 

Margareta Lundgren-Johansson 

 

Ersättare 
Staffan Leijon 

Tore Carlsson 

Mats Persson 

 

Förbundschef 
Helena Grybäck-Svensson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhet 
Under 2010 beslutade kommunfullmäktige i 

Hultsfreds och Högsby kommuner att de tek-

niska kontoren i de båda kommunerna ska 

bilda ett kommunalförbund med namn Östra 

Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK). 

Det nya förbundet övertar ansvaret för teknisk 

verksamhet inom nämnda kommuner från och 

med 2011-01-01. Förbundet har sitt säte i 

Hultsfreds kommun. 

 

Förbundets syfte är att bedriva en ekonomiskt 

effektiv verksamhet inom området kommunal-

teknik i enlighet med vad som åvilar var och 

en av kommunerna enligt gällande författ-

ningar och frivilliga åtaganden samt samnyttja 

och säkra kompetens inom dessa områden. 

 

Förbundet har sedan 1 januari 2011 driftan-

svaret för medlemskommunernas 

 verksamhetsfastigheter 

 gator och vägar 

 parker och lekplatser 

 vatten- och avloppsanläggningar  

 

och svarar för medlemskommunernas  

 om- och nybyggnadsverksamhet inom de 

områden man har driftansvar för 

 renhållningsverksamhet 

 energirådgivning 

 energieffektivisering 

 

samt administrerar och verkställer uppgifter 

avseende  

 markförsörjning och markförvärv 

 

Förbundet handlägger bostadsanpassningar åt 

Hultsfreds kommun och förvaltar kommuner-

nas skogar.
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Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed - i överensstämmelse med den 

Kommunala redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
 

Tillägg och avdrag på lön som avser redovis-

ningsåret, men utbetalas senare har skuldbok-

förts. 

 

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskif-

tet, som tillhör redovisningsåret har skuldbok-

förts. 

 

Semesterersättningar och övertidsersätt-

ningar har för de delar som avser redovis-

ningsåret, men utbetalas senare, skuldbokförts. 

 

Kostnadsräntor som avser redovisningsåret 

har skuldbokförts. 

 

Sociala avgifter har bokförts i form av pro-

centuella personalomkostnadspålägg i sam-

band med löneredovisningen. Skulden för 

december har periodiserats. 

 

Personalomkostnadspålägg har interndebite-

rats med följande procentsatser: 

 

- anställda med kommunal  

 kompletteringspension 38,46 

- förtroendevalda och 

 uppdragstagare 31,42 

 

Utställda fakturor efter årsskiftet, som tillhör 

redovisningsåret har fordringsförts. 

 

Statsbidrag som tillhör årets verksamhet har 

periodiserats. 

 

Anläggningstillgångar upptas till anskaff-

ningskostnaden. Investeringsbidrag, anslut-

ningsavgifter, och gatukostnadsersättningar tas 

från och med 2010 upp som en förutbetald 

intäkt och redovisas bland långfristiga skulder 

och periodiseras över anläggningens nyttjan-

deperiod. 

 

Kapitalkostnader beräknas efter nominell  

metod. 

 

Avskrivningarna ingår tillsammans med in-

tern ränta i de totala kapitalkostnaderna. Av-

skrivningar beräknas som regel på till 

 

 

gångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och sker 

efter plan med följande huvudsakliga avskrivnings-

tider: 

 

3 år - datautrustning. För kommunen kostnadsförs 

persondatorer direkt.  

 

5 och 10 år – maskiner, inventarier och bilar med 

vissa undantag. 

 

För ÖSK kostnadsförs direkt, utöver persondatorer 

ovan, alla anskaffningar till ett värde lägre än ett 

prisbasbelopp. 

 

Leasingavtal maskiner och inventarier. Enligt 

RKR 13:1 skall hänsyn tas till aktuella leasingavtal 

vid upprättande av bokslut. Indelas i finansiell lea-

sing, vilken redovisas som tillgång/skuld i balans-

räkningen, samt operationell leasing vilken tas upp 

som ansvarsförbindelse. 

 

Hyresåtaganden. Betraktas som en typ av operat-

ionell leasing och tas upp som en ansvarsför-

bindelse. (Se mer under avsnittet ”leasingavtal ma-

skiner och inventarier”.) 

 

Anläggningstillgångar är fast och lös egendom 

avsedda att stadigvarande innehas. 

 

Avskrivningar är planmässig värdenedsättning av 

anläggningstillgångar och avser även erforderliga 

nedskrivningar då bokfört värde väsentligt under-

stiger verkligt värde och man kan anta att värde-

nedgången är bestående. 

 

Balansräkning är en översiktlig sammanfattning 

av tillgångar, skulder och eget kapital. Den visar 

den ekonomiska ställningen och hur den förändrats 

under året. Tillgångarna visar hur kommunen har 

använt sitt kapital (i anläggnings- och omsätt-

ningstillgångar) resp. hur kapitalet har anskaffats 

(lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital). 

 

Eget kapital. ÖSK:s totala kapital består av an-

läggningskapital (bundet kapital i anläggningar 

m m) samt rörelsekapital (fritt kapital för framtida 

drift- och investeringsändamål). 
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Kassaflödesanalys är en översiktlig samman-

fattning av hur årets drift-, investerings- och 

låneverksamhet m.m. har bidragit till föränd-

ring av likvida medel 

 

Kortfristiga skulder omfattar kortfristiga lån, 

skulder, och checkräkningskrediter hänförliga 

till den löpande verksamheten. 

 

Likviditet betyder betalningsberedskap på 

kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid). 

 

Långfristiga skulder omfattar skulder över-

stigande 1 år. 

 

Nettoinvesteringar. Investeringsutgifter efter 

avdrag för investeringsbidrag m.m. 

 

Nettokostnader. Driftkostnader efter avdrag 

för driftbidrag, avgifter och ersättningar. 

 

Nyckeltal mäter förhållandet mellan två stor-

heter, t.ex. likvida medel i % av kortfristiga 

skulder (likviditet). 

 

Omsättningstillgångar. Lös egendom som 

inte är anläggningstillgång. 

 

Periodisering är en fördelning av kostnader 

och intäkter på de redovisningsperioder till 

vilka de hör. 

 

Resultaträkning är en översiktlig samman-

ställning av årets driftverksamhet och hur den 

påverkat eget kapital. Den visar hur föränd-

ringen av det egna kapitalet under året har 

uppkommit. Det egna kapitalets förändring 

kan även utläsas av balansräkningen. 

 

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsätt-

ningstillgångar och kortfristiga skulder.  

 

Soliditet är andelen eget kapital av de totala 

tillgångarna. 

 

Jämförelsestörande poster särredovisas när 

dessa förekommer i not till respektive post i 

resultaträkningen och/eller i kassaflödesrap-

porten. 

 
 

Finansiella tillgångar omfattar bankmedel. 

 

Finansiella skulder omfattar en skuldrevers till 

Hultsfreds kommun. Reversens förfallodag är 2020-

12-31. Räntan är rörlig och ca 1,37 % per år. 

 

Pensioner 

De anställdas tjänstepensioner betalas via försäk-

ringspremier vilka kostnadsförs i takt med intjänan-

det. Intjänade pensionsavgifter med inklusive lö-

neskatt redovisas som kortfristig skuld. Avgiften 

betalas under mars 2017. Löneskatten är 24,26 %. 

ÖSK har inga visstidsförordnanden. 
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Ekonomi ÖSK Hultsfred 
ÖSK Hultsfred redovisar ett positivt resultat 

jämfört med budget med 15 645,2 tkr per 

2016-12-31.  

 

Avvikelse mot budget tkr 2016         2015 

 

Fastighet 8 198,4 -383,9 

Gator och vägar 980,6       1 971,2 

Parker och lekplatser -435,0 -1 565,2 

Vatten och avlopp 7 920,4 6 005,5 

Renhållning 61,3     -2 984,1 

Bostadsanpassning -1 261,1  -1 196,6 

Administration -445,9      1 215,3 

Skogsbruk 112,2 392,1 

Finans               514,3      183,2      

Summa 15 645,2       3 637,5 

 

Överskottet för ÖSK Hultsfred har återförts till 

Hultsfreds kommun genom ett minskat driftbi-

drag. 

 

Ekonomi ÖSK Högsby 
ÖSK Högsby redovisar ett positivt resultat 

jämfört med budget med 4 411,3 tkr per 2016-

12-31. 

 

Avvikelse mot budget tkr 2016         2015 

 

Fastighet 96,0 414,0 

Gator och vägar 1 170,4 1 759,5 

Parker och lekplatser -186,2       -456,8 

Vatten och avlopp 3 567,2 3 078,0 

Renhållning -718,8 -2 072,8 

Administration 303,2         820,2 

Finans 179,5 -70,5 

Summa 4 411,3 3 471,6  

 

Överskottet för ÖSK Högsby har återförts till 

Högsby kommun genom ett minskat driftbi-

drag. 

 

Investeringar  
Från och med 2015 hanteras investeringar i fast 

egendom direkt i respektive kommuns redovis-

ning. ÖSK fungerar liksom tidigare som kom-

munernas ombud i investeringsprocessen. 

 

I ÖSKs verksamhet har under året investeringar i 

form av inköp av fordon och diverse redskap 

gjorts för 0,9 mnkr.  

Fastigheter 
Med anledning av ökat lokalbehov inom förskola 

och skola har ett antal moduler etablerats. I Virse-

rum pågår nyproduktion av förskolan Evahagen. 

Tak och fönsterbyte har genomförts på skolorna i 

Silverdalen, Vena och Målilla. I samband med detta 

har markiser och mörkläggningsgardiner delvis 

monterats.  

 

I Målilla skola har två våningsplan renoverats avse-

ende ytskikt och belysning. Ombyggnationen är 

påbörjad för ett tillagningskök på Lindgården. Även 

lokaler under Lindblomsskolans matsal har byggts 

om. 

 

Mycket har kunnat göras med de ”extra” miljoner 

som avsattes för underhåll i Hultsfreds kommun. 

Bl.a. har renovering av toaletter på Mörlunda och 

Vena skola samt ommålningar i förskolor och vissa 

äldreboenden skett. 

 

Takbyte på Valhall har genomförts. Vid Hagadal 

har tält etablerats, som ska användas för inomhus-

fotboll. De två SBO-projekten i f.d. Mimerhuset 

och fd Strandskolan har slutbesiktats under somma-

ren och är inflyttade. Ombyggnationen för Maker-

space på Gymnasiet har utförts med lyckat resultat. 

Planering för ombyggnad för Arbetsförmedlingen 

är påbörjad. 

 

Tillbyggnad och renovering av Lillebo förskola är 

avslutad och verksamheten har flyttat in, och reno-

vering pågår i den ”gamla” delen. En ny service-

byggnad har etablerats på Gösjöns camping. Takre-

novering och fönsterbyte har genomförts på Ruda 

och Fågelfors sporthallar.  

 

Tillgänglighetsanpassningar har genomförts på 

Fröviskolan. Ombyggnad/renovering för att etablera 

fritids i byggnad H på Fröviskolan har påbörjats. 

Nästan alla åtgärder är klara för att kunna ta in fler 

besökare i sporthallen på Fröviskolan, endast ut-

rymningsvägen återstår. Nya spisar har installerats i 

hemkunskapen på Fröviskolan. 

 

Både Fågelfors och Ruda sporthallar har fått nya 

fönster och yttertak. 

 

Utbyte av kvicksilverarmaturer pågår i båda kom-

munerna. 
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Upphandling av nya ramavtal för hantverks-

tjänster pågår och nya avtal ska tecknas fr.o.m. 

april 2017. 

 

I Hultsfred redovisas ett överskott beroende på 

ett antal mycket lyckade upphandlingar där 

kostnaderna blivit betydligt lägre än kalkylerat, 

samt att kostnader för den utökade underhålls-

budgeten har överförts till investeringar.  

 

I Högsby redovisas ett litet överskott i övrigt 

följer man budget. 

  

Gator och parker 
De två etapperna med fiberprojekt som Telia 

genomförde under 2015 i Hultsfreds kommun 

har påverkat även under 2016 med asfalts-

återställningar i framförallt ytterorterna.  

 

För båda kommunerna har en stor upphandling 

av ramavtal för entreprenadtjänster genomförts 

liksom för vinterväghållning.   

 

I Hultsfreds kommun har många investerings-

entreprenader genomförts under 2016. Bland 

annat GC-väg Silverslätten, Strandlyckan 

etapp 2 med bäcken och parkeringsfickor, 

gångväg i Virserum, fotbollstält vid Hagadal 

samt belysning på strandpromenaden i Hults-

fred.  

 

E.ON har haft rekordmånga projekt på gång i 

kommunen gällande nedgrävning av luft-

ledningar vilket inneburit att ÖSK deltagit i 

rekordmånga samförläggningsprojekt gällande 

gatubelysning.  

 

I Högsby kommun har de flesta av kommunens 

privata utfartsvägar fått sig en rejäl standard-

höjning för de 300 tkr extra som tillkom i årets 

budget för dessa vägar. 

 

I Högsby kommun har även arbetena med tra-

fiklösningen vid Fröviskolan påbörjats. Det har 

även påbörjats en hel del projekteringar för 

kommande års investeringar som t.ex. ny väg 

till Mogården och GC-väg till konstgräsplanen.  

Även i Högsby har en del samförläggnings-

projekt med E.ON genomförts men inte lika 

många som 2015. 

 

Behovet av vinterväghållning efter årsskiftet blev 

återigen något mindre än normalt men entreprenörs-

fakturor från fjoråret inkom långt in på våren, för-

modligen på grund av den nya upphandlingen. Där-

för kan det ekonomiska resultatet för vinterväghåll-

ningen efter årsskiftet skilja en del mot faktiskt 

utfall under den delen av året. 

 

I Hultsfred har den långsiktiga projekteringen av 

VA-sanering fortsatt och det finns nu ännu bättre 

underlag för kommande projekt 2017. Då investe-

ringsbudgeten för detta utökats från 3 mnkr till 9 

mnkr innebär det att det kommer genomföras re-

kordstora VA-saneringsprojekt under 2017. Under 

året har saneringen på Bangatan i Silverdalen fär-

digställts. 

 

Många modulprojekt där andra förvaltningar beslu-

tat om genomförande, i framförallt Hultsfreds 

kommun, har ökat arbetsbelastningen väldigt myck-

et för all personal. Det har även påverkat genomfö-

randet av årets investeringsprojekt och att ordinarie 

driftåtaganden har fått nedprioriteras.  

 

I Hultsfred redovisas ett resultat som är något bättre 

än budget beroende på lägre elkostnader och att 

verksamheten inte hunnit med att beställa alla arbe-

ten på gatubelysningsdriften som varit planerade. 

Andra orsaker är överskott på gator och yttre sköt-

sel som beror på omprioriteringar på grund av fiber 

och skolmodulprojekt som tillkommit under året. 

 

I Högsby redovisas ett överskott som även där 

kommer från lägre elkostnader och att verksamhet-

en inte hunnit med att beställa alla arbeten på gatu-

belysningsdriften som varit planerade. Andra orsa-

ker är överskott på gator och yttre skötsel som beror 

på omprioriteringar på grund av fiber och skolmo-

dulprojekt som tillkommit under året. 

 
Vatten- och avloppsanläggningar  
Arbetet med att ta fram VA-planer för Hultsfreds 

och Högsby kommuner pågår. I dessa ska även ingå 

nödvattensplaner samt saneringsplaner för led-

ningsnätet. 

 

Arbete med projektering av överföringsledning 

mellan Ruda och Högsby pågår. Beräknad byggstart 

är hösten 2017. Innan dess ska geologiska under-

sökningar göras på den mark som vi tidigare (före 

lagakraftvunnen dom) inte haft tillträde till samt på 
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den del av sträckan som klassas som forn-

minne och på sträckningen för befintlig råvat-

tenledning mellan Ruda Gård och Ruda vat-

tenverk. 

Utbyggnation av Fågelfors vattenverk är nu 

klar och omfattar ett Dynasandfilter som tar 

bort humuspartiklar med mera ur råvattnet. En 

ny djupborrad råvattentäkt har också anlagts 

inom vattenverksområdet. Allt med ett gott 

resultat och en bra investering med tanke på 

rådande torrperiod med låg grundvattennivå. 

 

Även i Långemåla har en ny djupborrad råvat-

tentäkt anlagts och underökningar av vatten-

tillgång och vattenkvalitet pågår.  

 

Den omfattande ombyggnationen av luftningen 

i det biologiska reningssteget vid Hultsfreds 

avloppsreningsverk har färdigställts med gott 

resultat. Upphandling har skett av nytt el- och 

styrsystem vid verket, tilldelningsbeslutet har 

dock överklagats. Den fortsatta tidplanen för 

projektet beror på utfallet av överprövningen.   

 

Vi har nu nått ett resultat i vårt gemensamma 

uppströmsarbete med Mönsterås, Oskarshamn 

och Vimmerby kommuner; en första sändning 

har skett av kommunalt avloppsslam från 

Mörlunda avloppsreningsverk för spridning på 

åkermark tillhörande ett jordbruk i Växjö. 

 

Projektering har påbörjats av ny sodasilo på 

Målilla vattenverk, på grund av problem med 

otäthet i nuvarande silo. 

 

Färdigställande pågår av vattendom och vat-

tenskyddsföreskrifter för råvattentäkten i Sil-

verdalen samt reservvattentäkten för Hultsfreds 

samhälle. Projektering är påbörjad av överfö-

ringsledning av råvatten mellan Silverdalens 

och Hultsfreds vattenverk. 

 

En stor del av året har ägnats åt att lösa den 

akuta råvattenbristen som på grund av flera 

nederbördsfattiga år uppstått i båda kommu-

nerna. 

 

Både i Högsby och Hultsfred redovisar VA-

verksamheten ett stort överskott. Respektive 

Kommuns VA-verksamhet och VA-bokslut 

kommer dock att redovisa resultat nära noll då 

en avsättning för framtida investeringar görs i re-

spektive kommuns redovisning. 

 
Avfallshantering 
2016-07-01 tog den nya entreprenören RenoNorden 

över avfallshämtning och transport i Hultsfreds, 

Högsby och Vimmerby kommuner. Vi skickade 

information i förväg till kunder om nya hämtnings-

dagar och bad om förståelse för eventuella stör-

ningar i samband med övergången. Under de första 

veckorna förekom det driftstörningar och missade 

hämtningar vilket ledde till en hög belastning på 

kontaktcenter och övrig personal. Efter den första 

månaden förbättrades läget betydligt. Regelbundna 

samordningsmöten med entreprenören har genom-

förts sedan övertagandet. Under hösten har entre-

prenören arbetat fram nya rutiner för latrinhämtning 

för att detta ska fungera bättre under kommande 

säsong.    

 

Införandet av fastighetsnära insamling av förpack-

ningar, tidningar, matavfall och restavfall från hus-

håll planeras påbörja våren 2017. Under 2016 har 

upphandlingar skett av byggande av omlastningsan-

läggning på Kejsarkullens avfallsanläggning samt 

leverans och utsättning av avfallskärl med mera. 

Byggnationen av omlastningsanläggningen, som 

kommer att användas för avfall från Hultsfred, 

Högsby och Vimmerby kommuner, pågår, liksom 

upphandling av behandling av avfall. Under okto-

ber-november har en stor informationsinsats ge-

nomförts och samtliga ägare till villor och fritidshus 

har fått välja vilket abonnemang man vill ha i det 

nya insamlingssystemet. Information har skett via 

utskick av broschyren Snåland, webbsidan snål-

and.com, annonsering, skyltning på sopbilar, in-

formationsmöten samt en omfattande information 

och rådgivning via telefon. Under oktober-

december har en extra kommunvägledare varit an-

ställd på ÖSK och arbetat med rådgivning samt 

registrering av kundernas abonnemangsval. Belast-

ningen har varit hög både på ÖSK och Kontaktcen-

ter under denna period. 

 

Utredningen av olika metoder för tömning av slam 

från enskilda avloppsanläggningar har resulterat i 

att upphandling skett av slamtömning med metoden 

deltömning med återföring av delar av vattenfasen 

till respektive slamavskiljare samt avvattning av 

slammet i anslutning till avloppsreningsverken. 

Upphandlingen vanns av GDL Transport AB som 
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därmed kommer sköta slamtömningen i både 

Hultsfreds och Högsby kommun från 2017-01-

01. Under hösten har flera samordningsmöten 

med entreprenören skett för att planera den nya 

entreprenaden. Enligt det nya avtalet ska ÖSK 

svara för kundtjänst gällande beställning av 

slamtömningar med mera som tidigare legat på 

entreprenören. En ny administratör har an-

ställts från 2017-01-01 för att ansvara för 

denna kundtjänst samt förstärka  Kontaktcenter 

och ÖSK under införandet av insamlingssy-

stemet för avfall. 

 

Sorteringsrampen på Kejsarkullens återvin-

ningscentral har försetts med fallskydd för att 

öka säkerheten för både personal och besökare. 

Asfalt har lagts om på sorteringsrampen med 

mera. 

 

På Kolsrums återvinningscentral har belysning 

anordnats vid planen för träavfall.  

 

Länsstyrelsen har nu gett skriftlig acceptans på 

den tidigare inlämnade rapporten med förslag 

till alternativa material att använda i sluttäck-

ningen av den avslutade deponin på Kejsarkul-

len.  

 

Länsstyrelsen har också varit på ett tillsynsbe-

sök på Kolsrum och gått igenom aktuella ären-

den. En ny prognos över sättningar i 

Kolsrumsdeponin ska göras 2019 och sluttäck-

ning kan påbörjas tidigast 2020. Efter besöket 

har vi lämnat in kompletterande uppgifter om 

lakvattenrening och lagringsytor för material 

till sluttäckning. Länsstyrelsen har därefter 

avslutat ärendet om lakvattenrening utan ytter-

ligare åtgärd. När det gäller lagringsytor för 

material till sluttäckning väntar vi fortfarande 

på beslut från länsstyrelsen.  

I Hultsfred redovisas ett litet överskott och i 

Högsby redovisas ett underskott jämfört med 

budget. Detta hänger ihop med att en skuld till 

avgiftskollektivet  i respektive kommun i form 

av förutbetalda intäkter har bokförts, (3,5 mkr i 

Hultsfred och 2,5 mkr i Högsby). Beloppet 

motsvarar det överskott av intäkter som upp-

stått under 2016 utöver vad som krävts för att 

täcka de nödvändiga kostnaderna för avfalls-

hanteringen. Skulden kommer att återföras till av-

giftskollektivet under de närmaste åren. 

Bostadsanpassning Hultsfred 
Antalet ansökningar har ökat under 2016, från 120 

ansökningar 2015 till 126 ansökningar 2016. Bostads-

anpassningen redovisar ett underskott under året. 

 
Administration och finans 
ÖSK har för Hultsfreds kommuns räkning deltagit i 

Sveriges Kommuner och Landstings återkommande 

enkätundersökning ”Kritik på teknik", Denna enkät 

ger svar på kommuninvånarnas uppfattning om hur 

den kommunala tekniken på gata, park, VA respek-

tive hantering av hushållsavfall fungerar. Delar av 

resultatet redovisas i styrmodellen. 

 

I finansen redovisas avskrivningar och pensions-

kostnader. 

 

Administration och finans visar ett mindre överskott 

i Hultsfred.  

 

I Högsby visar administration och finans ett över-

skott. I Högsby ingår även skogs- och jaktarrenden i 

denna post. Resultatet från skogen har överförts till 

Högsby kommun. 

 
Skogsbruk 
Avverkning av tätortsnära skog har skett runt vat-

tentornet i Hultsfred, vid södra infarten och runt 

Knektagården. Stora träd har planterats vid infarten 

till Knektagården och efter Målilla rondellen mot 

Mörlunda. Länsmansängen är genomhuggen av 

länsstyrelsen (avverkningen genomfördes av oss) 

och tätortsnära avverkning runt Regementsvägen.  

 

Avverkning av tätortsnära skog har skett i Ruda 

samhälle och påbörjats i Berga. Gallringarna runt 

konstgräsplanen och betesmarkerna bakom Odensvi 

är klara. Rotposterna och avverkningsuppdraget är 

utförda. En ny bilväg är anlagd innan kraftledning-

en på utfarten från Högsby mot Växjö. Avverkning 

av kommande VA ledning har påbörjats runt Re-

ningsverket i Ruda och avverkning på skolgården i 

Ruda. Nyplantering av träd har gjort i Ruda sam-

hälle. 
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Högre intäkter efter avverkning runt vattentor-

net gör att verksamheten redovisar ett över-

skott i Hultsfred. Resultatet för skogsförvalt-

ningen i Högsby har förts över till Högsby 

kommun. 
 

Måluppfyllelse 
I merparten av ÖSK:s verksamheter har målen 

uppfyllts. Målet för perspektivet ekonomi är 

totalt sett uppfyllt. För perspektivet invånare 

och brukare är det förseningar av investerings-

projekt som vi inte har kunnat påverka som drar 

ner resultatet för målet kvalitetssäkrade verk-

samheter i båda kommunerna. Målet för perspek-

tivet verksamhet och medarbetare är i stort sett 

uppfyllt. Målet för perspektivet utveckling är 

delvis uppfyllt men målet för förbrukad mängd 

fordonsbränsle uppnås inte. 

 

Stickprov 
Stickprov har genomförts under året. Kontroll av 

att kostnaderna och intäkterna har förts på rätt 

kommun alternativt gemensam verksamhet har 

utförts framför allt i samband med bokslut. Fel-

aktigheter som hittats har rättats.  
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Personal 
 
Antal anställda i olika kategorier 2016 
 
Kvinnor/män

TillsvidareVisstid Summa

Kvinnor 9 0 9

Män 59 0 59

Totalt 68 0 68

Avdelning

Tillsvidare Visstid Summa

Stab 8 0 8

Gata/park 25 0 25

Fastighet 19 0 19

VA/renh. 16 0 16

Totalt 68 0 68

 

 

Antal årsarbetare i förbundet  

Antalet årsarbetare var 66,5 vid utgången av 

2016. 
 

Åldersfördelning, antal per femårsklass 

0
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Med tanke på de stora pensionsavgångar som 

svensk arbetsmarknad står inför de kommande 

10 åren visar diagrammet ovan, för förbundets 

del, att de som fyllde 55 år eller mer under 

2016 utgör 34 % av de anställda. Alltså kom-

mer 23 av förbundets anställda de närmaste tio 

åren att lämna sina anställningar förutsatt att 

alla avgår vid 65 år fyllda.  
 

Önskad sysselsättningsgrad 
Inga önskemål om förändrad tjänstgöringsgrad 

har inkommit under året. 
 

 

 
 
 

Mertid och tillgänglig tid 2016 
 

Timmar tkr

Fyllnadstid 14 2,2

Enkel öt 709 211,9

Kval öt 2 092 894,7

Fördelning av tillgänglig tid

2016 2015

Sjukdom 2,2 % 1,1 %

Semester 8,7 % 6,5 %

Föa 1,0 % 2,6 %

Övrigt 2,2 % 2,6 %

Närvaro 85,9 % 87,2 %

 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbets-
tid  

2016 2015

60 dagar eller mer 29,31 0,00

Kvinnor 4,47 0,92

Män 2,23 1,99

29 år och yngre 1,36 2,02

30-49 3,13 2,15

50 år och äldre 2,40 1,66

Totalt 2,54 1,86  
 

Sedan 1 juli 2003 ska redovisning av sjukfrånvaro 

ske på ett sådant sätt att jämförbarhet ska uppnås 

mellan arbetsmarknadens sektorer samt att inform-

ationen förtydligas och förbättras. Sveriges kom-

muner och landsting (SKL) rekommenderar sju 

olika mått (se ovan). Notera att måttet ”60 dagar 

eller mer” sätts i relation till den totala sjukfrånva-

ron. Övriga mått sätts i relation till ordinarie arbetad 

tid. Den totala sjukfrånvaron för 2016 i procent av 

ordinarie arbetstid är 2,54 %. 
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ÖSK:s ekonomi i framtiden 
1 januari 2011 bildades Östra Smålands Kom-

munalteknikförbund för att samordna och 

driftoptimera Hultsfreds och Högsbys tekniska 

verksamheter.  

 

Underhållet av fastigheter, gator och VA-

ledningar är eftersatt i båda kommunerna. Det 

eftersatta underhållet på VA-ledningsnätet 

kommer att medföra behov av att höja VA-

taxan. 

 

Arbetet med att optimera lokalanvändningen i 

respektive medlemskommun har prioriterats 

under flera år. Det finns mer att göra främst 

genom en konsekvent långsiktig lokalplane-

ring. Internhyressystemet uppmuntrar kommu-

nens verksamheter till prövning av standard-

krav och lokalytor. 

 

Nya myndighetskrav kommer hela tiden. Ut-

rymme saknas i det korta perspektivet att fi-

nansiera dessa åtgärder på annat sätt än att 

skjuta på planerat underhåll vilket kommer 

leda till stora kostnadsökningar i framtiden. 

Inom VA-verksamheten kan inte planerat un-

derhåll skjutas upp då lagar och förordningar 

med kvalité samt utsläppsvillkor styr verksam-

heten.  

 

Trafikverket har aviserat att de vill ta bort vissa 

vägar och broar ur allmänt underhåll. Trafik-

verket ser gärna att kommunen tar över driften. 

Detta kan innebära stora ökade driftkostnader 

för kommunerna om inte samfällighetslösning-

ar kan göras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generellt ökade krav på tillgänglighet och service 

från våra kunder kan innebära ökade personalkost-

nader och beredskapsersättningar i framtiden.  

 

För ÖSK:s ekonomiska framtid är fortsatt den vik-

tigaste faktorn förmågan att planera och genomföra 

förändringar vars syfte är att anpassa kostnaderna 

till invånarantalet. 
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Resultaträkning                           Östra Smålands Kommunalteknikförbund 

     Kronor 
 

Bokslut 2016 Budget 2016 Bokslut 2015 

     Verksamhetens intäkter 

 

265 509 430,09 260 691 081,00 190 751 074,44 

       Avgår interna poster 

 
-70 962 904,61 -53 389 710,00 -5 079 854,53 

     Verksamhetens intäkter exkl interna  

    

poster m m 

Not 

1 194 546 525,48 207 301 371,00 185 671 219,91 

     

     Verksamhetens kostnader 

 

-263 532 660,77 -259 051 081,00 -188 801 821,63 

Varav:  pensionskostnader 

 
-2 117 320,00 -1 990 100,00 -1 920 330,63 

               

    Avskrivningar 

 

-2 017 647,42 -1 640 000,00 -2 009 728,00 

       Avgår interna poster 

 
70 962 904,61 53 389 710,00 5 079 854,53 

     Verksamhetens kostnader exkl in-

terna 

    

poster m m 

Not 

2 -194 587 403,58 -207 301 371,00 -185 731 695,10 

     

     Verksamhetens nettokostnader 

 

-40 878,10 0,00 -60 475,19 

     Skatteintäkter 

 
0,00 0,00 0,00 

Generella statsbidrag och utjämning 

 
0,00 0,00 0,00 

     

Finansiella intäkter 
Not 

3 74 798,90 0,00 83 574,19 

  Avgår interna poster 

 
0,00 0,00 0,00 

     Värdeökning/minskning pensionsmedel 

 
0,00 0,00 0,00 

     Finansiella kostnader 

    

Räntekostnader lån m m 
Not 

4 -33 920,80 0,00 -23 099,00 

Uppräkning pensionsskuld 

 
0,00 0,00 0,00 

     Årets resultat 

 

0,00 0,00 0,00 

     Resultat exkl jämförelsetörande poster 

 
0,00 0,00 0,00 
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Kassaflödesanalys                      Östra Smålands Kommunalteknikförbund 

     

  

2016-01-01 
 

2015-01-01 

  

- 2016-12-31 
 

- 2015-12-31 

Den löpande verksamheten 

    

     Årets resultat 

 
0,00 

 

0,00 

Justering för av- och nedskrivningar Not 5 2 017 647,42 

 

2 009 728,00 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande 

    poster 

 
0,00 

 

50 000,00 

Medel från verksamheten före förändring av 

    rörelsekapitalet 

 
2 017 647,42 

 

2 059 728,00 

     Ökn(-)minskn(+) varulager 

 
0,00 

 

174 709,96 

Ökn(-)minskn(+)korta fordr 

 
-9 756 473,24 

 

5 204 729,95 

Ökn(+)minskn(-) korta skulder 

 
6 460 484,19 

 

2 950 616,01 

     Medel från den löpande verksamheten 

 

-1 278 341,63 

 

10 389 783,92 

     Investeringsverksamheten 

    Inköp av immateriella anläggningstillgångar 

 
0,00 

 

0,00 

Inköp av materiella anläggningstillgångar Not 6 -894 705,00 

 

-2 850 816,00 

Finansiell leasing maskiner och inventarier 

 
0,00 

 

0,00 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 

 
0,00 

 

0,00 

Förvärv aktier, andelar m m 

 
0,00 

 

0,00 

     Medel från investeringsverksamheten 

 

-894 705,00 

 

-2 850 816,00 

     Finansieringsverksamheten 

    Ökning av långfristiga fordringar 

 
0,00 

 

0,00 

Återbetald utlåning 

 
0,00 

 

0,00 

Upptagna lån Not 9 0,00 

 

0,00 

Långfristiga skulder/statliga investeringsbidrag 

 
0,00 

 

0,00 

Ökning/minskning långfristig skuld leasing  

    maskiner och inventarier 

 
0,00 

 

0,00 

Amortering av låneskulder 

 
0,00 

 

0,00 

     Medel från finansieringsverksamheten 

 

0,00 

 

0,00 

     Direktbokning mot eget kapital 

    

     Årets kassaflöde 

 

-2 173 046,63 

 

7 538 967,92 

     Likvida medel vid årets början 

 
19 044 786,35 

 

11 505 818,43 

Likvida medel vid årets slut 

 
16 871 739,72 

 

19 044 786,35 

     Rörelsekapitalets förändring 

 

-5 469 035,68 

 

15 869 023,84 

     Förändring likvida medel 

 
-2 173 046,63 

 

7 538 967,92 
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Balansräkning                       Östra Smålands Kommunalteknikförbund 

     Tillgångar 

 

Bokslut 2016 
 

Bokslut 2015 

     Anläggningstillgångar 

    Immateriella anläggningstillgångar 

    Goodwill 

 
0,00 

 

0,00 

Materiella anläggningstillgångar 

    Fastigheter och anläggningar 

 
0,00 

 

0,00 

Maskiner och inventarier Not 6 7 232 848,58 

 

8 355 791,00 

Leasing av maskiner och inventarier 

 
0,00 

 

0,00 

     Finansiella anläggningstillgångar 

    Aktier, andelar m m 

 
0,00 

 

0,00 

Långfristiga fordringar 

 
0,00 

 

0,00 

Summa anläggningstillgångar 

 

7 232 848,58 

 

8 355 791,00 

     Förråd 

 

0,00 

 

0,00 

     Omsättningstillgångar 

    Kortfristiga fordringar Not 7 40 809 483,56 

 

31 053 010,32 

Placering pensionsmedel 

 
0,00 

 

0,00 

Kassa och bank Not 8 16 871 739,72 

 

19 044 786,35 

Summa omsättningstillgångar 

 

57 681 223,28 

 

50 097 796,67 

     Summa tillgångar 

 

64 914 071,86 

 

58 453 587,67 

     Eget kapital, avsättningar och skulder 

    Eget kapital 

    Ingående eget kapital 

 
2 643 063,71 

 

2 643 063,71 

Årets resultat 

 
0,00 

 

0,00 

Summa eget kapital 

 

2 643 063,71 

 

2 643 063,71 

     Avsättningar 

    Avsättning för pensioner 

 
0,00 

 

0,00 

     Skulder 

    Långfristiga skulder Not 9 4 859 600,00 

 

4 859 600,00 

Långfristiga skulder leasing maskiner m m 

    Långfristiga skulder, statliga invest bidrag 

 
0,00 

 

0,00 

Semester och övertidsskuld  

 
3 001 099,48 

 

2 857 596,78 

Kortfristiga skulder leasing maskiner m m 

 
0,00 

 

0,00 

Övriga kortfristiga skulder Not 10 54 410 308,67 

 

48 093 327,18 

Summa skulder 

 

62 271 008,15 

 

55 810 523,96 

     Summa Eget kapital, avsättningar  

    och skulder 

 

64 914 071,86 

 

58 453 587,67 
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Panter och ansvarsförbindelser 

 
Bokslut 2016 

 
Bokslut 2015 

     Ansvarsförbindelser 

    Pensionsförpliktelser 

 
0,00 

 

0,00 

Särskild löneskatt på pensionskostnader 

 
0,00 

 

0,00 

Privata medel 

 
0,00 

 

0,00 

     Borgensförbindelser och övriga an-

svars- 

    förbindelser 

    Borgen gentemot kommunens företag 

 
0,00 

 

0,00 

Kommunalt borgens- och förlustansvar  

    för egnahem  

 
0,00 

 

0,00 

Övriga förpliktelser 

 
0,00 

 

0,00 

     Operationell leasing inventarier m m 

 

1 129 029,00 

 

1 131 214,00 

     Hyra av lokaler och bostäder 

 

383 184,00 

 

395 064,00 
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Not 1 Verksamhetens intäkter 
 

ÖSK ÖSK 

    2016 2015 

Försäljningsmedel 

 

7 017 772,22 4 537 167,50 

Taxor och avgifter 

 

69 480 054,49 60 664 422,83 

Hyror och arrenden 

 

67 640 185,82 64 104 945,68 

Bidrag 

 

3 668 906,00 2 142 825,54 

Försäljning av verksamheter och entreprenader 

 

46 739 606,95 54 221 858,36 

Summa 

 

194 546 525,48 185 671 219,91 

    Verksamhetens intäkter är justerade med kommun- 

   interna resp koncerninterna poster. 

   

    Not 2 Verksamhetens kostnader 
 

ÖSK ÖSK 

    2016 2015 

Pensioner inkl löneskatt 

 

2 117 320,00 1 920 330,63 

Personalkostnader 

 

36 602 074,83 33 880 827,89 

Övriga verksamhetskostnader 

 

155 868 008,75 149 930 536,58 

Summa 

 

194 587 403,58 185 731 695,10 

    Verksamhetens kostnader är justerade med kom-

mun- 

   interna resp koncerninterna poster. 

   

    Not 3 Finansiella intäkter 
 

ÖSK ÖSK 

    2016 2015 

Räntor på likvida medel m m 

 

74 798,90 83 574,19 

Summa 

 

74 798,90 83 574,19 

Värdeminskning pensionsmedel 

   

    Not 4 Finansiella kostnader 
 

ÖSK ÖSK 

    2016 2015 

Låneräntor m m 

 

33 920,80 23 099,00 

Summa 

 

33 920,80 23 099,00 

    Not 5 Just för ej likviditetspåverkande pos-
ter 

 
ÖSK ÖSK 

    2016 2015 

Just för avskrivningar 

 

2 017 647,42 2 009 728,00 

Just för nedskrivning/återföring 

 

0,00 50 000,00 

Summa just för av- och nedskrivningar 

 

2 017 647,42 2 059 728,00 

    Ökning/minskn pensionsskuld 

 

0,00 0,00 

Ökning/minskn övr avsättningar 

   Resultat av sålda anläggningstillgångar 

 

0,00 0,00 

Uppskjuten skatt 

   Summa just för övriga ej likviditetspåverk poster 

 

0,00 0,00 

    Summa 

 

2 017 647,42 2 059 728,00 
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Not 6 Maskiner och inventarier 

 

ÖSK 

 

ÖSK 

    2016 2015 

Ackumulerade anskaffningsvärden  

 

16 919 918,00 14 069 102,00 

Nyanskaffningar 

 

894 705,00 2 850 816,00 

Årets försäljningar/utrangering 

 

0,00 0,00 

Ackumulerade avskrivningar  

 

-8 564 127,00 -6 504 399,00 

Årets avskrivningar enl plan 

 

-2 017 647,42 -2 009 728,00 

Årets upp/nedskrivningar 

 

0,00 -50 000,00 

Leasing av maskiner och inventarier 

 

0,00 0,00 

Summa 

 

7 232 848,58 8 355 791,00 

    

    Not 7 Kortfristiga fordringar 
 

ÖSK ÖSK 

    2016 2015 

Interimsfordringar 

 

26 824 354,15 8 769 753,35 

Fakturafordringar 

 

8 980 125,48 21 198 040,38 

Övrigt 

 

5 005 003,93 1 085 216,59 

Summa 

 

40 809 483,56 31 053 010,32 

    

    Not 8 Kassa, bank m m 
 

ÖSK ÖSK 

    2016 2015 

Transaktionskonto, Swedbank 

 

16 871 739,72 19 044 786,35 

Transaktionskonto, Handelsbanken 

 

0,00 0,00 

Postgiro 

 

0,00 0,00 

Övriga 

 

0,00 0,00 

Summa 

 

16 871 739,72 19 044 786,35 

    Not 9  Långfristiga skulder 
 

ÖSK ÖSK 

    2016 2015 

Lån i kreditinstitut 

 

0,00 0,00 

Lån Hultsfeds kommun 

 

4 859 600,00 4 859 600,00 

Summa 

 

4 859 600,00 4 859 600,00 

    Not 10 Kortfristiga skulder 
 

ÖSK ÖSK 

    2016 2015 

Interimsskulder 

 

34 929 573,94 29 766 131,36 

Leverantörsskulder 

 

16 928 609,73 15 622 572,10 

Skuld leasing av maskiner och inventarier 

 

0,00 0,00 

Övrigt 

 

681 460,00 907 900,72 

Pensionavgifter individuell del   PFA98 

 

1 266 089,00 1 213 039,00 

       löneskatt på individuell del 

 

604 576,00 583 684,00 

Summa 

 

54 410 308,67 48 093 327,18 
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Viktiga händelser under året 

 Projektering av överföringsledning mellan Ruda 

och Högsby pågår. Beräknad byggstart är hös-

ten 2017. 

 

 Tillbyggnad och renovering av Lillebo förskola 

är avslutad och verksamheten har flyttat in. 

 

 Utbyggnation av Fågelfors vattenverk. 

 

 I Långemåla har en ny djupborrad råvattentäkt 

anlagts. 

 

 Planering för införandet av fastighetsnära in-

samling av förpackningar, tidningar, matavfall 

och restavfall från hushåll. 

 

 De två SBO-projekten i f.d. Mimerhuset och 

f.d.Strandskolan har slutbesiktats under somma-

ren och är inflyttade.  

 

 Beslut att bygga om biblioteket i Hultsfred till 

nya lokaler för Arbetsförmedlingen. 

 

 Byggnation av gång- och cykelväg Silver-

slätten. 

 

 Byggnation av fotbollstält vid Hagadal. 

  

 

Nyckeltal ÖSK 

  2016 2015 

Bostadsanpassningsbidrag  

- kostnader (tkr) 3 504 3 377 

- beviljade bidrag (st) 98 98 

- avslag (st) 8 7 

- delvis avslag (st) 9 0 

Debiterat dricks- 

vatten, tkbm 1 137 1 078 

Hämtade sopkärl, st 246 878 242 012 

Avfall till förbränning, ton 6 318 6 316 

Ljuspunkter för väg- 

och gatubelysning, st 8 577 8 485 

 

Kostnadstäcknings- 

grad, va %  

- enligt budget 99,0 120,4 

- enligt bokslut1 121,5 146,5 

Kostnadstäcknings- 

grad, avfall % 

- enligt budget 101,1 113,6 

- enligt bokslut2 100,0 85,5 

 
1 I kommunernas respektive VA-bokslut redovisas 

en kostnadstäckningsgrad nära 100 % då man gör 

avsättningar för framtida investeringar i kommu-

nernas redovisning. 

 
2 En skuld till avgiftskollektivet har tagits upp i 

redovisningen som motsvarar det överskott av in-

täkter som uppstått under 2016 utöver vad som 

krävts för att täcka de nödvändiga kostnaderna för 

avfallshanteringen. Det innebär att kostnadstäck-

ningsgraden för 2016 är 100 %. 

 

 

 

     



Strategikarta
2016

ÖSK - Hultsfred - Fastighet

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Kvalitetssäkrade 
verksamheter

Stolthet Gott samarbete
Möjlighet till utveckling 

och rörlighet
God arbetsmiljö God delaktighet

Rätt 
kompetensutveckling

God miljömedvetenhet

14:39
2017-02-20



Strategikarta
2016

ÖSK - Högsby - Fastighet

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Kvalitetssäkrade 
verksamheter

Stolthet Gott samarbete
Möjlighet till utveckling 

och rörlighet
God arbetsmiljö God delaktighet

Rätt 
kompetensutveckling

God miljömedvetenhet

14:54
2017-02-20



Strategikarta
2016

ÖSK - Hultsfred - Gata Park

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Kvalitetssäkrade 
verksamheter

Stolthet Gott samarbete
Möjlighet till utveckling 

och rörlighet
God arbetsmiljö God delaktighet

Rätt 
kompetensutveckling

God miljömedvetenhet

14:51
2017-02-20



Strategikarta
2016

ÖSK - Högsby - Gata Park

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Kvalitetssäkrade 
verksamheter

Stolthet Gott samarbete
Möjlighet till utveckling 

och rörlighet
God arbetsmiljö God delaktighet

Rätt 
kompetensutveckling

God miljömedvetenhet

14:55
2017-02-20



Strategikarta
2016

ÖSK - Hultsfred - Renhållning

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Kvalitetssäkrade 
verksamheter

Stolthet Gott samarbete
Möjlighet till utveckling 

och rörlighet
God arbetsmiljö God delaktighet

Rätt 
kompetensutveckling

14:52
2017-02-20



Strategikarta
2016

ÖSK - Högsby - Renhållning

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Kvalitetssäkrade 
verksamheter

Stolthet Gott samarbete
Möjlighet till utveckling 

och rörlighet
God arbetsmiljö God delaktighet

Rätt 
kompetensutveckling

14:56
2017-02-20



Strategikarta
2016

ÖSK - Hultsfred - Va

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Kvalitetssäkrade 
verksamheter

Stolthet Gott samarbete
Möjlighet till utveckling 

och rörlighet
God arbetsmiljö God delaktighet

Rätt 
kompetensutveckling

God miljömedvetenhet
Reningseffekt i 

avloppsreningsverk

15:57
2017-02-20



Strategikarta
2016

ÖSK - Högsby - Va

Ekonomi i balansEkonomi

God kommunal service i en trygg och säker kommunInvånare och brukare

Ordning och reda - Attraktiv arbetsgivareVerksamhet och medarbetare

Lite bättre varje dag - Hållbart samhälleUtveckling

Verksamheten bedrivs 
inom budget

Kvalitetssäkrade 
verksamheter

Stolthet Gott samarbete
Möjlighet till utveckling 

och rörlighet
God arbetsmiljö God delaktighet

Rätt 
kompetensutveckling

God miljömedvetenhet
Reningseffekt i 

avloppsreningsverk %

15:55
2017-02-20



 

Förklaring till styrmodellen 

I styrmodellen används så kallade hastighetsmätare.  

Dessa har fem lägen, varav tre är gröna (=uppnått mål eller bättre). 

Gult 

Rött Grönt 

 

Nedastående tabell visar intervallen för de olika lägena: 

Nivå Beskrivning Min Max 

Rött Målnivå ej uppnådd 0 95,5 

Gult Målnivå nästan 

uppnådd 

95,6 99,9 

Ljusgrönt Målnivå uppnådd 100 100,9 

Mellangrönt Bättre än målnivå 101 104,5 

Mörkgrönt Mycket bättre än 

målnivå 

104,6  

 

I styrmodellen används även så kallade trendpilar som visar utvecklingen av måluppfyllelsen jämfört med 

föregående år. Dessa pilar finns i tre varianter: grönt (förbättring), gult (oförändrat) och rött (försämring). 

Hastighetsmätare och trendpilar visas i styrmodellen för både de enskilda målen, för perspektiven (fastställda av 

KF i Hultsfred) samt för enheten/förvaltningen som helhet. Mätarna och pilarna för enheten som helhet är en 

sammanvägning av de fyra perspektiven vilka i sin tur är en sammanvägning av de fastställda målen för 

respektive perspektiv. 


