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Årsredovisningens innehåll
Årsredovisningen delas upp i tre större delar. Varje del innehåller i sin tur olika 
avsnitt. Här presenteras kort vad de olika delarna innehåller. 

Del 1 – Förvaltningsberättelse
I förvaltningsberättelsen lämnas information om förvaltningen av kommunen 
och den kommunala koncernen. Förvaltningsberättelsen lyfter fram de väsentliga 
delarna av den kommunala koncernens och kommunens verksamhet och  
ekonomi och en översikt över verksamhetens utveckling. I denna del redovisas 
de områden och förutsättningar som är särskilt viktiga för Jönköpings kommuns 
utveckling samt händelser av väsentlig betydelse under året. Här redovisas även 
måluppfyllelsen för de av kommunfullmäktige prioriterade målen samt lämnas 
en finansiell analys av den kommunala koncernen och kommunen. Här ingår 
även ett avsnitt med övergripande information om väsentliga personalförhållanden. 
Avslutningsvis finns ett avsnitt om den förväntade utvecklingen i kommunen.

Del 2 – Ekonomisk redovisning
I denna del presenteras den kommunala koncernens och kommunens ekonomiska 
utfall samt ekonomiska ställning vid årets slut resultaträkning, balansräkning och 
kassaflödesanalys. Vidare lämnas information om de redovisningsprinciper som 
tillämpas i kommunens redovisning. Här finns även en drift- och investerings- 
redovisning med kortfattade kommentarer. Kapitlet avslutas med revisions- 
berättelsen där kommunrevisionen uttalar sig utifrån de granskningar som utförts.

Del 3 – Verksamhetsöversikt
I denna del redovisar varje nämnd verksamhet och ekonomi för 2021 samt ger 
en kortare framtidsbedömning. Här finns även motsvarande information för de 
kommunala företagen i bolagskoncernen Rådhus AB.

Bilagor
Bilaga: Uppföljning av uppdrag.
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Inledning Sammanfattning

Inledning

Sammanfattning
Årsredovisningen beskriver kommunkoncernens och kommunens verksamhet, utveck-
ling, medarbetare och ekonomi. Syftet är att ge informativ redovisning till kommunfull-
mäktige, kommunens medborgare och andra externa intressenter. Fördjupad informa-
tion kan hämtas ur de verksamhetsberättelser/årsredovisningar som respektive nämnd/
bolag tar fram.

Kommunkoncernen visar ett rekordstort resultat för 2021 till följd av kommunens 
starka resultat. Bolagskoncernens resultat har även under 2021 påverkats negativt till 
följd av att verksamheter i flera bolag varit nedstängda under stor del av året på grund 
av coronapandemin. Soliditeten uppgick till 31 procent, vilket är en procentenhet högre 
jämfört med föregående år. Resultatet för kommunkoncernen uppgick till 760 miljoner 
kronor (mnkr), vilket är en förbättring med 354 mnkr jämfört med 2020.

Investeringsvolymen inom kommunkoncernen har ökat med 10 procent till 3 155 mnkr. 
Självfinansieringsgraden för kommunkoncernen har ökat från 54 procent till 60 procent. 
De stora investeringsprojekt som genomförs och pågår såväl i kommunen som bolag-
skoncernen ställer stora krav på goda resultat även i fortsättningen för att behålla och 
öka självfinansieringsgraden.

Kommunkoncernens finansnetto har förbättrats jämfört med tidigare år trots ökad 
upplåning till följd av en hög investeringsnivå. Detta förklaras av att genomsnittsräntan 
blivit lägre i samband med omsättning av lån.

Jönköpings kommun redovisar för 2021 ett positivt resultat med 654 mnkr att jämföra 
med 336 mnkr 2020. Poster av engångskaraktär, så kallade jämförelsestörande poster, 
har såväl förbättrat som försämrat årets resultat. Förbättringarna avser realisationsvinster 
vid fastighetsförsäljningar, realiserad värdeökning på mark samt exploateringsersättningar 
medan försämringarna består av nedskrivningar samt några mindre avsättningar.  
Exkluderas de jämförelsestörande posterna skulle resultatet 2021 legat på 570 mnkr,  
84 mnkr lägre än det redovisade resultatet. Även resultaten för jämförelseåren 2019  
och 2020 påverkades av jämförelsestörande poster.

Kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet med ett resultat på +631 mnkr.  
Kommunen har uppfyllt balanskravet under samtliga år sedan det infördes 2000.

Nämnderna visar tillsammans en budgetavvikelse med totalt +152 mnkr, vilket motsvarar 
1,8 procent av budgeterade nettokostnader. Det finns flera orsaker till den relativt stora 
budgetavvikelsen för nämnderna. Kompensation från staten för sjuklönekostnader har 
inneburit en stor kostnadsbesparing samtidigt som det varit minskade kostnader för en 
del verksamheter som inte kunnat genomföras som planerat. Samtidigt har såväl  
kostnadsökningar som intäktsbortfall uppstått i andra verksamheter.

Jönköpings kommuns totala investeringsvolym uppgick till 1 385 mnkr. Själv- 
finansieringsgraden av de skattefinansierade nettoinvesteringarna inklusive exploatering 
uppgick 2021 till 105 procent. Det innebar att investeringarna fullt ut kunde finansieras 
av skatteintäkter utan ökad upplåning.
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Bruttolåneskulden för den skattefinansierade verksamheten var vid årets slut 339 mnkr. 
Under året har den minskat med 111 mnkr och låneskulden ligger därmed fortfarande 
inom ramen för den finansiella målsättningen som innebär max 800 mnkr.

Soliditeten uppgick till 53 procent vid bokslutet, tre procentenheter högre jämfört med 
föregående år.

Den samlade bedömningen av Jönköpings kommuns måluppfyllelse är att den bidrar till 
en god ekonomisk hushållning. De tre finansiella målen är uppnådda vilket innebär att 
kommunen har en god ekonomisk hushållning ur detta perspektiv. Resultatmålet uppnås 
med marginal. Soliditets- och låneskuldsmålen uppnås också och utfallet av dessa har 
förbättrats något jämfört med tidigare år.

När det gäller verksamhetsmålen så beslutades det om nya mål i Verksamhets- och in-
vesteringsplan 2020-2022. De nya målen är övergripande och långsiktiga vilket gör det 
svårt att uttala sig huruvida målen är uppnådda. Istället görs en bedömning av utveck-
lingen inom de områden som målen fokuserar på och där är bedömningen att kommunen 
inom samtliga mål tagit steg i en positiv riktning. Kommunfullmäktige har i samband 
med Verksamhets- och investeringsplan 2022-2024 beslutat om mer konkreta effektmål 
för vart och ett av de övergripande målen, vilket syftar till att möjliggöra en tydligare årlig 
bedömning av måluppfyllelsen.

Avslutningsvis kan konstateras att kommunens resultat 2021 är större än någonsin tidigare. 
Detta är dock inte unikt för Jönköping. Enligt SKR:s bedömningar kommer ungefär tre 
kommuner av fyra redovisa ett högre resultat än 2020, vilket var ett rekordår för många 
kommuner, till stor del beroende på att utvecklingen av skatteintäkterna 2021 varit 
betydligt bättre än budgeterat.

Det är viktigt att tydliggöra att ett positivt resultat år 2021 inte per automatik kan 
användas för nya satsningar kommande år. Ett överskott för 2021 stärker det egna 
kapitalet för just 2021 men, enligt kommunallagen, måste varje enskilt år balanseras 
ekonomiskt, så överskott ett år kan inte användas nästa år. Positiva resultat är dessutom 
både en nödvändighet och ett krav i enlighet med god ekonomisk hushållning.  
Soliditeten ökar, vilket i sig stärker ekonomin framåt.

Inledning Sammanfattning
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Inledning

Kommunstyrelsens ordförande
Att även år 2021 i så stor utsträckning skulle påverkas av den världsomfattande 
pandemin hade vi kanske inte föreställt oss när den inleddes året innan. 

Vår organisation och våra kommunala verksamheter har under hela denna period 
mött och hanterat alla svårigheter på ett imponerande skickligt och professionellt sätt. 
Genom att snabbt ställa om när det behövts och arbeta flexibelt och förvaltningsöver-
gripande har kommunen klarat att fullfölja sitt ansvar och kunnat fortsatta att leverera 
alla de tjänster som är viktiga för kommuninvånarna. 

Vetskapen att vår verksamhet klarar att möta kriser och svåra händelser innebär en 
trygghet när vi nu, i skrivande stund i, står inför nya svårigheter till följd av kriget  
i Ukraina. Det kommer att kräva en fortsatt god krishanteringsförmåga. 

År 2021 innebar ett mycket gott ekonomiskt resultat, vilket gäller för hela den kommunala 
sektorn, till följd av att skatteintäkterna utvecklats bättre än vad som prognoserna  
inledningsvis visade. Olika statliga insatser har också förbättrat det ekonomiska resultatet. 

Jönköping har en god situation på arbetsmarknaden med många  
nyetableringar och företag som vill växa. Läget på arbetsmarkna-
den innebär samtidigt utmaningar beträffande kompetens- 
försörjningen för såväl näringsliv som offentlig verksamhet. 
Det sammantaget goda arbetsmarknadsläget bidrar till årets 
positiva befolkningsutveckling i kommunen. Ökningstakten 
avtog något under 2021 men är ändå hög i jämförelse 
med landets övriga, större kommuner. Glädjande nog 
har befolkningsutvecklingen kunnat mötas med ett  
rekordstort bostadsbyggande under året med över  
1 100 påbörjade, nya bostäder. 

Vi befinner oss således i en fortsatt besvärlig situation, 
med viss otydlighet kring pandemins utveckling men  
en desto tydligare bild av den flyktingkris vi nu  
kommer att ställas inför. Mot bakgrund av oron  
i omvärlden kommer vi också att få ägna avsevärt 
mer arbete åt frågorna som rör vår trygghet och 
säkerhet.  

Jag vill tacka alla medarbetare i hela  
kommunkoncernen, som med sin kompetens 
och skicklighet bidragit till ett – i alla  
avseenden – gott resultat 2021.

Ann-Marie Nilsson (C) 
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande



7

Del 1 – Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande bild  
av den samlade verksamheten i kommunkoncernen under året.  
I denna del beskrivs det samhällsekonomiska läget och samhälls-
utvecklingen samt den förväntade utvecklingen för kommunen.  
I förvaltningsberättelsen återfinns upplysningar om händelser av 
väsentlig betydelse som påverkar ekonomin. Här presenteras en 
finansiell analys av Jönköpings kommun och kommunkoncernen, 
en redovisning av målen för god ekonomisk hushållning och en 
samlad bedömning av måluppfyllelsen. Här redovisas också det 
lagstadgade balanskravet samt övergripande information om  
väsentliga personalförhållanden i koncernen.

Munksjökajen
Munksjökajen nedanför Munksjö pappersbruk är nu renoverad. Kajen är 
ett över 500 meter långt stråk utmed Munksjön, som idag sträcker sig från 
Munksjöstaden upp till Jönköping University.

Del 1 – Förvaltningsberättelse
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Översikt över verksamhetens utveckling

Översikt över verksamhetens utveckling
Fem år i sammandrag

Koncernen 2021 2020 2019 2018 2017

Personal 12 994 12 894 12 180 11 994 11 637

Årets resultat, mnkr 760 406 425 348 399

Investeringar netto, mnkr 3 155 2 871 2 323 1 642 1 435

Balansomslutning, mnkr 24 648 22 721 20 710 19 586 18 761

Soliditet, % 31 30 31 31 31

Kommunen 2021 2020 2019 2018 2017

Allmänt

Antal invånare 31/12 143 579 142 427 141 081 139 222 137 481

Skattesats, kommun och region, kr 33,40 33,40 33,40 32,60 32,60

Kommunal skattesats, kr 21,64 21,64 21,64 21,34 21,34

Personal

Antal tillsvidareanställda 11 585 11 434 11 378 11 211 10 997

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % 7,5 8 6,4 6,5 6,6

   varav kvinnor, % 8,2 8,8 7,0 7,1 7,2

   varav män, % 5,1 5,6 4,2 4,4 4,5

Ekonomi

Nettokostnad (inkl. avskrivningar och finansnetto), mnkr 8 119 8 020 7 683 7 269 7 006

Skatteintäkter och generella statsbidrag, mnkr 8 773 8 356 7 960 7 543 7 266

Årets resultat, mnkr 654 336 277 274 261

Årets resultat, % av skatter och generella statsbidrag 7,5 4,0 3,5 3,6 3,6

Balanskravsresultat uppfyllt Ja Ja Ja Ja Ja

Nämndernas avvikelse mot budget, mnkr 152 158 -14 -56 45

Investeringar netto

Investeringar, mnkr 1 385 1 408 1 178 907 800

 varav skattefinansierad verksamhet 1 096 1 061 982 728 613

 varav affärsverksamhet 289 347 196 179 187

Investeringar (skattefinansierad verksamhet)  
i förhållande till verksamhetens nettokostnader, % 13 13 12 10 9

Balansomslutning, mnkr 14 838 13 654 12 344 11 620 11 544

Soliditet, % 53 50 53 54 53

Del 1 – Förvaltningsberättelse
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Jönköping fortsätter att växa. Kommunen fick under året 1 152 nya invånare och vid 
årsskiftet bodde 143 579 personer i Jönköpings kommun.

Sjukfrånvaron i kommunen har minskat i jämförelse med 2020, dock är sjukfrånvaron 
på högre nivåer än före pandemin, 2019.

Resultatet för kommunen ökar med 318 mnkr i jämförelse med 2020. Resultatet  
påverkas främst av att det kommunala skatteunderlaget växt snabbare under 2021 än 
på flera år. En annan post som påverkar är jämförelsestörande poster på 84 mnkr vilket är 
realisationsvinster vid fastighetsförsäljning, exploaterings- vinster, exploateringsersättningar, 
samt nedskrivning och avsättningar. År 2020 var jämförelsestörande poster -132 mnkr 
eftersom kommunen gjorde större avsättningar och nedskrivningar.

Investeringarna i kommunen ligger kvar på höga nivåer med 1 385 mnkr. Det är stora 
utgifter inom VA (vatten och avlopp), fastigheter och grundskola. Tre enskilda projekt 
som har stora utgifter 2021 är Stadsparksvallen, Fagerslättskolan samt verksamhetslokal  
för hälso- och sjukvård och förskola på Skeppsbron.

Soliditeten beskriver kommunens finansiella styrka i ett långsiktigt perspektiv. Den visar 
hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital (kommunens  
historiska resultat).  Ju högre soliditet, desto stabilare är den ekonomiska styrkan på lång 
sikt. Soliditeten i bokslut 2021 uppgår till 53 procent. I jämförelse med 2020 är soliditeten 
tre procentenheter högre.

Översikt över verksamhetens utvecklingDel 1 – Förvaltningsberättelse
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Del 1 – Förvaltningsberättelse Den kommunala koncernen

Den kommunala koncernen

ÖVRIGA NÄMNDER
Indelade efter ansvarsområde

Ansvarsområde 1
Överförmyndarnämnd, Valnämnd,  
Krisledningsnämnd

Ansvarsområde 2
Kultur- och fritidsnämnd, Barn- och  
utbildningsnämnd, Utbildnings- och  
arbetsmarknadsnämnd, Socialnämnd,  
IFO-nämnd, Äldrenämnd

Ansvarsområde 3
Miljö- och hälsoskyddsnämnd,  
Stadsbyggnadsnämnd, Teknisk nämnd

KOMMUNSTYRELSE
Lednings utskott Ansvarsområde 1

Personal utskott Ansvarsområde 1

Upphandlings utskott Ansvarsområde 1

Välfärds utskott Ansvarsområde 2

Samhälls byggnads  utskott Ansvarsområde 3

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Mandatfördelning 2019–2022

Socialdemokraterna 23

Moderaterna 14

Kristdemokraterna 14

Sverigedemokraterna 10

Centerpartiet 7

Vänsterpartiet 5

Liberalerna 4

Miljöpartiet 4

Totalt antal ledamöter 81

Kommunrevision

Övriga bolag och stiftelser

Valberedning

KOMMUNÄGDA BOLAG
Moderbolag
Jönköpings Rådhus AB

Dotterbolag
Arrangemangsbolag
Destination Jönköping AB

Elmia AB

Bostadsbolag
Junehem AB

Bostads AB Vätterhem

Energi- och avfallsbolag
June Avfall och Miljö AB

Jönköping Energi AB

Förvaltningsbolag
Högskolefastigheter i Jönköping AB

Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB

Övriga bolag
Jönköping Airport AB

Södra Munksjön Utvecklings AB
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Definition av organisation

Sammanställd redovisning (kommunkoncernen)
Kommunens samlade verksamhet det vill säga Jönköpings kommun med dess styrelse 
och nämnder och bolagskoncernen med de kommunala bolagen som kommunen till 
följd av andelsinnehav har inflytande över.

Bolagskoncernen
Jönköpings Rådhus AB där samtliga hel- och majoritets- ägda bolag är samlade. Följande 
bolag är inte helägda av Jönköpings Rådhus AB. Högskolefastigheter i Jönköping AB 
ägs av Jönköpings Rådhus AB till 86 procent, 14 procent ägs av Stiftelsen Högskolan  
i Jönköping. June Avfall och Miljö AB ägs av Jönköpings Rådhus AB till 91 procent. 
Habo kommun äger 5 procent samt Mullsjö kommun 4 procent.

Jönköpings kommun
Kommunens verksamhet består av skattefinansierad verksamhet och affärsdrivande 
verksamhet. Sedan 2018 består den affärsdrivande verksamheten av VA (vatten och 
avlopp) och Miljöhantering i Jönköping. Den tidigare avfallshanteringen övergick till  
att bedrivas i bolagsform vid årsskiftet 2017/2018.

Privata utförare
De kommunala nämndernas verksamheter genomförs inte enbart av kommunen själv, 
utan även av privata utförare. Privata utförare anlitas inom vård, skola och omsorg.  
Av kommunens totala verksamhetskostnader avser 14,1 procent köpta tjänster av privata 
utförare. En marginell ökning jämfört med 2020 (14,0 procent).

De största privata utförarna (>20 mnkr):

 »  Internationella Engelska skolan

 »  Prolympia AB

 »  Vittraskolorna AB

 »  Stiftelsen Torpahemmet  
(Lindgårdens ålderdomshem)

 »  Nytida Bergshyddan AB

 »  Humana Omsorg AB

 »  Kunskapsskolan i Sverige AB

 »  Academedia Eductus AB

 » Kooperativet Olja

 »  Hallonett AB

Den kommunala koncernenDel 1 – Förvaltningsberättelse
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Viktiga förhållanden för resultat  
och ekonomisk ställning
I detta avsnitt beskrivs Jönköpings kommuns 
samhällsutveckling utifrån ett omvärldsperspektiv. 
Inledningsvis kommenteras faktorer i samhälls- 
ekonomin som påverkar kommunen. Därefter 
behandlas de områden och förutsättningar 
som bedöms viktiga för Jönköpings kommuns 
utveckling.

Ekonomiskt läge

Samhällsekonomiska läget
De senaste två åren har präglats av coronapandemin. 
Efter en exceptionellt snabb konjunkturnedgång  
i omvärlden och i Sverige våren 2020, vände trenden 
hösten 2020. Mycket tack vare omfattande statliga 
stimulanser. För 2021 syns en tydlig återhämtning 
av konjunkturen. Tillväxten i den svenska ekonomin 
bedöms vara hög. BNP (bruttonationalprodukten),  
är ett av de viktigaste samhällsekonomiska måtten  
och beskriver storleken på Sveriges ekonomi genom  
att mäta värdet på varor och tjänster. 2020 sjönk  
BNP med 2,9 procent. Under 2021 har såväl BNP som 
antalet arbetade timmar stigit snabbare än beräknat. 
Det lyfter utfallet för produktion, sysselsättning och 
inkomster för helåret 2021. Förutsättningarna för en 
stark svensk konjunkturuppgång ser fortsatt goda ut 
2022 även om utvecklingen dämpats något jämfört 
med 2021. Den svenska exporten går bra samtidigt 
som hushållens konsumtion växer. Sveriges Regioner 
och Kommuner (SKR) beräknar i sin prognos i februari 
2022 att BNP-tillväxten för 2021 landar på närmare  
5 procent och 3,6 procent för 2022.

Återgången till ett normalläge för varu- och tjänste- 
konsumtion kommer att leda till en normalisering 
av arbetsmarknaden. Sysselsättningen är så gott som 
återställd till de nivåer som rådde före pandemin, men 
det finns även vissa utmaningar. Dels ska vakanser 
tillsättas och risken är stor att utbudet av arbetskraft 
inte matchar efterfrågan. Samtidigt som efterfrågan på 
arbetskraft i vissa sektorer är hög är långtidsarbets- 
lösheten också hög. I den fortsatta konjunkturupp-
gången kommer sannolikt en hel del nya jobb skapas 
som kräver speciella färdigheter samtidigt som andra 

jobb rationaliseras bort. Kortsiktigt kan det leda till ytter-
ligare försvagning av matchningen på arbetsmarknaden.

Liksom i omvärlden har inflationen i Sverige stigit 
snabbt under 2021. I slutet på året uppmättes rekord-
hög inflation. Det sista kvartalet var KPIF-inflationen 
som genomsnitt 3,6 procent, vilken är den högsta på 
28 år. Till stor del beror den snabba uppgången av 
svensk inflation på stigande energipriser, vilket också 
präglat såväl producent- som konsumentprisutvecklingen 
på global nivå. Inför 2022 är bedömningen att energi-
priserna stabiliseras.

Kommunsektorns ekonomiska läge
Trots pandemin gjorde kommuner och regioner 2020 
historiskt starka resultat. Även för 2021 ser resultaten 
goda ut för kommunsektorn. Sveriges ekonomi är stark 
och riksdagen har beslutat om omfattande stödåtgärder 
och stimulanser till ekonomin vilket gjort att kommun-
sektorn klarat sig bättre än befarat och visar starka 
resultat både 2020 och 2021.

I Sverige innebär den snabba konjunkturåterhämtningen 
höga tillväxttal för BNP och arbetade timmar. Den 
viktigaste inkomstkällan för kommuner och regioner  
är skatt på arbetsinkomster som i hög grad är beroende 
av antalet arbetade timmar. Skatteprognosen från SKR 
i december 2021 visar en stark ökning av skatteunder-
laget både för 2021 och 2022, mer än 4 procent per år 
i underliggande takt. Det är främst lönesumman som 
driver uppgången.

Trots ekonomiskt överskott i kommuner och regioner  
väntar stora utmaningar runt hörnet. Även före  
pandemin fanns ett beräknat gap mellan intäkter och 
kostnader på grund av det demografiska trycket som 
påverkar kommunsektorns ekonomi. I och med att  
andelarna unga och framför allt äldre ökar, samtidigt 
som andelen yrkesverksamma minskar, skapas en 
växande efterfrågan på välfärd samt en annalkande 
personal- och kompetensbrist. Ökade behov av  
välfärdstjänster leder till stora investeringsbehov  
och till det kommer investeringar i infrastruktur och  
reinvesteringsbehov i äldre anläggningar. Nu handlar 
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det bland annat om för kommunsektorn att ställa om 
och utveckla nya arbetssätt samt att genomföra insatser 
för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal 
med rätt kompetens i välfärden.

Jönköpings kommuns  
ekonomiska läge
De ekonomiska resultaten i Jönköping har varit starka 
under flera år tack vare de ökade intäkterna från 
skatter, statsbidrag och reavinster vid försäljningar av 
fastigheter. Viktigt att beakta är att Jönköping höjde 
sin skattesats med 30 öre 2019, vilket förbättrade 
intäkterna årligen med cirka 93 mnkr. Liksom stora 
delar av kommunsektorn gjorde Jönköpings kommun 
ett starkt resultat 2020, +336 mnkr. Detta motsvarar 
en resultatnivå på 4,4 procent av skatter och generella 
statsbidrag. För 2020 påverkades resultatet både av 
stora generella bidrag från staten samt de åtgärder  
i form av restriktiva inköp och restriktivitet vid  
anställningar som beslutades av kommunfullmäktige  
i samband med reviderad årsbudget i april 2020.

Även 2021 redovisas ett mycket starkt resultat  
+654 mnkr. Bland annat har tillfälliga statliga stöd 
påverkat resultatet samtidigt som skatteintäkterna ökat 
mer än under ett normalår. Sedan kommunfullmäktige 
beslutade om Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 
för 2021-2023 i november 2020 har skatteunderlags-
prognoserna under 2021 förbättrats både för 2021  
och kommande år under VIP-perioden 2022-2024.  
För 2021 har skatteintäkterna ökat med 4 procent  
i jämförelse med 2020. Samtidigt har nettokostnads- 
utvecklingen varit på en betydligt lägre nivå, en ökning 
med 1 procent. Resultatet motsvarar en resultatnivå  
på 7,5 procent av skatteintäkter och generella stats- 
bidrag. Resultatet är betydligt bättre än det budge-
terade resultatet på +132 mnkr. Skatteutfallet har 
förbättrat resultatet 2021 med 229 mnkr samtidigt 
som nämndernas visar på ett budgetöverskott på drygt 
150 mnkr. Resultatet har även 2021 förbättrats av så 
kallade jämförelsestörande poster med netto 84 mnkr 
i form av intäkter från reavinster och exploaterings-
intäkter från mark och fastigheter med avsättning till 
deponier samt nedskrivningar avräknade.

Investeringsnivån 2021 ligger på en för Jönköpings 
kommun hög nivå och uppgår till 1,1 miljarder  
kronor för den skattefinansierade verksamheten.  
Årets goda resultat gör att kommunen kan själv- 
finansiera investeringarna och begränsa lånebehovet. 
Eftersom kommunens invånarantal ökar blir konse-
kvensen att fler investeringar i skolor, förskolor, verk-
samhetslokaler, idrottsanläggningar och infrastruktur 
behöver genomföras de kommande åren. Samtidigt 
finns ett reinvesteringsbehov av äldre anläggningar. 
Kommunen behöver ha en god resultatnivå så att  
investeringarna kan finansieras med egna medel  
i tillräcklig omfattning för att kunna behålla den  
långsiktigt finansiella styrkan och klara det soliditets-
mål om 50 procent som kommunfullmäktige beslutat 
om. I annat fall finns en betydande risk att kommunens 
låneskuld kommer att öka kraftigt under kommande år.

För att klara en långsiktig god ekonomisk hushållning 
är det viktigt att kommunen även framåt har en god  
resultatnivå med tillräckliga marginaler för en hand-
lingsberedskap om förutsättningarna förändras.  
Kommunen behöver även fortsätta effektivisera  
verksamheten med alltifrån förändrade arbetssätt,  
användning av ny teknik och förebyggande insatser.  
Att ta tillvara erfarenheter under coronapandemin 
både i form av den digitala utvecklingen och den 
samverkan och det samarbete som skett både inom 
och utom kommunkoncernen är viktiga faktorer för 
framtiden.

Rekrytering och kompetensförsörjning är områden 
som innebär en stor utmaning framöver för alla  
kommuner så även för Jönköping. För att klara 
kompetensförsörjningen behöver verksamheten aktivt 
arbeta med att hitta nya lösningar, vara kreativa och 
i framkant när det gäller nyttjande av ny teknik, nya 
arbetssätt och nya sätt att bemanna.
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Jönköpings kommuns 
utveckling

Befolkningsutveckling
Jönköping fortsätter att växa. Kommunen fick under 
året 1 152 nya invånare och vid årsskiftet bodde  
143 579 personer i Jönköpings kommun.
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Födelsenettot (födda minus döda) för året uppgick till 
+511. Under året har det fötts 1 651 barn, vilket är  
14 färre än under 2020. Antalet avlidna var 1 140 
vilket är färre än under 2020 då 1 240 personer avled. 
Att antalet avlidna var färre beror till stor del på att 
det var färre som avled på grund av covid-19 under 
2021 jämfört med 2020.

Under 2021 har 7 562 personer flyttat till kommunen 
samtidigt som 6 962 personer flyttat från kommunen. 
Det ger ett positivt flyttnetto på 600 personer. Inflytt-
ningen har i jämförelse med 2020 ökat med 361 personer, 
medan utflyttningen har ökat med 640 personer.

Jönköping är Sveriges tionde största kommun och 
drygt en procent av Sveriges befolkning bor i kommunen. 
Kommunen har en yngre befolkning än riket som  
helhet. Medelåldern i Jönköping är 40,4 år, medan  
den i riket är 41,6 år. Andelen av Jönköpingsborna 
som är födda i ett annat land än Sverige är 19,2 procent. 
För riket är motsvarande uppgift 20 procent.

Flyktingmottagning
Antalet nyanlända som kommer till kommunen fort-
sätter att minska och uppgick till 165 personer 2021, 
varav 100 enligt bosättningslagen. Bosättningslagen 
innebär att alla kommuner ska kunna anvisas att ta 
emot nyanlända som fått uppehållstillstånd.

Även antalet ensamkommande barn och unga har 
minskat. Under året har Migrationsverket anvisat  
sex ensamkommande barn till Jönköping. Vid årsskiftet 
fanns 28 barn inom verksamheten, Socialtjänsten har 
i uppdrag att rusta ensamkommande barn och unga 
för fortsatt integration och etablering i Jönköpings 
kommun.

När det gäller utbildning i svenska för invandrare, SFI, 
har antalet studerande varit något högre 2021 jämfört 
med 2020. Av de elever som slutför kursen har 100 
procent erhållit godkända resultat. För att möta arbets-
marknadens behov och korta vägen till mål för individen 
erbjuds SFI i kombination med yrkesutbildning alternativt 
praktik genom arbetsmarknadsavdelningen.

 2018 2019 2020 2021

Antal mottagna nyanlända 646 384 262 165

- varav enligt bosättningslagen 209 123 110 100

Antal ensamkommande  
barn inom verksamheten 151 119 62 28

Antal nya anvisade  
ensamkommande barn 18 14 8 8

Antal nyanlända barn inom 
förskola och grundskola,  
i genomsnitt/år* - - 203 135

Antal studerande på  
språkintroduktionsprogrammet 
gymnasiet** 300 156 120 92

Antal studerande inom  
vuxenutbildning, SFI 2 210 1 917 2 157 2 231

* Statistik saknas

** Inklusive elever i alfabetiseringsgrupp och  
mottagningsskola/kartläggningsgrupp

Bostadsbyggande
I kommunen finns det drygt 69 000 bostäder. Av dessa 
är 44 procent hyresrätter, 36 procent äganderätter och 
20 procent bostadsrätter. Det årliga bostadsbehovet 
sett till befolkningsutvecklingen är 700 bostäder per år.
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Under 2021 påbörjades byggandet av 1 188 bostäder 
i Jönköpings kommun. Av de påbörjade permanenta 
bostäderna var 53 procent hyresrätter, 37 procent 
bostadsrätter och 9 procent äganderätter.

Antalet inflyttningsfärdiga bostäder under året uppgick 
till 870. Av de inflyttningsfärdiga permanenta bostäderna 
var 62 procent hyresrätter, 24 procent bostadsrätter 
och 14 procent äganderätter.

Vid årsskiftet 2021/2022 pågick byggnation av  
1 604 lägenheter, av dessa var 60 procent hyresrätter,  
33 procent bostadsrätter och 7 procent äganderätter. 
Det finns en spridning över hela kommunen med  
byggnation i bl.a. i Bankeryd, Ölmstad, Råslätt,  
Norrahammar, Hovslätt, Öxnehaga och centrala  
Jönköping. Några av de större bostadsprojekten  
som pågår är Labormas studentbostäder på Ekhagen,  
Vätterhems/Tositos bostäder på Strandängen, Vätter-
hems projekt på Öxnehaga, FB Bostads projekt på 
Råslätt och HSB:s byggnation på Skeppsbron.

Under 2021 har arbetet med kommunens nya för-
djupade översiktsplan, Utbyggnadsstrategi 200 000 
fortsatt. Syftet är att ge kommunen en bättre beredskap 
inför framtiden och att på ett bra sätt möta både  
aktuell och framtida efterfrågan på bostäder, service 
och infrastruktur. Arbetet är indelat i två etapper där 
den första är geografiskt avgränsad till Jönköpings 
tätort som den kan komma att se ut då hela kommunen 
är 200 000 invånare. Den andra etappen kommer att 
omfatta kommunens övriga tätorter och landsbygd. 
Etappen runt tätorten planeras vara klar under hösten 
2022 och den andra etappen påbörjades under hösten.

Arbetsmarknadsläget
Under 2021 uppgick den totala arbetslösheten (öppet 
arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd) 
i Jönköpings kommun till 5,4 procent av arbetskraften 
16–64 år. Den var samma för kvinnor och män  
(5,9 procent). Arbetslösheten var lägre i kommunen 
jämfört med både läns- och riksgenomsnittet. I januari 
2021 var arbetslösheten 6,7 procent och i december 
var den 5,3 procent. Långtidsarbetslösheten (mer än  
12 månader) var under året i snitt 2,3 procent vilket  
är lägre än både läns- och riksgenomsnittet.
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Arbetslösheten bland ungdomar och utrikes födda  
är lägre i kommunen jämfört med både länet och riket. 
Den totala ungdomsarbetslösheten i kommunen  
i relation till den registerbaserade arbetskraften  
18–24 år var i december 5,2 procent och bland utrikes 
födda 16-64 år var arbetslösheten 14,9 procent.

Totalt var det 3 839 personer i kommunen som var 
arbetslösa i slutet av 2021, vilket är en minskning med 
1 000 personer jämfört med föregående år.

Försörjningsstöd
Efter ett år med pandemi och där tillhörande samhälls-
förändringar och oro kan konstateras att arbetet under 
2021 gett goda resultat. Både kostnaderna och antalet 
bidragsberoende hushåll har minskat. Följsamheten till 
aktuellt rättsläge har varit god och övervägande delen 
av domar från förvaltningsrätten har konstaterat att 
bedömningar och handläggning överensstämmer med 
domstolarnas bedömningar. Medarbetarna har arbetat 
effektivt med varje ärende vilket gett resultat.

Flyktingmottagningen har haft ett lägre mottagande 
med anledning av pandemin men haft en större andel 
kvotflyktingar (som ofta kommer direkt från flykting-
läger) vilket gör att mer resurser behövs i varje ärende 
jämfört med tidigare. Arbetet med förstärkt integra-
tionsstöd av Integrationsboendeenheten i samverkan 
med region och flyktingmottagning är en kvalitetsökning 
av detta arbete.
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Försörjningsstöd 2019 2020 2021

Utbetalt försörjningsstöd (mnkr) 119,2 119,7 105,9

Antal hushåll med försörjningsstöd  
i genomsnitt 1 138 1 149 1 018

- varav under 25 148 141 120

- varav långvarigt försörjningsstöds- 
beroende (minst 10 av 12 mån) 692 633 611

Antal nya ärenden team  
mottagning i genomsnitt 86 78 59

Väntetid för nybesök, antal dagar 25 20 18

Näringsliv och företagande
Näringslivet har totalt utvecklats mycket väl i kommunen 
under 2021, trots olika typer av pandemieffekter. Den 
starka globala och nationella konjunkturen påverkar 
de flesta branscher positivt. Frågeställningarna från 
näringslivet handlar i stort sett enbart om förutsätt-
ningarna för fortsatt utveckling och tillväxt. Tillgången 
till kompetens och mark är i fokus för näringslivets 
utmaningar. Näringslivsavdelningen har fortsatt högt 
tryck på förfrågningar från företag som vill etablera  
sig i kommunen.

Allt fler företag har tagit del av kommunikationen från 
näringslivsavdelningen, vilket också resulterat i att fler 
företag i kommunen löpande kontaktar näringslivs- 
avdelningen för att få stöd i olika frågor. Att stödja  
företag som vill utveckla sin verksamhet eller etablera 
sig i kommunen är två av näringslivsavdelningens 
kärnuppdrag. Samverkan inom kommunen är också 
avgörande för fortsatt positiv utveckling av företags-
klimatet, även där har en allt mer utvecklad intern och 
extern dialog förstärkt företagsklimatet.

Näringslivsavdelningen arbetar löpande med att stödja 
näringslivets utveckling inom olika viktiga områden, 
stort fokus läggs vid att bygga nätverk, skapa samarbeten 
och kommunicera. Exempel på viktiga områden som 
berörts i olika aktiviteter är kompetensförsörjning, 
digitalisering, landsbygdsutveckling och hållbarhet.

Här följer exempel på särskilda insatser som  
genomförts under 2021:

 » Start av utvecklingsprojektet ”Värdskap Jönköping”, 
som ska bidra till att näringslivet får ett fortsatt 
bra bemötande. Cirka 400 personer i flertalet 
kommunala förvaltningar omfattas.

 » Samverkan med utbildningsförvaltningen för att 
utveckla samverkan skola-arbetsliv, vad gäller 
grundskola, gymnasium och YH. Arbetet har 
bland annat lett till att ett projekt formats inom 
UBF, där flera resurser avsatts under några år för 
att utveckla relationen skola-arbetsliv.

 » Kommunikation och stöd kring  
pandemirelaterade frågor

 » Slutförande av nytt landsbygdsutvecklingsprogram
 » Sammanhållande aktör kring sommarförberedelser 
i kommunen

 » Färdigställd förstudie avseende ”Tekniskt Center”
 » Näringslivsdag med hållbarhetsfokus
 » Delaktighet i arbetet med den fördjupade  
översiktsplanen

 » Förändringsarbete Jönköping City

Bredden och kvaliteten i kommunens näringsliv har 
tydligt visat sig under 2021, då pandemins negativa 
effekter varit mildare i Jönköpings kommun än  
genomsnittet i riket. Arbetslösheten är exempelvis 
nere på en nivå som är lägre än innan pandemin tog 
fart våren 2020. Framtiden ser ljus ut och växtkraften 
bedöms som mycket god i kommunens näringsliv.

Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer
Omvärldsrisker
Med omvärldsrisker avses risker som kommunen inte 
själv kan påverka men som kommunen måste förhålla sig 
till. Här lyfts ett urval av riskerna och hantering av dessa

EKONOMISK UTVECKLING
Den globala efterfrågan fortsätter att utvecklas starkt 
2022 trots att den ekonomiska politiken blir mindre 
expansiv, främst i USA. Att centralbanker nu måste 
hantera högre inflationsnivåer har redan prissatts på 
räntemarknaden. De västerländska ekonomierna  
kommer under året att fortsätta återhämtningen genom 
att tjänstekonsumtionen tar fart igen. Detta då  

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställningDel 1 – Förvaltningsberättelse



17

omikronvarianten lett till hög smittspridning, men 
med begränsade hälsoeffekter. Många länder ser nu 
covid-19 som en icke samhällsfarlig sjukdom och 
distanseringen mellan människor kommer att avta 
allteftersom. Att tjänste- och varukonsumtion fort-
sätter att normaliseras kommer att leda till att arbets-
marknaden också återhämtar sig framöver. Främst är 
det besöksnäringen som drabbats hårt i många länder. 
Ett högt resursutnyttjande i många länder tillsammans 
med minskade utbudsrestriktioner kommer även att 
öka investeringarna framöver.

Uppgången i konsumentprisinflationen i Sverige 
under det senaste dryga halvåret har varit markant. 
KPIF-inflationen uppmättes till 4,1 procent i december. 
Därmed är det mycket länge sedan som prisökningar 
har urholkat hushållens köpkraft så snabbt. Till stor 
del följer den snabba uppgången av svensk inflation på 
stigande energipriser, som präglat såväl producent- som 
konsumentprisutvecklingen på global nivå. Hur länge 
den höga inflationen kommer att bestå kan uppenbart 
få avgörande betydelse inför avtalsåret 2023. Osäker-
heten kring den svenska inflationen hänger sammantaget 
ihop med en rad globala osäkerhetsfaktorer, samt 
energipriserna. Den ekonomiska utvecklingen bevakas 
av SKR och får beaktas av Jönköpings kommun i den 
kommande budgetplaneringen.

OSÄKERHET I OMVÄRLDEN
I nuläget syns viss oro och volatilitet på finansmarknaderna,  
som en följd av Rysslands pågående invasion av 
Ukraina. Hur denna konflikt utvecklas kommer att ha 
betydelse för den säkerhetspolitiska och ekonomiska 
utvecklingen.

DEMOGRAFI
Efter en mycket stark befolkningstillväxt under 
2010-talet visar prognoser från april  2021 från SCB  
en lägre befolkningstillväxt framöver. I SCB:s  
befolkningsprognoser har alla kommungrupper lägre 
antal invånare i 2021 års prognos än i den från 2020.  
I gruppen ”större städer” gör SCB den största  
nedrevideringen. Pandemin har påverkat flyttmönstret  
mellan kommunerna. I prognosen finns en svag utveckling 
av barn och unga men en kraftig ökning av personer 
över 80 år. Utvecklingen framåt är svårt att sia om 
men kommuner och regioner behöver ha uppsikt över 
utvecklingen för att i sin planering kunna uppdatera 
behovet av bostäder, investeringsplaner liksom kostnader 

och skatteintäkter. Jönköpings kommande befolknings-
prognoser är viktiga underlag för planering framåt.

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN
Kompetensförsörjningen är svensk arbetsmarknads 
största utmaning. Under 2020-talet ökar de som är  
80 år och äldre med över 50 procent, samtidigt som 
antalet personer i arbetsför ålder bara ökar med  
4 procent. Konkurrensen om arbetskraft är hård på 
hela arbetsmarknaden och är märkbar i praktiskt taget 
alla branscher, sektorer och yrken, inte bara i vården 
och omsorgen. För att klara kompetensförsörjningen 
behöver kommuner och regioner fortsätta att rekrytera, 
utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. 
Ett arbete med kompetensförsörjningen pågår  
i Jönköpings kommun.

INVESTERINGAR
Demografin, med en växande och åldrande befolkning, 
har i kombination med att ett stort fastighetsbestånd 
från 1960- och 70-talen måste renoveras, skapat ett 
omfattande investeringsbehov inom kommunsektorn. 
Under 2020 minskade befolkningstillväxten. Samtidigt 
skrevs de långsiktiga befolkningsprognoserna ner. 
Enligt SCB:s uppdaterade prognoser kommer öknings-
takten under innevarande decennium att bli betydligt 
lägre än under det föregående. Detta medför dock inte, 
av allt att döma, någon större förändring av investerings- 
logiken på kort sikt. Även med en lägre ökningstakt 
förväntas investeringsvolymerna i kommunsektorn 
fortsatt vara höga under de kommande åren, så även  
i Jönköping.

ARBETSMARKNAD
Sysselsättningsnivån är nu så gott som återställd och 
arbetslösa (enligt Arbetsförmedlingen) är tillbaka på  
de nivåer som rådde innan pandemin. Många indikatorer  
för efterfrågan på arbetsmarknaden, till exempel 
anställningsplaner och kvarvarande vakanser, tyder 
verkligen på en ”het arbetsmarknad”. Samtidigt som 
efterfrågan på arbetskraft i vissa sektorer är mycket hög 
är långtidsarbetslösheten också hög. Med så många 
individer stående långt från arbetsmarknaden, kommer 
den fortsatt snabba strukturomvandling, som SKR tror 
på i kölvattnet efter pandemin, bli en stor utmaning.  
I den fortsatta konjunkturuppgången kommer sannolikt 
en hel del nya jobb skapas samtidigt som andra jobb 
rationaliseras bort. Kortsiktigt kan det leda till en ytterli-
gare försvagning av matchningen på arbetsmarknaden. 
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Dessa faktorer ligger bakom SKR:s prognos för en  
relativt långsam nedgång i arbetslösheten och att den 
planar ut runt 7,5 procent, vilket även bedöms vara  
jämviktsarbetslösheten. Ytterst är det staten som 
ansvarar för arbetsmarknadspolitiken. Samtidigt måste 
kommunen ta en aktiv roll för att möta behovet av  
utbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Samarbetet  
mellan kommunens arbetsmarknadsavdelning,  
socialtjänsten och arbetsförmedlingen måste fortsätta 
och utvecklas så att fler kommer i arbete och för att 
motverka att enskilda blir beroende av försörjningsstöd.

Verksamhetsrisker
Med verksamhetsrisker avses risker som är relaterade 
till kommunens grunduppdrag.

Kommuner och regioner står inför stora utmaningar 
som omfattar allt från ekonomi och demografisk  
utveckling till svårigheter att rekrytera. Samtidigt  
ökar kraven från medborgare som också efterfrågar 
fler tjänster. För att möta dessa utmaningar behöver  
kommunens verksamheter utvecklas och omprövas.  
Att förändra och utveckla tar resurser i anspråk och 
det är viktigt att resurserna används på bästa sätt.

Jönköpings kommun fortsätter att växa. 2021  
överstiger invånarantalet 143 500 invånare. Enligt 
befolkningsprognosen 2021 beräknas kommunen vara 
151 000 invånare 2026 och i utblicken till 2030 antas 
folkmängden i kommunen uppgå till knappt 157 000 
invånare. Denna positiva expansion kommer även  
fortsättningsvis att innebära utmaningar för Jönköpings 
kommun. Ökat invånarantal betyder ökade behov som 
påverkar kommunen med utbyggnad av infrastruktur, 
verksamhetslokaler, bostäder samt den service och 
verksamhet som kommunen ansvarar för. Samtidigt 
innebär den ökade befolkningen också att skatte- 
intäkterna ökar.

Befolkningens ålderssammansättning och dess utveckling 
har stor betydelse för kommunens kostnader. Utbildning 
samt vård och omsorg för barn, unga och äldre är 
en stor del av kommunernas kostnader. I Jönköpings 
kommun ökar antalet barn och unga samtidigt som 
antalet personer som är 80 år och äldre kommer att  
öka kraftigt de kommande åren. Fram till 2024 förväntas 
åldersgruppen över 80 år att öka med cirka 1 060 
personer, vilket innebär att det då finns 8 660 personer 

i kommunen som är 80 år och äldre. I utblicken mot 
2030 förväntas gruppen 80 år och äldre att öka till  
10 550 personer. Det innebär att antalet som är 80 år 
och äldre kommer att öka med närmare 40 procent 
från 2020 till 2030.

För att klara en långsiktig god ekonomisk hushållning 
är det viktigt att kommunen har resultatnivåer med till-
räckliga marginaler för att ha handlingsberedskap om 
förutsättningarna förändras och för att begränsa kom-
munens låneskuld. Kommunen behöver även fortsätta 
effektivisera verksamheten med förändrade arbetssätt, 
användning av ny teknik och förebyggande insatser 
för att möta de ekonomiska utmaningarna och klara 
kompetensförsörjningen. Att fortsättningsvis ha en god 
service till kommuninvånarna samt att anpassa den 
kommunala verksamheten till befintliga budgetramar och 
samtidigt klara rekrytering och kompetensförsörjning 
är viktiga delar i kommunens långsiktiga åtagande.

En långsiktigt hållbar ekonomi är viktig för att kunna 
ge verksamheterna stabila planeringsförutsättningar för 
att säkerställa välfärd och investeringar i en växande 
kommun. Budgeterat resultat måste innehålla marginaler 
för att hantera budgetavvikelser och oförutsedda händelser 
och samtidigt klara att självfinansiera en stor del av de 
kommande investeringarna.

Finansiella risker
Övergripande regler för kommunkoncernens finansiella  
verksamhet återfinns i de finansföreskrifter med 
riktlinjer för riskhantering som antagits av kommun-
fullmäktige. Riktlinjerna för riskhantering utgör det 
ramverk som kommunkoncernen ska förhålla sig till. 
Kommunkoncernens samlade finansverksamhet hanteras 
av stadskontorets finans- och bolagsavdelning inom 
Jönköpings kommun.

Kommunens främsta finansiella risker utgörs av  
finansierings-, ränte- och kreditrisker. Alla finansiella 
risker håller sig inom de ramar som riktlinjerna för 
riskhantering föreskriver. Finansverksamheten inom 
Jönköpings kommunkoncern arbetar aktivt med att 
hålla en jämn förfallostruktur vad gäller såväl kapital-
bindning som räntebindning.
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Kommunen är mycket restriktiv när det gäller borgen 
utanför kommunkoncernen. Bedömningen av kommunens 
risk för att borgensåtaganden ska behöva infrias är 
mycket liten framförallt utifrån att kommunens ekonomi 
kan påverkas negativt.

Pensionsförpliktelser
Kommunkoncernen har ett omfattande pensionsåtagande 
uppgående till 3 184 mnkr. Åtagandet för kommunen 
uppgår till 3 183 mnkr.

Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt den 
så kallade blandmodellen där pensioner intjänade före 
1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. 
Förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse 
uppgår till 2 537 mnkr.

Blandmodellen innebär att för pensioner intjänade före 
1998 tas utbetalningen av pensioner som en kostnad 
medan skuldförändringen inte påverkar resultaträkningen. 
Vad gäller avsättningen gäller det omvända, det är 
skuldförändringen som påverkar årets resultat medan 
utbetalningarna påverkar skuldens storlek men får 
ingen effekt på resultaträkningen.

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2021 2020

Total pensionsförpliktelse  
i balansräkningen 

a) Avsättning inklusive särskild 
löneskatt 647 585 646 583

b) Ansvarsförbindelse inklusive 
särskild löneskatt 2 537 2 579 2 537 2 579

Pensionsförpliktelse som  
tryggats i pensionsförsäkring 

Pensionsförpliktelse som  
tryggats i pensionsstiftelse 

Summa pensionsförpliktelser  
(inklusive försäkring och stiftelse) 3 184 3 164 3 183 3 162

Förvaltade  
pensionsmedel - marknadsvärde 

Totalt  
pensionsförsäkringskapital 

- varav överskottsmedel 

Totalt kapital pensionsstiftelse 

Finansiella placeringar avseende 
pensionsmedel (egen förvaltning) 

Summa förvaltade  
pensionsmedel 

Finansiering 

Återlånade medel 3 184 3 164 3 183 3 162

Konsolideringsgrad % 0 0 0 0

Risk Riskhantering Påverkan

Likviditetsrisk Risken att inte ha likvida 
medel för förutsedda och oförutsedda 
betalningar.

Kommunkoncernens tillgång till likvida 
medel (kreditlöften och koncernkonto-
kredit) i förhållande till verksamhetens 
kostnader uppgår till 17 procent vilket 
överstiger riktlinjernas 5 procent.

Jönköpings kommunkoncern har under 
2021 ökat sin externa upplåning med  
977 mnkr. Koncernkontokrediten uppgår  
till 760 mnkr.

Ränterisk Risken att räntekostnaderna 
ökar mer än önskvärt vid en förändring 
av marknadsräntan.

Räntebindningen ligger på 3 år, vilket 
ligger inom ramen 1,5 - 4,5 år. För att 
reducera ränteexponeringen för koncernen 
vid ränteuppgångar har derivatavtal 
tecknats på sammanlagt 910 mnkr.

Koncernens genomsnittliga räntekostnad 
för 2021 ligger på 0,55 procent.

Finansieringsrisk Risken att medel inte 
kan lånas upp eller bara kan lånas upp  
till kraftigt ökade priser.

Kapitalbindningen ske enligt riktlinjerna  
ligga på minst 2,5 år. Samtidigt får inte 
mer än 40 procent av låneskulden för-
fallna under kommande 12-månaders- 
period.

Låneportföljen har god spridning i sin 
förfallostruktur och riskerna sprids till 
olika finansieringskällor. Kapital- 
bindningen ligger på 3 år och 7 månader 
samtidigt som 17 procent av portföljen 
förfaller inom kommande 12-månader-
speriod.

Motpartsrisk Risken att en motpart  
inte fullgör sina förpliktelser.

Ingen enskild långivare får ha mer än  
40 procent av låneportföljen med  
undantag för Kommuninvest som får  
ha högst 75 procent av låneportföljen.

Kommuninvest är koncernens största 
långivare. Där ligger nu cirka 48 procent 
av kommunkoncernens totala låneportfölj. 
För övrigt arbetar kommunkoncernen 
med certifikat- och MTN-program samt EIB.
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Intern kontroll
Nämnderna är skyldiga att ha intern kontroll över hur uppdraget utförs i syfte att med 
rimlig grad säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt följer 
gällande regelverk. Intern kontroll uppnås genom att systematiskt försöka förutse vilka 
risker som kan innebära allvarligt hot mot nämndens möjlighet att uppnå detta. De 
mest väsentliga riskerna behöver hanteras och genom att följa upp om hanteringen är 
tillräcklig ges kunskap om den interna kontrollen är tillräcklig eller om den kan och bör 
förbättras.

Nämndernas utvärdering av denna process visar att alla delar i processen utförs men också 
att det finns områden som kan förbättras. Det handlar främst om att få ett systematiskt  
arbetssätt i hela processen och organisationen och att riskanalyser genomförs på den 
nivå där kunskapen finns. Ett antal revisionsrapporter under året har visat på att det 
finns förbättringsmöjligheter gällande riskanalyser, särskilt dokumentationen av dem.

Ja, helt och hållet

Ja, till stor del

Ja, i liten omfattning 1 st

2 st

8 st

2 st

3 st

6 st

Ja, helt och hållet

Ja, till stor del

Ja, i liten omfattning

Fråga
Riskerna är dokumenterade 
och bedömda

Kommentar 2021
Identifierade risker dokumenteras 
ofta. Rutiner för var och hur detta 
ska göras varierar mellan nämnder.

Bedömning

Ja, helt och hållet

Ja, till stor del

Ja, i liten omfattning 1 st

2 st

8 stJa, helt och hållet

Ja, till stor del

Ja, i liten omfattning 1 st

2 st

8 st

Fråga
Vi har identifierat risker som hotar 
möjlighet till ändamålsenlighet  
i grunduppdraget

Kommentar 2021
Nämnder gör riskbedömningar  
på övergripande nivå i samband 
med verksamhetsplanering. 
Utvecklingsområde finns i att 
komma igång inom alla delar  
av organisationen.

Bedömning
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0 st

0 st

11 st

Ja, helt och hållet

Ja, till stor del

Ja, i liten omfattning

5 st

2 st

4 st

Ja, helt och hållet

Ja, till stor del

Ja, i liten omfattning

3 st

2 st

6 st

Ja, helt och hållet

Ja, till stor del

Ja, i liten omfattning

9 st

2 st

Kan förbättras

Tillräckligt

9 st

2 st

Kan förbättras

Tillräckligt

Ja, helt och hållet

Ja, till stor del

Ja, i liten omfattning 1 st

2 st

8 st

Ja, helt och hållet

Ja, till stor del

Ja, i liten omfattning 1 st

2 st

8 st

Ja, helt och hållet

Ja, till stor del

Ja, i liten omfattning 1 st

2 st

8 st

Fråga
Det finns åtgärder på plats för 
att i den ordinarie verksamheten 
hantera de mest väsentliga 
riskerna

Fråga
Åtgärdernas effekt följs upp med 
lämpliga intervall

Fråga
Avvikelser från god intern  
kontroll tas systematiskt om  
hand och används för att  
förbättra verksamheten

Fråga
Helhetsbedömning av den interna 
kontrollen inom organisationen

Kommentar 2021
Alla nämnder uppger att det  
vidtas åtgärder för att hantera  
de mest väsentliga riskerna  
i verksamheten.

Kommentar 2021
Att ha en systematisk uppföljning 
av om vidtagna åtgärder har 
önskad effekt är ett utvecklings-
område.

Kommentar 2021
Allvarliga avvikelser ska helst  
undvikas. Men om de inträffar 
drar nämnderna lärdomar och 
vidtar åtgärder för att förbättra 
den interna kontrollen framöver.

Kommentar 2021
Överförmyndarnämnden och 
tekniska nämnden bedömer att 
den interna kontrollen som helhet 
fungerar tillräckligt. Utvecklings-
områden finns inom alla delar av 
processen, från riskanalys och 
hantering till uppföljning och 
avvikelsehantering.

Bedömning

Bedömning

Bedömning

Bedömning
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Händelser av väsentlig betydelse
Här följer information om händelser av väsentlig betydelse som inträffat  
under räkenskapsåret eller efter dess slut.

Coronapandemin
Pandemin är inte över och läget vid årsskiftet 2021/2022 är fortfarande osäkert med ny 
smittspridning i samhället. Vaccinationsgraden i kommunen har ökat under året och 
läget ser bättre ut än vid årsskiftet 2020/2021.

Samhällsrestriktioner har legat kvar under stor del av året med påverkan på de kommunala 
verksamheterna. Verksamheten har fått anpassa sig och ställa om för att följa restriktioner 
och bidra till minskad smittspridning. Detta har inneburit att vissa verksamheter har fått 
stärka upp men i vissa fall har även verksamhet minskat och evenemang fått ställas in.

Till följd av coronapandemin har riksdagen infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader.  
Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning för sjuklönekostnader som är högre 
än normalt. Under 2021 fick Jönköpings kommun drygt 39 mnkr från staten för ökade 
sjuklöne- kostnader. Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder som infördes i juli 2020 
förlängdes under året och för den ökade tillsynen har Jönköping fått 1,9 mnkr  
i statsbidrag. Även för ökade kostnader för vaccinationer och material har kommunen 
fått extra statsbidrag på 3,5 mnkr.

I övrigt finns kostnadsökningar inom vissa verksamheter som ökad skyddsutrustning 
och skyddsmaterial inom äldreomsorgen, ökade kostnader för vaccinationsarbete,  
särskilt riktade enheter för vård av personer med covid, en ökad efterfrågan på vuxen- 
utbildning, hyressubventioner till utsatta branscher m.m.

Även intäktsbortfall har redovisats, några exempel är minskade parkeringsintäkter, 
minskade intäkter för de kommunala badanläggningarna, minskade intäkter för  
uthyrning av lokaler, Tändsticksmuseet, trafikövningsplatsen.

Minskat bidrag till Destination Jönköping för inställda arrangemang är ett exempel på 
en kostnadsminskning liksom att det i förskola och fritidshem märkts en minskning av 
antal barn och elever, inom äldreomsorgen ett minskat antal hemtjänsttimmar, stängda 
dagverksamheter m.m. Kostnader för livsmedel och vikarier har varit lägre på grund av 
barn och elevers frånvaro. Hemtjänsttimmarna som gick ner redan under 2020 har  
inte ökat till samma nivå som innan pandemin.

Enskilda bolag i kommunkoncernen har drabbats hårt av pandemin. 2021 fanns en 
budgeterad intäkt om utdelning från Rådhus AB till kommunen på 50 mnkr som inte 
betalats ut till kommunen enligt beslut i kommunfullmäktige.

Rysslands invasion av Ukraina
Rysslands pågående invasion av Ukraina, som inleddes i februari 2022, kan komma att 
få stora konsekvenser för utvecklingen framöver. Kommunen följer händelseutvecklingen 
noggrant och samverkar med Länsstyrelsen i Jönköping län, som har en sammanhållande 
och stödjande roll inom krisberedskap och civilt försvar i länet.
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Riktade statsbidrag
Förutom de generella statsbidragen till kommunsektorn, där kommunen fritt kan nyttja 
medlen utifrån lokala behov, finns även riktade statsbidrag vilket innebär att medlen 
enbart får användas till ett av staten utpekat och definierat ändamål ofta under en 
angiven tidsram. De fördelas enligt olika kriterier och är förenade med olika typer av 
specifika krav som till exempel ansökan, medfinansiering, redovisning och uppföljning. 
De riktade statsbidragen har ökat i antal och omfattning och förekommer inom många 
verksamhetsområden, vanligast inom utbildnings- och äldreomsorgsområdet. Kritiken 
mot dessa bidrag är att de kommer med kort framförhållning och ibland sent på året 
samt att de kan vara kortsiktiga så att kommunen efter att ha finansierat verksamhet med 
statsbidrag året efter förutsätts finansiera den uppbyggda verksamheten själv. Kommuner 
och regioner behöver framförallt långsiktiga tillskott av generella statsbidrag till välfär-
dens verksamheter.

Här följer några exempel på större riktade statsbidrag som  
kommunen ansökt och fått för 2021:

 » Äldreomsorgslyftet 45 mnkr - ett kompetenslyft för äldreomsorgen som innebär 
en möjlighet för anställda inom äldreomsorgen att utbilda sig till vårdbiträde eller 
undersköterska på betald arbetstid och då med en tillsvidareanställning på heltid.

 »  Äldreomsorgssatsningen 58 mnkr för god vård och omsorg om äldre

 »  Motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen  
om personer med demenssjukdom 8 mnkr

 »  Likvärdig skola/ökad jämlikhet 63 mnkr

 »  Lärarlönelyftet 32 mnkr

 »  Förstelärare/Karriärtjänster 17 mnkr

 »  Gymnasial lärlingsutbildning 4 mnkr

 »  Yrkesutbildning vuxenutbildning inkl. lärlingsutbildning 28 mnkr

Skatteunderlagsprognoser från SKR
Skatter och generella statsbidrag är kommunens största inkomstkälla och finansierar  
cirka 80 procent av kommunens verksamhet. Jämfört med de skatteunderlagsberäkningar 
som låg till grund för budget 2021 har konjunkturutvecklingen förbättrats betydligt  
under året. Därmed har det kommunala skatteunderlaget växt snabbare under 2021  
än på flera år. I december bedömde SKR skatteunderlagstillväxten till 4,6 procent.  
I jämförelse med den prognos som låg till grund för beslutet om Verksamhets- och  
investeringsplan 2021-2023 i november 2020 har skatter och generella statsbidrag  
förbättrats med 242 mnkr till sammantaget 8,7 miljarder kronor.

Pensionskostnadernas utveckling
Kommuner och regioner har betydande kostnader för anställdas och före detta  
anställdas tjänstepensioner. Pensionerna är avgiftsbestämda till stor del och utbetalas till  
de anställdas pensionskonton. Det finns även en stor pensionsskuld för pensioner som  
har tjänats in men ännu inte utbetalats. För 2021 uppgick utbetalningar och avsättningar 
för Jönköpings kommun till 522 mnkr.
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I april fattade SKR beslut om ändrade parametrar för livslängdsantaganden för pensioner. 
Det nya antagandet för livslängd bygger nu specifikt på ett kommunalt bestånd till 
skillnad mot det tidigare antagandet som byggde på försäkrade personer på hela arbets-
marknaden. Dessutom har metoden förbättrats så att man även tar hänsyn till skillnader 
i dödlighet mellan anställda med olika inkomstnivåer. Framförallt ökar den förväntade 
livslängden för män med det nya antagandet. De nya antagandena ger en ökning av  
pensionsskulden för alla kommuner och regioner. För Jönköpings del ökade avsättningen 
med cirka 30 mnkr i jämförelse med budget.

Ett nytt omställnings- och pensionsavtal har tecknats av SKR och de fackliga organisa-
tionerna och gäller från 1 januari 2023. Avtalet innebär högre och mer konkurrenskraftiga 
pensioner för kommunens medarbetare. Det nya avtalet innebär att kommuner och regioner 
från och med 2023 kommer att öka avsättningen till den premiebestämda pensionen från 
4,5 till 6 procent av den pensionsgrundande lönen upp till avgiftstaket som är  
7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar drygt 44 000 kronor). På de lönedelar som överstiger 
basbeloppen kommer kommuner och regioner att öka avsättningen från 30 till 31,5  
procent. Vilken kostnadsökning avtalet innebär för Jönköpings kommun kommer att 
beräknas av KPA under våren 2022.
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Styrning och uppföljning av  
den kommunala verksamheten
Jönköpings kommuns styrmodell består av kvalitetsstyrning, målstyrning och ekonomi-
styrning. Tillsammans med intern kontroll utgör det grunden för att styra, leda, planera 
och följa upp kommunens verksamhet. Utgångspunkten är att allt hanteras inom ramarna 
för den ordinarie planerings- och uppföljnings- processen för kommunen.

Kvalitetsstyrning handlar om att styra och följa upp grunduppdraget, stödja genom-
förandet samt utveckla arbetsformer så att kommunen håller hög kvalitet i den dagliga 
verksamheten över tid.

Målstyrning hjälper till att lyfta blicken och fokusera på utveckling och att skapa större 
förändringar.

Ekonomistyrning handlar om att kommunens skatteintäkter används på ett effektivt sätt.

Intern kontroll säkerställer genom riskanalys och åtgärder att verksamheten förebygger 
risker och genomför verksamhet enligt beslutade arbetssätt och styrning.

Genom att planera, följa upp och analysera samt åtgärda avvikelser bildar detta en styr- 
modell som säkerställer att övergripande, långsiktig hållbar utveckling sker samtidigt 
som kvaliteten i verksamheten följs upp och förbättras.

STYRANDE DOKUMENT

VERKSAMHETENS GRUNDUPPDRAG

INTERN KONTROLL

EKONOMISTYRNING KVALITETSSTYRNING MÅLSTYRNING
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Sammanfattningsvis kan sägas att huvudsyftet med kommunens styrmodell är att hålla samman 
styrning, planering och uppföljning av kommunens olika verksamheter och bidra till att:

 »  Ekonomin är i balans

 »  Målsättningarna uppnås

 »  Verksamheten kvalitetssäkrasKvalitetsstyrning handlar om att styra och följa upp 
grunduppdraget, stödja genomförandet samt utveckla arbetsformer så att kommunen 
håller hög kvalitet i den dagliga verksamheten över tid.

Principer för styrning - Hållbarhet och tillit
Den beslutade styrmodellen fastslår att styrningen i Jönköpings kommun ska vara  
tillitsbaserad och bidra till att kommunen utvecklas hållbart.

En hållbar styrning utgår från att kommunens verksamheter bidrar till en hållbar  
utveckling som definieras av FN som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan  
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Agenda 
2030 är ett verktyg att uppnå hållbarhet och dess mål ska bidra till att minska fattigdom, 
orättvisor och ojämlikheter, samt lösa klimatkrisen. Agenda 2030 innebär att miljömässig, 
social och ekonomisk hållbarhet samspelar.

Hållbar utveckling uppnås när vi:

 » Tillfredsställer dagens behov för människan, utan att äventyra kommande generatio-
ners möjligheter.

 »  Har en miljömässig hållbarhet. Detta sker när våra aktiviteter inte överskrider de 
planetära gränserna.

 »  Har en social hållbarhet. Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt 
samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skill-
nader.

 »  Har en ekonomisk hållbarhet. När de resurser vi har idag används på ett långsiktigt 
hållbart sätt och ekonomin balanseras utan att äventyra framtida resurser. Där investe-
ringar genererar kostnadsbesparingar i framtiden.
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Tillitsbaserad styrning uppnås genom:

 »  Tillit: Vi har positiva förväntningar på våra medarbetare. Som utgångspunkt litar  
vi på att alla organisationsnivåer i kommunen vill och kan ta ansvar för att skapa en 
god verksamhet och service för dem vi är till för och för kommunen som helhet.

 »  Fokus på dem vi är till för: Vi har förståelse för medborgarnas behov, kunskap och 
vad de värdesätter ska vara vägledande när kommunens verksamheter formas.

 » Öppenhet: Vi delar information mellan alla  
organisationsnivåer och med medborgarna. Det gäller såväl om vad som är bra i vår 
verksamhet som de delar som kan bli bättre. För att tillgodose medborgarnas rätt 
till delaktighet och inflytande är det är lika viktigt för oss att på ett inkluderande 
sätt förmedla och berätta om vår verksamhet som att lyssna in och ta tillvara olika 
gruppers kunskap, upplevelser och behov.

 » Beslut nära medborgaren: Vi strävar efter att beslut ska fattas så nära medborgaren 
eller den som mottar vår service som möjligt. Vid beslut som behöver tas högre upp  
i organisationen strävar vi efter att involvera chefer, medarbetare och medborgare  
i processen. För att skapa realistiska förväntningar är det viktigt att vara tydlig kring 
vem som har mandat att genomföra arbetet och vem som har mandat att besluta  
i kommunen.

 » Samverkan: Vi samarbetar över organisationsgränser, såväl inom som utanför kommu-
nens organisation, för att skapa en helhet i vad vår kommun behöver.

 » Dialog och gemensamt helhetsansvar: Vi vill uppmuntra olika nivåer i organisationen 
att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och samverka över gränser för  
kommunens bästa.

 » Koll före kontroll: Vi strävar efter att den nivå som ansvarar för en uppgift har  
koll på vägen mot önskad kvalitet, före att den som delegerat uppgiften kontrollerar. 
I dialog med medarbetarna och medborgarna skapas en gemensam bild av om  
verksamheten utvecklas åt rätt håll.

 » Kunskap: Verksamhet vilar på kunskapsutveckling, lärande och en praktik baserad 
på vetenskap och beprövad erfarenhet.
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Uppföljning av program för privata 
utförare
Kommunfullmäktige har beslutat om ett program för uppföljning av privata utförare. 
En privat utförare är ett bolag eller organisation som utför en kommunal uppgift på 
uppdrag av kommunen. Kommunen är fortfarande huvudman för verksamheten och  
ska följa upp att de kvalitetskrav som gäller för verksamheten uppfylls. Programmet 
anger att varje nämnd som ansvarar för motsvarande kommunal verksamhet ansvarar 
för att följa upp verksamheten hos privata utförare. Den uppföljning som skett under 
2021 visar att kvaliteten i verksamheten hos privata utförare är överlag god.  
Det har dock förekommit följande brister under året:

 » Utförare av skolskjuts har inte levererat enligt avtal. Brister har åtgärdats efter  
dialog med barn- och utbildningsnämnden.

 » Äldrenämnden har i ett fall beslutat om hävning av avtal för utförare av hemtjänst 
med anledning av de brister som uppföljning visat.

Inom tekniska nämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt socialnämnden 
har inga allvarliga brister noterats vid uppföljning av verksamhet som utförs av privata 
utförare.

Uppföljning av program för privata utförareDel 1 – Förvaltningsberättelse
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God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning
Verksamhetsmål för God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige beslutade i samband med Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 
för 2020-2022 om fyra övergripande verksamhetsmål. Verksamhetsmålen uttrycks som 
fokusområden för det som bedöms vara särskilt viktigt för en fortsatt god utveckling av 
Jönköpings kommun.

Måluppfyllelsen för verksamhetsmålen samt de finansiella målen bedöms enligt denna skala:

RISKERAR ATT INTE UPPNÅSUPPNÅS INTE PÅ VÄG ATT UPPNÅS UPPNÅS

En sammanhållen samhällsplanering

PÅ VÄG ATT UPPNÅS

Alla delar av kommunen ska ha goda förutsättningar för tillväxt och utveckling.  
Samhället ska byggas på ett långsiktigt hållbart sätt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 
För att alla perspektiv ska beaktas i samhällsplaneringen ska alla nämnder, förvaltningar 
och bolag vara delaktiga.

KOMMENTAR
Målet har två utpekade förbättringsområden; social, ekonomisk och miljömässig  
hållbarhet i planering och genomförande samt långsiktig hållbarhet i underhåll med 
hänsyn till hela investeringskedjan.

När det gäller planering och genomförande har fokus under 2021 varit på arbetet med 
Utbyggnadsstrategin 200 000 invånare, som är första etappen av en ny kommunövergripande 
översiktsplan. Inom utbyggnadsstrategin har ett omfattande analysarbete genomförts 
med hänseende på social hållbarhet. I arbetet har avstånd till bland annat kollektivtrafik, 
grönområden, kommunal service och kommersiell service analyserats. Utifrån detta 
underlag läggs i utbyggnadsstrategin förslag på lokalisering och vilken typ av  
kompletterande bebyggelse som kan tillkomma i olika områden samt vilka områden 
som bör skyddas från exploatering. Hela detta strategiska planarbete handlar om att 
hitta en så bra utveckling som möjligt för kommunen och som ska förbättra förut-
sättningarna för den sociala hållbarheten i planeringen. Under 2021 har kommunens 
förmåga att uppnå miljö- och klimatmässig hållbarhet samt anpassning av samhället till 
ett förändrat klimat förstärkts. Det görs genom rekrytering av två hållbarhetsstrateger 
för miljö respektive klimat med placering på stadskontoret och en samordnare av  
klimatanpassningsarbetet med placering på miljö- och hälsokontoret. Dessa tre  
funktioner kommer att initiera och driva effektiva och strategiska åtgärder som en  
del i samhällsplaneringen.

När det gäller hållbar drift och underhåll har investeringsprocessen förbättrats stegvis 
och kopplingar mot driftbudgeten förbättrats väsentligt, även om det ännu saknas en 
”livscykelanalys” för större investeringar. Inom fastighetsverksamheten kommer det att 
startas upp ett arbete under hösten med syfte att se över någon form av ”livscykelanalys” 
för större byggprojekt. Det största problemet bedöms för närvarande vara det eftersatta 
underhållet som finns för ”gamla” investeringar.
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I verksamhets- och investeringsplan 2022-2024 beslutade kommunfullmäktige om  
ett effektmål för att tydliggöra arbetet mot det övergripande fokusområdet:

 »  Hållbarhet i underhåll av kommunens fastigheter och infrastruktur

Följande prioritering görs för att nå effektmålet:

 » Utveckling av en modell för arbete med att skapa ett underhåll i balans och för att 
minska underhållsskulden. Ekonomisk resurs 0,8 mnkr till tekniska nämnden för att 
under 2022 färdigställa inventering och beräkning till grund för fortsatt budgetering 
och tidplan för arbetet.

Bostadsbyggande, antal påbörjade bostäder
Antal bostäder (småhus och flerfamiljsbostäder) för vilka byggnation påbörjats under 
angett årtal.

Utsläpp av växthusgaser - CO2-ekvivalenter
Totala utsläppet av växthusgaser i ton co2-ekvivalenter inom det geografiska området 
(kommunen) i förhållande till antal invånare. Utfall kommer med 2 års fördröjning.

Medelförnyelsetakt på olika ledningsslag
Förnyelsetakten i ledningsnätet ska vara högst 200 år mätt på en 3-årsperiod. Förnyel-
setakten går upp och ned något beroende på typ av arbete, men 3 år bör vara tillräckligt 
för att jämna ut resultatet. Detta innebär tal på minst 0,5.

202120202019201720162015

720

968

Utfall

934

500
600

800

1 000

1 200
1 300

2018

1 064
1 003

1 188

799

2019201720162010 2011 2012 2013 2014 2015

Sverige

0

2

4

6

8

2018

Jönköping

2014
0

0,2

0,4

0,6

0,8

202120202019201720162015 2018

Utfall

Del 1 – Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning



31

Överbrygga klyftor 

Kommunen ska agera för att främja social rättvisa, delaktighet och känslan av  
sammanhang. Så kan klyftor och utanförskap mellan grupper, områden eller mellan  
stad och land motverkas.

PÅ VÄG ATT UPPNÅS

KOMMENTAR
Befolkningssammansättningen skiljer sig åt mellan bostadsområden i Jönköpings 
kommun, både i termer av socioekonomi och etnisk bakgrund. Det finns också ett 
starkt samband mellan socioekonomi och etnisk bakgrund, vilket till exempel innebär 
att utländskt födda oftare har lägre utbildningsnivå och saknar sysselsättning i högre 
grad än inrikes födda. Denna grupp av individer är i hög grad koncentrerad till de fyra 
prioriterade områdena i kommunen, Råslätt, Öxnehaga, Österängen och Huskvarna 
söder. Boendesegregationen sett till dessa områden har ökat de senaste åren. Att ha en 
sysselsättning och inkomst är det viktigaste för att kunna finna tillhörighet i samhället. 
Långtidsarbetslösheten är högre och inkomstnivån är lägre i dessa prioriterade områden 
jämfört med kommunen i övrigt. En annan utmaning som analysen visar är skillnader  
i ungdomars deltagande i förenings- och kulturlivet. Det finns en tydlig koppling mellan 
socioekonomisk bakgrund och deltagande i förenings- och kulturlivet, där särskilt flickor 
med låg socioekonomi visar på lågt deltagande.

Ohälsotalen är som helhet i en positiv utveckling men ligger högre än genomsnittet för 
hela riket. Inom totalen döljer sig stora skillnader mellan kommundelar vilket också  
visar på vikten av målet, att överbrygga dessa skillnader. Boende i de prioriterade  
områdena i kommunen, Råslätt, Öxnehaga, Österängen och Huskvarna Söder har  
i genomsnitt högst ohälsotal, genomgående högre för kvinnor än män, medan ohälso- 
talen i centrala Jönköping och på landsbygden har lägst ohälsotal i kommunen.

Vart tredje år undersöker kommunen ungdomars livsstil och hälsa. Den senaste under-
sökningen genomfördes 2021 men har inte kunnat sammanställas före årsredovisningens 
upprättande. I vilken grad ungdomar deltar i föreningslivet (idrott-/kulturförening eller 
besökt en anläggning för ändamålet) skiljer sig åt på flera sätt. Resultaten för Jönköpings 
kommun 2018 visar att andelen som inte deltar i föreningsliv är högre bland unga som 
har lägre socioekonomisk bakgrund än bland unga med högre socioekonomisk bakgrund, 
vilket gäller oavsett kön och skolnivå. Skillnader mellan könen syns däremot för unga 
med utländsk bakgrund. Andelen är högre för flickor med utländsk bakgrund än för 
flickor med svensk bakgrund, medan skillnaderna mellan pojkar med svensk och utländsk 
bakgrund är begränsade.
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Tabell 1. Andel (%) som inte deltar i föreningsliv efter kön,  
ålder och socioekonomisk bakgrund, 2018.[1]

Kön Ålder Hög
Ganska 

hög Medel
Ganska 

låg Låg

Pojke Högstadiet 29 24 31 30 (-29)

Flicka Högstadiet 27 24 30 41 (-31)

Pojke Gymnasiet 40 45 46 52 (-69)

Flicka Gymnasiet 60 48 53 68 (-83)

[1] siffror inom parentes är osäkra då de baseras på ett begränsat antal individer

Tabell 2. Andel (%) som inte deltar i föreningsliv efter kön,  
ålder och svensk/utländsk bakgrund, 2018.

Utländsk bakgrund

Kön Ålder Svensk bakgrund Andra generation Första generation

Pojke Högstadiet 30 12 38

Flicka Högstadiet 25 43 31

Pojke Gymnasiet 50 53 64

Flicka Gymnasiet 58 71 82

I verksamhets- och investeringsplan för 2022-2024 beslutades om följande effektmål  
för att tydliggöra det övergripande fokusområdet:

 » Fler i arbete eller studier

I budgeten beslutades också om följande prioriteringar

 » Vuxenutbildning – ingen arbetslös ska nekas vuxenutbildning.

 » Arbetsmarknadsåtgärder för att erbjuda sysselsättning som ger erfarenhet och stärker 
enskilda att gå vidare på arbetsmarknaden. Nära samarbete med socialtjänsten för 
sysselsättning istället för försörjningsstöd.

 » Aktiv näringslivspolitik för nya arbetstillfällen genom att öka antalet företagsetableringar 
och erbjuda företag möjligheter att växa i kommunen.

Andel (%) förvärvsarbetande (20-64 år)
Andel av arbetskraften i kommunen som är förvärvsarbetande. Utfall presenteras  
i november för föregående år.

2014
40

60

80

100

20202019201720162015 2018

Kvinnor - inrikes födda Män - inrikes födda Kvinnor - utrikes födda Män - utrikes födda

Del 1 – Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning



33

Genomsnittligt ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på frånvarodagar som ersatts från sjukförsäkringen under  
en 12-månadersperiod.

Barnen i fokus
Skapa goda och trygga uppväxt- och livsvillkor för alla barn i hela kommunen.

PÅ VÄG ATT UPPNÅS

KOMMENTAR
Den pågående coronapandemin har ytterligare förstärkt behovet av fokus på uppväxt-
villkor i form av utbildning och hälsa.  De samhällsförändringar som skett under året 
har påverkat flickors och pojkars liv och har inneburit nya påfrestningar för varje individ, 
men det har blivit särskilt påfrestande för barn som redan innan pandemin befann sig 
i en utsatt situation. Jönköpings kommun har, liksom andra kommuner, regioner och 
ideella verksamheter, agerat utifrån nationella riktlinjer och vägt smittoriskerna mot 
barnets bästa i olika hänseenden. Skolverksamhet ställdes om, kulturverksamhet ställdes 
in och idrotts- och föreningsverksamhet förändrades. Det här har på olika sätt påverkat 
barns och ungas mående, hälsa och sociala liv.

Precis som under 2020 har påverkan på barns och ungas liv under 2021 berört skolgång 
och undervisningen, med distansundervisning inom gymnasieskolan och även inom 
grundskolan krävdes i omgångar en övergång till distansundervisning på enskilda skolor. 
Frånvaron, bland elever och personal, har varit på en hög nivå även under 2021.

Än så länge syns inga negativa effekter på kunskapsresultaten, 2021 blev en högre andel 
elever behöriga till gymnasieskolan. Men det finns en risk finns för att elever som nu går 
i årskurs 9 respektive årskurs 3 på gymnasiet har en s.k. kunskapsskuld eftersom mycket 
fokus under 2020/21 lades på avgångselevernas undervisningssituation.

Antalet barn som lever i familjer med försörjningsstöd har minskat stort under 2021, 
från 485 till 390 (genomsnitt per månad). Sedan 2017 har antalet nästan halverats. Att 
växa upp i en familj med försörjningsstöd är tätt länkat till sämre förutsättningar att 
klara skolan och framtida egenförsörjning varför detta är mycket glädjande.

När det gäller fritidssituationen kopplat till god hälsa uppger nästan hälften av de tillfrågade  
i enkäten Folkhälsa ung att möjligheterna att utöva fritidsintressen har försämrats 
(2020). Under 2021 har de flesta idrotts- och fritidsaktiviteter kunnat bedrivas normalt, 
under rådande omständigheter, vilket har ökat ungdomars möjligheter till en meningsfull 
fritid.
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För att tydliggöra fokusområdet beslutade kommunfullmäktige i verksamhets-  
och investeringsplan 2022-2024 om ett effektmål:

 »  Förbättrade skolresultat

Följande prioriteringar görs för att nå effektmålet

 » Satsning på språkutveckling i förskolan och grundskolan med 23 särskilda  
språkpedagoger, 8 i förskolan och 15 i grundskolan, vilket kommer att öka barns  
möjligheter att nå bra skolresultat. Arbetet inleds där behovet är störst.

 » Resursskola som påbörjar sitt arbete höstterminen 2022. Det handlar om elever  
med stora stödbehov som behöver en tillrättalagd och trygg lärmiljö.

Skolnärvaro. Andel elever i kommunala skolor (åk F-9) med mindre än 80 % närvaro
Andel elever i kommunala skolor (årskurs F-9) med mindre än 80 % närvaro,  
inkl grundsärskola.

Andel (%) barn i årskurs 9 som upplever bra eller mycket bra allmän hälsa
Barn som i Folkhälsoenkäten själva uppskattat sin allmänna hälsa som bra eller  
mycket bra. Undersökningen genomförs var tredje år (tidigare vartannat), senast 2020.
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Gymnasiebehörighet till nationellt program, andel behöriga i kommunala skolor
Andel elever i årskurs 9 i kommunala skolor som genom slutbetyg uppnått behörighet 
till yrkesprogram på gymnasieskolan.

Andel legitimerade lärare inom kommunal förskola, grundskola och gymnasieskola
Andel lärare inom respektive skolform som har legitimation för den undervisning  
de bedriver.

Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningen är avgörande för kommunens möjligheter att leverera tjänster 
med kvalitet. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som förmår att rekrytera 
och behålla personal.

PÅ VÄG ATT UPPNÅS

KOMMENTAR
De flesta indikatorer till målet utvecklas åt rätt håll men det är för tidigt att bedöma att 
vi uppnår målet men vi är på rätt väg.

Analysen av målet visade på att en orsak till hög personalomsättning, såväl bland chefer 
som bland alla medarbetare, är dåliga förutsättningar för chefs- och ledarskap. Chefernas  
arbete innehåller mycket administration genom krav på rapportering och dokumentation  
samtidigt som stödresurser saknas. Otydliga krav och spretiga direktiv vad gäller 
styrning, uppföljning och samordning är andra faktorer som negativt påverkar möjlig-
heterna till ett närvarande ledarskap. Dessutom finns det stora skillnader i hur många 
medarbetare en chef ansvarar för, där chefer inom kvinnodominerade sektorer ofta 
ansvarar för fler medarbetare än chefer inom mansdominerade sektorer. Dåliga förut-
sättningar för chefs- och ledarskap leder till att chefer inte stannar på sin tjänst och det 
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leder i sin tur till ökad personalomsättning och sjukfrånvaro. Därför är det positivt att 
se att personalomsättningen minskat bland chefer under 2020, och är fortsatt låg 2021 
jämfört med tidigare år.

Sjukfrånvaron ökade något 2020 jämfört med tidigare, men det beror främst på den  
pågående pandemin och de mycket tydliga direktiven att inte arbeta vid minsta  
sjukdomssymptom. Sjukfrånvaron bland alla medarbetare blev något lägre 2021 men 
fortfarande högre än före pandemin. Däremot har sjukfrånvaron bland chefer minskat 
stort 2021. Orsaker till detta är bland annat att chefer haft större möjligheter att arbeta 
på distans. En utmaning vid ett sådant scenario har varit att kunna behålla ett närvarande 
ledarskap.

2020 kunde sju av tio medarbetare rekommendera kommunen som arbetsgivare och 
andelen har ökat något jämfört med den förra undersökningen 2018. Det finns dock 
ett glapp mellan den upplevda stolthet medarbetaren känner för arbetet vid den egna 
arbetsplatsen och i vilken utsträckning man vill rekommendera kommunen som arbets-
plats. Stoltheten över det egna arbetet är hög vilket är mycket positivt och kommunen 
bör bättre ta tillvara på den stoltheten i marknadsföringen av organisationen.  
Nästa medarbetarundersökning genomförs 2022.

I stort sett alla kommunala förvaltningar har pekat ut kompetensförsörjningen som en 
av de största utmaningarna för att kunna säkerställa kvalitet i de tjänster som kommunen 
utför. Det är därför ett viktigt fokus att fortsätta arbeta för.

I verksamhets- och investeringsplan 2022-2024 beslutades därför om följande effektmål 
för att tydliggöra det övergripande fokusområdet:

 » Jönköpings kommun kan rekrytera den kompetens som behövs

Följande prioriteringar genomförs för att uppnå effektmålet:

 » Satsning inom stadskontorets HR-avdelning för strategisk kompetensförsörjning  
för att få en överblick av de olika kompetenser som kommer att behövas och  
rekryteringsbehoven av dessa. Avser två tjänster för strategiskt arbete och för att  
ta fram underlag som behövs för den långsiktiga rekryteringen.

 »  En tjänst på stadskontorets HR-avdelning för arbete som syftar till att erbjuda  
utvecklingsmöjligheter för redan anställda medarbetare.

Personalomsättning (%) av alla medarbetare
Andel medarbetare som avslutat sin anställning i kommunen under året, exklusive  
pensionsavgångar.
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Personalomsättning (%) av chefer
Andel chefer som avslutat sin anställning i kommunen under året, exklusive  
pensionsavgångar. Delår avser januari-augusti.

Sjukfrånvaro, % av arbetad tid, alla medarbetare
Total sjukfrånvarotid genom total arbetstid för alla medarbetare inom kommunen.

Sjukfrånvaro, % av arbetad tid, chefer
Total sjukfrånvaro genom total arbetad tid för alla chefer i kommunen.

Andel medarbetare som kan rekommendera Jönköpings kommun som arbetsgivare
Medarbetarundersökning. Andel som svarat stämmer helt eller stämmer ganska mycket 
på frågan ”kan du rekommendera Jönköpings kommun som arbetsgivare till annan”
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Finansiella mål för God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt tre finansiella mål som visar på god ekonomisk  
hushållning. För att kunna uppnå de verksamhetsrelaterade målen är de finansiella  
målen ett av verktygen.

 Mål Uppföljning

Resultatnivå lägst 2 procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag under en 3-årsperiod

Resultatet för 2021 uppgår till 7,5 procent av skatter och  
generella statsbidrag. 2019 var resultatet 3,5 procent och 
2020 var resultatet 4 procent vilket innebär att genomsnittet 
för en treårsperiod är 5 procent och målet om minst   
2 procent under en treårsperiod uppnås med marginal.

Kommunens soliditet ska uppgå till minst  
50 procent

Soliditeten uppgår till 53 procent för år 2021. I jämförelse 
med 2020 är soliditeten tre procentenheter högre.

Kommunens låneskuld för den  
skattefinansierade verksamheten kan  
variera mellan 0 och 800 miljoner kronor

Bruttolåneskulden för den skattefinansierade verksamheten 
vid årets slut var 339 mnkr. Vid årets ingång var den 450 mnkr.

Utvärdering av måluppfyllelse för  
God ekonomisk hushållning
Enligt intentionerna i Kommunallagen ska det göras en bedömning om kommunen lever 
upp till lagens krav på god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär 
att kommunen planerar och genomför verksamheten på ett sådant sätt att ekonomin är 
långsiktigt hållbar samtidigt som kommunen verkar för att uppnå de mål som beslutats.

Den samlade bedömningen är att Jönköpings kommuns måluppfyllelse bidrar till en  
god ekonomisk hushållning.

De tre finansiella målen är uppnådda vilket innebär att kommunen har en god ekonomisk 
hushållning ur detta perspektiv. Resultatmålet uppnås med marginal. Soliditets- och låne- 
skuldsmålen uppnås också även om båda har förbättrats något jämfört med tidigare år.

När det gäller verksamhetsmålen så beslutades det om nya mål i Verksamhets- och  
investeringsplan 2020-2022. De nya målen är övergripande och långsiktiga vilket gör 
det svårt att uttala sig huruvida målen är uppnådda. Istället görs en bedömning av 
utvecklingen inom de områden som målen fokuserar på och där är bedömningen att 
kommunen inom samtliga mål tagit steg i en positiv riktning. Kommunfullmäktige har  
i samband med verksamhets- och investeringsplan 2022-2024 beslutat om mer konkreta 
effektmål för vart och ett av de övergripande målen vilket syftar till att möjliggöra en 
tydligare årlig bedömning av måluppfyllelsen.
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Hållbarhet
Jönköpings kommuns värdegrund och målen i Agenda 2030 är grunden  
i kommunens hållbarhetsarbete. Allt arbete ska genomsyras av de tre  
dimensionerna av hållbarhet; miljömässig, social och ekonomisk.

Utifrån perspektivet social hållbarhet fokuserar redovisningen på tre av  
agendans mål; mål 2, Ingen hunger, mål 3, God hälsa och välbefinnande  
samt mål 11, Hållbara städer och samhällen.

Mål 2 - Ingen hunger
Mål 2 handlar om att avskaffa hunger men också om att säkra 
människors tillgång till näringsriktig mat. För Jönköpings kommun 
handlar det framför allt om uppdraget att servera god och nä-
ringsriktig mat i kommunens verksamheter.

Risk för undernäring hos äldre
Den grupp som har störst risk att drabbas av undernäring är äldre personer. Undernäring 
försämrar snabbt den enskildes allmäntillstånd och ökar risken för bland annat fall och 
därmed fallskador. Äldrenämnden har under året haft ett ökat fokus på äldres mat och 
hälsa där måltidsordning och begränsad nattfasta är viktiga områden. Genom kompetens-  
utveckling för personal och de särskilda kostombuden har måluppfyllelsen kring måltider 
och nattfasta ökat. Årets kvalitetsuppföljning av måltidsordning och nattfasta visar att 
91 procent av äldreboendeenheterna erbjuder tillräckligt många måltider per dygn och 
att 88 procent har en tillfredsställande nattfasta.

Skolmåltiden
Utbildningsförvaltningens kostenhet arbetar med att följa livsmedelsstrategin och  
hållbarhetsmålen och samverkar med regionen för att främja en säker livsmedelstillgång 
och bevarande av genetisk mångfald. Under året har kostenheten tagit fram en informa-
tionsfilm om skolmåltiden med stöd av regionen och näringslivsavdelningen för att öka 
medvetenheten om betydelsen av skolmåltiden och var råvarorna kommer ifrån.

INGEN
HUNGER
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Mål 3 - God hälsa och välbefinnande
I Jönköping ser ohälsotalen olika ut beroende på var i kommunen 
man bor. Personer som bor i kommunens prioriterade områden  
har i genomsnitt högre ohälsotal än medborgare i övriga bostads- 
områden. Det finns också skillnader mellan flickors och pojkars, 
mäns och kvinnors hälsa, oavsett bostadsområde.

Folkhälsoenkät Ung 2020 visar på tydliga skillnader i hälsa för 
olika grupper, både mellan flickor och pojkar, mellan ungdomar med och utan funktions- 
nedsättning och mellan ungdomar med olika socioekonomiska förutsättningar.

Skillnader i upplevd hälsa – Folkhälsa ung 2020
Flickor uppger genomgående sämre hälsa än pojkarna, exempelvis mer stress, upplevd 
utsatthet och större otrygghet. Både bland elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet är 
andelen som anser sig ha bra eller mycket bra hälsa lägre bland flickor än bland pojkar.

Det finns också tydliga skillnader i upplevd hälsa mellan unga där båda föräldrarna 
arbetar eller studerar och unga där minst en förälder är arbetslös. Ungdomar där båda 
föräldrarna arbetar eller studerar uppger bättre hälsa. Motsvarande mönster finns när 
det gäller upplevelsen av psykosomatiska besvär (exempelvis huvudvärk, ont i magen, 
stress och sömnproblem). Andelen ungdomar med minst två psykosomatiska besvär  
är högre om minst en av föräldrarna är arbetslös.

En annan faktor som har stor påverkan på hur unga mår är om en förälder är sjukskriven. 
Bland unga i år 2 på gymnasiet med minst en förälder som är sjukskriven uppger  
77 procent att de har minst två psykosomatiska besvär.

Enkäten visar också att flickor på gymnasiet som bor på landsbygden har särskilt låg 
självskattad hälsa. Även bland pojkar är andelen med bra eller mycket bra hälsa något 
lägre på landsbygden än i centralort och annan ort.

Betydligt fler personer med funktionsnedsättning skattar sin hälsa som dålig jämfört 
med övrig befolkning, vilket även gäller ungdomar enligt Folkhälsa ung. Rapporten visar 
också att personer med funktionsnedsättning har mer ohälsosamma levnadsvanor än 
ungdomar utan funktionsnedsättning. Stillasittande fritid, fetma, daglig rökning och låg 
konsumtion av frukt och grönt är vanligare bland personer med funktionsnedsättning 
jämfört med övrig befolkning.

Resultaten för stillasittande fritid har inte förändrats under tioårsperioden, varken bland 
personer med eller utan funktionsnedsättning. Fetma har däremot ökat bland män, både 
med och utan funktionsnedsättning i åldern 30–64 år. Det är betydligt vanligare bland 
personer med funktionsnedsättning än bland övriga att önska stöd för att ändra dessa 
levnadsvanor jämfört med övrig befolkning. (Öppna jämförelser 2019, Folkhälso- 
myndigheten, livsvillkor och levnadsvanor).

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE
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Utveckling av våldsutsatthet
Statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar att antalet anmälda misshandels-
brott mot kvinnor ökade med fyra procent första halvåret 2020 jämfört med året innan. 
Även Trygghetsberedningens rapport om brottslighet under pandemin visar på en  
ökning av anmälningar om våld i hemmet.

Enligt Socialstyrelsen har orosanmälningarna om barn som far illa ökat med fem  
procent under pandemin i 56 undersökta kommuner. I Jönköping har orosanmälningarna 
inte ökat, det vill säga antalet orosanmälningar var på ungefär samma nivå 2021 som 2020.

Mottagningen för våldsutsatta hade ett minskat inflöde av ärenden under första delen av 
pandemin men ökade sedan igen. Det blev tolv årsplaceringar i skyddade boenden under 
2020 mot elva under 2019. Under 2018 var det fem årsplaceringar vilket visar på en 
konstant ökning under de senaste åren (februari 2021).

Betydelsen av tidiga insatser
Sedan hösten 2021 arbetar samtliga familjecentraler enligt metoden Safe Environment 
for Every Kid (SEEK). Det är ett arbetssätt där barnhälsovården med hjälp av ett screening-
verktyg kan identifiera psykosociala riskfaktorer som säkerhet i hemmet, hälsa och utsatthet 
för hot och våld. Genom samverkan med familjecentralerna erbjuder kuratorerna stöd till 
familjen.

Under 2021 har barn- och ungdomsvården arbetat med Barn i Föräldrars fokus (BiFF). 
Det är en metod som syftar till att stötta familjer som lever i konflikt. Utgångspunkten 
för BiFF är att sätta barnet i fokus i familjerättsliga konflikter. Metoden innebär att 
separerade familjer som lever i konflikt erbjuds stöd i form av gruppverksamhet.

Hälsoguider
Det Delmos-finansierade projektet Hälsoguider, en samverkan mellan Jönköpings  
kommun och Regionens folkhälsosektion, har under 2021 utbildat ett trettiotal folkhälso- 
ambassadörer. Dessa kulturella brobyggare är betrodda personer från olika samhälls- 
nätverk och språkgrupper i kommunens socioekonomiskt svagare områden. De har en 
viktig roll i kommunens och regionens informationsförmedling i att nå tusentals invånare  
i kommunens prioriterade områden.

Hälsocenter
Under året har det första hälsocentret öppnat i Huskvarna. Arbetet med att utveckla 
hälsocenter görs i nära samverkan mellan kommun, region och civilsamhälle i syfte att 
samordna och nyttja de resurser som finns i form av nätverk, kompetens och personal 
för att nå bästa möjliga resultat för invånaren.

Minska skador och dödsfall i trafiken
I kommunens nya trafiksäkerhetsprogram finns ett insatsområde som rör säkra  
skol- och fritidsvägar. Arbetet handlar både om att öka barns säkerhet och den  
upplevda tryggheten samt att uppmuntra barn till rörelse på väg till och från skolan. 
Under året har stadsbyggnadskontoret inventerat skolvägar till samtliga grundskolor  
för att kartlägga användning samt hur miljön är utformad. Utifrån resultatet kommer  
förvaltningen ta fram åtgärder som ska genomföras under 2022.
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Mål 11 – Hållbara städer och samhällen
Tillgång till kommunal service, tillgängliga kommunikations- 
alternativ, hur samhället är planerat och den fysiska miljöns 
utformning innebär både möjligheter och begränsningar för 
kvinnors och mäns, flickors och pojkars vardagsliv. Personer 
med funktionsnedsättningar möter särskilt stora och omfattande 
hinder som behöver undanröjas.

Kvinnor mer otrygga än män
När det gäller trygghetsfrågorna i SCB:s medborgarundersökning uppgav en större andel 
kvinnor (28 procent) än män (18 procent) att de känner sig otrygga utomhus när det 
är mörkt. Det är också en betydligt större andel av kvinnorna (20 procent) än männen 
(7 procent) som uppger att de är oroliga för att utsättas för sexuella trakasserier eller 
liknande. På frågan ”Hur orolig är du för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld” 
svarade 25 procent av kvinnorna att de var mycket eller ganska oroliga medan motsvarande 
siffra för männen var elva procent.

Enligt SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden (ULF/SILC) är otrygghet i det 
offentliga rummet mer utbrett i områden med socioekonomiska utmaningar än i övriga 
områden. Kvinnor upplever i högre grad än män otrygghet och bland kvinnor som bor  
i områden med socioekonomiska utmaningar uppgav nära var tredje att hon avstått från 
att gå ut på kvällen på grund av oro. Samma indikator visar också att personer med 
funktionsnedsättning i högre grad än personer utan funktionsnedsättning uppger att  
de avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för att utsättas för våld eller hot  
om våld – fortfarande med stora skillnader mellan kvinnor och män.

Utveckling av Vätterstranden i Jönköping
För att få invånarnas synpunkter och idéer kring hur Vätterstranden kan utvecklas har 
stadsbyggnadskontoret under året genomfört en omfattande medborgardialog. Dialogen 
genomfördes med fokus på jämställdhet och Agenda 2030 och utformades för att särskilt 
nå vissa målgrupper som exempelvis barn i förskoleåldern, unga tjejer och personer med 
funktionsnedsättningar. Medborgarnas synpunkter har framför allt handlat om trygghet, 
inkludering, barnvänlighet och tillgänglighet.

Segregationsbarometern
Delegationen mot segregation (Delmos) har tillsammans med SCB tagit fram ett  
webbaserat uppföljningssystem för att mäta segregation på olika geografiska nivåer, 
Segregationsbarometern. Den utgår från socioekonomisk boendesegregation, det vill 
säga att grupper av personer bor på olika geografiska platser utifrån socioekonomiska 
förutsättningar, till exempel inkomstnivå och utbildningsnivå. Barometern visar att  
segregationen i Jönköping ligger under genomsnittet för riket men över snittet för  
länet (2018).

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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Hållbarhet miljö och klimat
Miljö- och klimatarbetet är under utveckling. Två tjänster som hållbarhetstrateger  
med inriktning miljö och klimat är tillsatta under året, med uppdrag att ta fram ett  
nytt hållbarhetsprogram för miljö och klimat samt en ny klimatstrategi.

Fokus under året har varit att tillsammans med organisationen ta fram målbilder  
utifrån Agenda 2030 och skapa en nulägesbild. Därefter arbeta fram åtgärdsförslag  
för att åstadkomma förändring för att nå kommunens uttalade vision om att vara ett  
”klimatsmart och hållbart föredöme” år 2030.

Arbetet har resulterat i en prioritering, där framtida inriktningar kommer ligga på de 
tre områdena klimat, nyttjande av naturresurser och hållbar konsumtion. För att klara 
befintliga mål, både de vi ställer på oss själva och de som kommer från regional, nationell,  
EU och global nivå, behöver arbetet intensifieras i alla delar av kommunkoncernen för 
att sänka våra klimatutsläpp och hålla vår ekologiska påverkan inom de planetära  
gränserna. Det finns ett förslag framtaget på en ny arbetsprocess, där varje nämnd/ 
förvaltning/bolag får ett tydligare ansvar att ta fram färdplaner för att ställa om  
den egna verksamheten och öka takten i miljö- och klimatarbetet.

Uppföljningen av kommunens miljö- och klimatarbete görs i Hållbarometern. Samman-
fattningsvis går flera av nyckeltalen åt fel håll. De områden som bedöms svårast att nå, 
är arbetet med vatten (miljökvalitetsnormer) och våtmarker samt det interna systematiska 
miljöarbetet. För att råda bot på det sistnämnda, har det fattats ett nytt politiskt beslut 
med höjda ambitionsnivåer och extra resurser. Glädjande är att arbetet med VA- 
ledningsnätet går framåt, liksom skyddet av värdefulla naturområden och arbetet  
med Jönköping som en friluftskommun.
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Finansiell analys
I detta avsnitt görs en finansiell analys av Jönköpings kommun och  
koncernen. Analyserna görs enligt RK-modellen.

Modell för finansiell analys
För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska resultat, utveckling och läge 
görs en finansiell analys med hjälp av RK-modellen (resultat och kapacitet, risk och 
kontroll). Modellen utgår från fyra finansiella perspektiv, vilka är finansiellt resultat, 
kapacitetsutveckling, riskförhållande samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. 
Varje perspektiv analyseras i sin tur av ett antal nyckeltal. Målsättningen är att utifrån 
dessa perspektiv kunna identifiera eventuella problem och möjligheter och därigenom 
försöka klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs  
i kommunallagen.

Finansiell analys av Jönköpings kommun
Resultat och kapacitet

RESULTAT
Jönköpings kommun redovisar 2021 ett resultat på 654 mnkr. Jämfört med 2020 är  
resultatet 318 mnkr högre. Resultatet fördelas på skattefinansierad verksamhet med  
645 mnkr och Miljöhantering i Jönköping med 9 mnkr. VA redovisar ett positivt resultat  
på 33 mnkr, men detta överskott förs till investeringsfond.

Poster av engångskaraktär, så kallade jämförelsestörande poster, har förbättrat årets 
resultat med 84 mnkr. 2021 avser dessa poster realisationsvinster vid fastighets- 
försäljningar, realiserad värdeökning på mark, exploateringsersättningar, avsättning  
till deponi samt nedskrivningar. Exkluderas de jämförelsestörande posterna ligger resultatet  
på 570 mnkr för 2021. Även resultaten för jämförelseåren påverkades i olika grad av  
jämförelsestörande poster.

Vilken balans har  
kommunen över sina  
intänker och kostnader 
under året och över tiden?

Vilken kapacitet har  
kommunen att möta  
finansiella svårigheter  
på lång sikt?

Finns det några  
risker som påverkar  
kommunens resultat  
och betalningsförmåga  
på kort och lång sikt?

Vilken kontroll har  
kommunen över  
den ekonomiska  
utvecklingen?

KAPACITET

KONTROLL

RESULTAT

RISK
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RESULTATNIVÅ I PROCENT AV SKATTER OCH STATSBIDRAG
Ett mått på en ekonomi i balans är resultatnivån i procent av skatteintäkter, kommunal-
ekonomisk utjämning och statsbidrag. Det är viktigt att en kommuns resultatnivå är så 
hög att självfinansieringen av investeringarna blir tillräcklig för att bibehålla soliditeten 
(den långsiktiga finansiella styrkan) över tid.

Det är viktigt för Jönköping att ligga på en god resultatnivå eftersom kommunen växer. 
En växande kommun innebär även en hög investeringsnivå och ökade kostnader på 
grund av befolkningsförändringar. En grundläggande del är ett bra resultat som kan  
användas för att finansiera investeringar för att undvika en alltför stor skuldsättning. 
När resultatet 2021 sätts i relation till skatteintäkter och statsbidrag redovisar kommunen 
ett resultat på 7,5 procent. Ett av de finansiella målen för god ekonomisk hushållning  
i kommunen är att resultatnivån i genomsnitt över den senaste treårsperioden ska uppgå 
till lägst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag, vilket förändrades till 2020 från 
tidigare 1,5 procent. Den senaste treårsperioden har resultatnivån i genomsnitt uppgått 
till 5 procent.
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SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING
En viktig del i begreppet god ekonomisk hushållning är att mäta hur nettokostnaderna  
utvecklas i förhållande till skatteintäkterna. Genom att jämföra ökningstakten för  
nettokostnaderna med ökningstakten av skatteintäkterna, får vi information om det  
är nödvändigt att minska kostnaderna och/eller förändra skatteuttaget. Om netto- 
kostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna försämras kommunens ekonomi och  
så småningom måste mellanskillnaden täckas med effektivisering av verksamheten  
och/eller höjd utdebitering.

Finansieringen i form av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag ökade  
med 417 mnkr (5 procent) till 8 773 mnkr jämfört med bokslut 2020.

Verksamhetens nettokostnad uppgick till 8 131 mnkr, en ökning med 86 mnkr  
(1 procent) jämfört med 2020. För att god ekonomisk hushållning ska bibehållas  
måste utvecklingen av skatteintäkterna vara högre än nettokostnaderna. Nettokostnaderna 
ligger på 93 procent av skatteintäkterna. Det innebär att skatteintäkterna finansierar 
kommunens samtliga löpande kostnader.

NETTOKOSTNADSANDEL AV SKATTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG
Nettokostnadsandelen mäter om kommunen har en god balans mellan löpande intäkter 
och kostnader. Verksamhetens nettokostnadsandel visar hur stor del av kommunens 
löpande verksamhet som måste täckas med framför allt kommunalskatt. Redovisas en 
driftkostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv balans mellan löpande 
kostnader och intäkter. En nettokostnadsandel på 96-98 procent brukar ses som god 
ekonomisk hushållning, eftersom kommunen då klarar att finansiera sina re- och  
nyinvesteringar över en längre tidsperiod.

Skatteintäkter och generella statsbidragVerksamhetens nettokostnader
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Nettot av verksamhetens intäkter och kostnader under 2021 tog i anspråk 92,7 procent 
av skatteintäkter och generella statsbidrag, en minskning med 3,6 procentenheter  
jämfört med 2020. Avskrivningarna är kommunens periodiserade kostnader för investeringar 
och har under 2021 minskat med 47 mnkr jämfört med 2020, vilket har påverkats av en 
minskning av nedskrivningar med 117 mnkr. Nedskrivningar 2021 blev 27 mnkr, vilket 
kan jämföras med 144 mnkr 2020.

Nettokostnadsandel av skatter och bidrag, % 2017 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter och kostnader (netto) 90,9 90,9 91,3 88,9 86,2

Avskrivningar inkl. nedskrivningar 5,8 6,2 5,9 7,4 6,5

Nettokostnadsandel av skatter och bidrag 96,7 97,1 97,2 96,3 92,7

INVESTERINGAR
Investeringsvolymen måste anpassas till kommunens ekonomiska resultat så att tillräcklig 
självfinansieringsgrad av investeringarna uppnås och bidrar till att ekonomin blir god 
och långsiktigt hållbar. Genom att mäta självfinansieringsgraden av investeringarna kan 
man utläsa hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med de skatteintäkter 
som återstår när den löpande driften är finansierad.

Kommunens nettoinvesteringar (investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag) 
inklusive exploatering uppgick till 1 386 mnkr för 2021. Motsvarande siffra 2020 var  
1 404 mnkr.

Av de totala investeringarna för den skattefinansierade verksamheten, 1 097 mkr,  
investerades 28 procent i förskola, skola och gymnasieskola, 17 procent i gator, vägar, 
parker och lekplatser samt 25 procent i fastigheter (varav fastighetsförvärv 6 procent). 
Övriga investeringar uppgick till 30 procent. Av affärsverksamhetens investeringar  
på totalt 289 mnkr avser 99 procent VA-investeringar.
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SJÄLVFINANSIERINGSGRAD AV INVESTERINGAR
Självfinansieringsgraden av investeringar är beroende av vilket resultat och av vilken  
investeringsvolym kommunen redovisar. Självfinansieringsgraden av de skattefinansierade 
nettoinvesteringarna inklusive exploatering uppgick 2021 till 105 procent. Det innebar 
att investeringarna fullt ut kunde finansieras av skatteintäkter utan ökad upplåning.  
Det förbättrar kommunens finansiella handlingsberedskap inför framtiden.

SOLIDITET
Soliditeten beskriver kommunens finansiella styrka i ett långsiktigt perspektiv. Den visar 
hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital (kommunens 
historiska resultat). Resterande del består vanligen av en låneskuld. Sjunker soliditeten 
tvingas kommunen låna mer till investeringarna, därmed ökar räntekostnaderna och en 
mindre andel av skatteintäkterna kan användas till verksamhet. Ju högre soliditet, desto 
stabilare är den ekonomiska styrkan på lång sikt. Jönköpings kommun svarar även för 
upplåning till bolagskoncernen. Det innebär att omslutningen i balansräkningen ökar 
kraftigt på både skuld- och tillgångssidan. För att upprätthålla ett soliditetsmått som är 
jämförbart över tid samt med andra kommuner undantas de obligations- och certifikat- 
program som avser koncernintern finansiering. Den finansiella målsättningen för  
soliditeten är beslutad utifrån dessa förutsättningar.

Soliditeten i bokslut 2021 uppgår till 53 procent. I jämförelse med 2020 är soliditeten 
tre procentenheter högre. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att 
soliditeten över tid bibehålls eller utvecklas i positiv riktning. Ett av de finansiella målen 
för god ekonomisk hushållning är att soliditeten ska uppgå till minst 50 procent.

Ett annat soliditetsmått som används när kommuner jämförs är att inkludera kommunens 
pensionsförpliktelser som avser tiden före 1998 och ligger utanför balansräkningen.  
Det ger en bild av kommunens långsiktigt finansiella handlingsutrymme. För Jönköpings 
kommun uppgår soliditeten enligt detta mått till 31 procent, fem procentenheter högre 
än i bokslut 2020.
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KASSALIKVIDITET
Kassalikviditeten mäter kommunens kortsiktiga betalningsberedskap och redovisas  
som omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder.

Det är viktigt att kassalikviditeten bedöms tillsammans med nyckeltal som soliditet, 
eftersom likviditeten kan förbättras via upplåning eller minska vid amorteringar av skulder. 
Detta stärker respektive försvagar kommunens kortfristiga betalningsberedskap, men 
försämrar respektive stärker samtidigt soliditeten och den långsiktiga betalnings- 
beredskapen.

Kassalikviditeten har ökat från 55 procent 2020 till 57 procent 2021. Sett tillsammans 
med soliditeten bedöms kommunen ha en stabil betalningsberedskap på både kort och 
lång sikt.

Risk och kontroll

KOMMUNENS LÅNESKULD
Bruttolåneskulden för den skattefinansierade verksamheten var vid årets ingång 450 mnkr. 
Under året har den minskat och ligger nu på 339 mnkr.

Affärsverksamheten har ökat sin bruttolåneskuld sedan årsskiftet med 215 mnkr och 
den ligger nu på 1 515 mnkr. För åren framåt beräknas kommunens lånebehov fortsätta 
att öka på grund av ett högt investeringsbehov både inom den skattefinansierade  
verksamheten och inom affärsverksamheten.

Ett av de finansiella målen för god ekonomisk hushållning är att kommunens låneskuld 
för den skattefinansierade verksamheten kan variera mellan 0-800 mnkr.

Avseende vidareutlåningen till de kommunala bolagen har dessa lån ökat med 400 mnkr 
samtidigt som den totala upplåningen ökat med 575 mnkr till 5 825 mnkr.
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På extern upplåning med rörlig ränta och räntebindning som uppgår till 3 månader  
är genomsnittsräntan för närvarande 0,13 procent (2020-12-31 var den 0,13 procent). 
Riksbanken meddelade i november om en reporänta på 0 procent och signalerar att den 
kommer ligga kvar på denna nivå en tid framöver men att man ser en upptrappning 
slutet 2024. Andelen lån inom kommunkoncernen med rörlig ränta med förfall inom  
3 månader där räntesäkring är medräknat uppgår enligt senaste finansrapport  
(2021-10-31) till 19 procent. I kommunkoncernens gemensamma finansföreskrifter  
anges högst 40 procent. Den totala skulden har en genomsnittsränta hittills i år på  
0,57 procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden på reverslån inkl. derivat uppgår 
2021-12-30 till 3 år. Finansföreskrifterna anger att en genomsnittlig räntebindningstid 
för kommunkoncernens låneskuld ska ligga i intervallet 1,5 till 4,5 år. I finansföreskrifterna 
anges att kapitalbindningstiden skall vara lägst 2,5 år. Aktuell kapitalbindningstid är 
cirka 3 år och 7 månader.

PENSIONER
Kommunens pensionsåtaganden inklusive löneskatt består dels av åtaganden som är  
äldre än 1998 (pensionsrätter i ansvarsförbindelsen), dels av pensionsrätter intjänade  
från och med 1998 (avsättning i balansräkningen). För 2021 uppgår kommunens totala  
pensionsåtaganden inklusive löneskatt till 3 186 mnkr varav 2 537 mnkr utgörs av 
ansvarsförbindelsen. Pensionsåtagandet har minskat något mot föregående år vilket 
kommer sig av utbetalningar på ansvarsförbindelsen. Kommande år kommer emellertid 
minskningen av ansvarsförbindelsen inte matcha ökningen av kommunens avsättning 
varpå det totala pensionsåtagandet kommer att öka.

Pensionskostnaderna 2021 uppgår till 552 mnkr och består främst av den avgiftsbestämda 
pensionen följt av utbetalningar av ansvarsförbindelsen och avsättning för den förmåns-
bestämda ålderspensionen med tillhörande förändringar av basbeloppsuppräkningar, 
livslängd och inflationsantaganden. Avsättningen till pensioner återlånas i sin helhet  
i kommunens finansförvaltning vilket minskar lånebehovet för kommunens investeringar.  
De närmaste åren kommer kommunens kostnader för pensioner att öka något.

BORGENSÅTAGANDEN
Huvuddelen av kommunens borgensåtaganden avser koncernen Jönköpings Rådhus 
AB. En begränsad del, 38 mnkr, avser externa åtaganden. Kommunen är restriktiv när 
det gäller borgen utanför kommunkoncernen. Bedömningen av kommunens risk för att 
borgensåtaganden ska behöva infrias är mycket liten eftersom en stor del av dessa avser 
borgen mot de kommunala fastighetsbolagen och att fastigheterna i dessa omfattar stora 
värden.

Kommunens samlade borgensåtagande för lån uppgick 2021 till 7 101 mnkr, vilket är 
en ökning med 101 mnkr i förhållande till 2020. Ökningen beror i huvudsak på ökad 
investeringsvolym i bolagskoncernen där bland annat upplåningen via Kommuninvest 
med kommunal borgen ökat.

Jönköpings kommun har i augusti 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen 
skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 
Samtliga 294 kommuner och regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommun-
invest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförpliktelser. Mellan samtliga 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som  
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmar vid ett eventuellt ianspråktagande 
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av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels  
i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest  
i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital  
i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 
Jönköpings kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att  
per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 mnkr 
och totala tillgångar till 518 680 mnkr. Jönköpings kommuns andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 6 618 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 6 714 mnkr.

BUDGETFÖLJSAMHET 
Att ha god budgetföljsamhet är ett mått på kommunens finansiella kontroll. En bra 
prognossäkerhet med en god beredskap att vidta åtgärder vid befarade negativa budget-
avvikelser innebär att kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade 
förutsättningar under ett år.

En grundläggande förutsättning för att uppnå god ekonomi och tillfredsställande 
kontroll över verksamheten är att nämnderna klarar att bedriva sin verksamhet inom 
beslutade ramar.

Kommunens ekonomi och de finansiella målen följs upp fyra gånger under året i de 
fördjupade månadsrapporterna till kommunstyrelse samt i delårsbokslut och årsredo-
visning till kommunstyrelse/kommunfullmäktige. Vid prognostiserade avvikelser ska 
åtgärdsplaner upprättas och genomföras.

För 2021 är budgetavvikelsen för nämnderna totalt 152 mnkr det motsvarar 1,8 procent. 
En avvikelse på +/- 1 procent brukar anses som rimlig. Kompensation från staten för 
sjuklöner innebär en stor kostnadsbesparing, kommunen har fått 39 mnkr i bidrag för 
att täcka stora delar av sjukfrånvarokostnaderna under året. Barn- och utbildnings-
nämnden, samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har störst överskott sett till 
belopp med 64 och 44 mnkr. IFO-nämndens negativa avvikelse är cirka -5 procent.

2017 2018 2019 2020 2021

Budgetavvikelse nämnder, mnkr -45 -56 -10 158 152

Budgetavvikelse nämnder, % -0,6 -0,7 -0,1 1,9 1,8
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Sammanfattande bedömning för Jönköpings kommun
Sammanfattningsvis bedöms att Jönköpings kommun har en god ekonomisk hushållning 
i enlighet med kommunallagen. Nedan ges en sammanfattande bedömning för de olika 
delarna i modellen.

VILKEN BALANS HAR KOMMUNEN HAFT ÖVER SINA INTÄKTER  
OCH KOSTNADER UNDER ÅRET OCH ÖVER TIDEN?
Kommunerna ska bedriva sin verksamhet enligt god ekonomisk hushållning. En  
grundläggande förutsättning för att uppnå och behålla en god ekonomisk hushållning ur 
ett finansiellt perspektiv är att balansen mellan kommunens intäkter och kostnader  
är god. Ett mått på balans mellan kommunens kostnader och intäkter är det ekonomiska  
resultatet och resultatnivån. De ekonomiska resultaten i Jönköping har varit starka  
under flera år tack vare de ökade intäkterna från skatter, statsbidrag och reavinster  
vid försäljningar av fastigheter.

Jönköpings kommuns resultatnivå för perioden 2019-2021 uppgår till 5,0 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Det innebär att målsättningen på 2 procent  
i genomsnitt under en treårsperiod klaras. Den ”tumregel” på 2 procent som finns  
i kommunsektorn är inte given utan behöver utifrån kommunens förutsättningar prövas. 
En växande kommun med en hög investeringstakt som Jönköping behöver sträva efter 
en högre resultatnivå än 2 procent för att skapa en långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Jönköpings genomsnittliga resultatnivå de tre senaste åren bedöms uppfylla kravet på 
god hushållning för en kommun.

För att finansiera verksamheten och få ett tillräckligt resultat är det viktigt att inte  
verksamhetens nettokostnader ökar snabbare än intäkterna. Verksamhetens netto-
kostnader har mellan 2020 och 2021 ökat med 86 mnkr, vilket motsvarar 1 procent. 
Skatteintäkter och generella statsbidrag har under samma period ökat med 417 mnkr, 
motsvarande 5 procent.

Kommunen måste även i sin fortsatta budgetplanering anpassa kostnadsnivån till 
tillgängliga resurser i form av skatteintäkter, statsbidrag och övriga intäkter. Inte minst 
viktigt då både SKR och staten spår att finansieringsgapet kommer att öka mellan till-
gängliga intäkter och kostnader, det vill säga skillnaden mellan den utgiftsnivå kommun-
sektorn kan hålla med dagens skattesatser och den utgiftsnivå som kommer att krävas 
för att upprätthålla samma standard på välfärdstjänsterna som idag.

I en växande kommun och till följd av demografiutvecklingen med fler äldre och barn 
ökar behovet av investeringar. Till det kommer de reinvesteringsbehov som finns av äldre 
anläggningar. För kommande VIP-period ligger investeringsnivån på en historiskt hög 
nivå som får konsekvenser för driftbudgeten framåt. Ett starkt resultat är nödvändigt för 
att finansiera delar av den höga investeringsnivån för att inte öka låneskulden i snabb takt.

VILKEN KAPACITET HAR KOMMUNEN FÖR ATT MÖTA FINANSIELLA SVÅRIGHETER  
PÅ LÅNG SIKT?
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur 
stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Det finansiella 
målet att soliditeten ska uppgå till lägst 50 procent klaras 2021. Soliditeten har det 
senaste året förbättrats något, samtidigt som kassalikviditeten förbättras. Kassalikviditeten 
är ett mått på kommunens kortsiktiga handlingsberedskap och bör ses tillsammans med 
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soliditeten. Det finansiella handlingsutrymmet enligt analysen förbättras något för perioden, 
vilket innebär en minskad låneskuld. Om man ser kassalikviditeten tillsammans med 
soliditeten bedöms kommunen ha en stabil betalningsberedskap på både kort och lång sikt.

FÖRELIGGER DET NÅGRA RISKER SOM KAN PÅVERKA KOMMUNENS RESULTAT OCH 
KAPACITET?
Självfinansieringsgraden av investeringarna, som beskriver hur stor del av investeringarna 
som kan finansieras med skatteintäkter när den löpande driften är finansierad har ökat 
det senaste året och låg 2021 på 105 procent. Med en självfinansieringsgrad under 100 
procent behöver kommunen låna till investeringarna. Skattefinansieringen behöver inte 
alltid ligga över 100 procent, utan en lämplig nivå beror på vilket finansiellt handlings-
utrymme kommunen har. Det krävs dock över tid en god självfinansieringsgrad så att 
inte skulderna ökar för mycket. Lånen har minskat något det senaste året och ligger 
fortfarande betydligt under de 800 mnkr som är det finansiella målet. För att klara 
lånemålet kommande år behöver varje investering prövas noga i budgetprocessen.  
De investeringar som görs behöver vara ekonomiskt och materiellt hållbara över tid.

När det gäller borgensåtaganden är bedömningen att kommunens risk för att dessa ska 
behöva infrias mycket liten eftersom en stor del av dessa avser borgen mot de kommunala 
fastighetsbolagen och att fastigheterna i dessa omfattar stora värden.

VILKEN KONTROLL HAR KOMMUNEN ÖVER DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN?
Budgetföljsamheten är ett mått på kommunens finansiella kontroll. Budgetföljsamheten 
mäts genom nämndernas avvikelse i förhållande till budget. Budgetavvikelsen bör ligga 
så nära noll som möjligt. En avvikelse på +/- 1 procent utgör normalt inga större problem, 
utan det är stora negativa budgetavvikelser på nämndnivå som bör undvikas. Budget-
följsamheten för nämnderna totalt får ses som god under ett flertal år. Ekonomin följs 
upp fortlöpande under året med rapporter till kommunstyrelsen. Vid befarat underskott 
under året ska berörd nämnd besluta om en åtgärdsplan.

Finansiell analys av kommunkoncernen
Kommunkoncernen redovisar ett rekordstort resultat för 2021 och bibehåller den  
ekonomiska ställningen trots en fortsatt hög investeringsnivå. Resultatet har ökat från 
406 mnkr till 760 mnkr, vilket motsvarar 10 procent förräntning på eget kapital.  
Soliditeten har ökat något till 31 procent. Den totala omsättningen inkl. skatteintäkter 
och statsbidrag, har ökat med 6 procent till 13 516 mnkr, medan investeringsvolymen 
har ökat med 10 procent till 3 155 mnkr. Låneskulden i kommunkoncernen per invånare 
uppgår vid bokslutstillfället till 85 tkr vilket är en ökning med 8 procent jämfört med 
föregående år.

Resultat och kapacitet

PERIODENS RESULTAT
Kommunkoncernen fortsätter att redovisa stora positiva resultat. Resultatet för 2021 
uppgick till 760 mnkr efter elimineringar, vilket är en förbättring med 354 mnkr jämfört 
med föregående år. Kommunens redovisade resultat uppgår till 654 mnkr, en ökning 
med 318 mnkr jämfört med föregående år medan bolagskoncernens resultat om 109 
mnkr är en ökning med 21 mnkr. Anledningen till det låga resultatet inom bolagskoncernen 
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är att coronapandemin har inneburit att verksamheterna inom Elmia och Jönköping  
Airport legat nere en stor del av året. Samtidigt har kommunen fått ökade skatteintäkter och 
statsbidrag. I resultatet för kommunkoncernen ingår vissa engångsposter som förbättrat 
resultatet i form av intäkter från realisationsvinster och exploateringsintäkter från mark 
och fastigheter.

FINANSNETTO
Finansnettot i kommunkoncernen har förbättrats under året och uppgår till en netto-
kostnad om 77 mnkr. Trots en ökad låneskuld om 976 mnkr inom kommunkoncernen 
har finansnettot förbättrats med 10 mnkr, vilket förklaras av att den genomsnittliga 
räntenivån minskat från 0,70 procent till 0,55 procent.

INVESTERINGAR
Kommunkoncernens nettoinvesteringar för 2021 uppgår till 3 155 mnkr. Investeringsnivån  
har ökat med 279 mnkr jämfört med föregående år. Av de totala investeringarna hänför 
sig 1 385 mnkr till kommunen, medan bolagskoncernen står för 1 765 mnkr. I bolags- 
koncernen har investeringar skett främst i energikoncernen samt bostadsbolagen  
Vätterhem och Junehem. Trots den höga investeringsnivån har självfinansieringsgraden 
har ökat från 54 procent till 60 procent.

SOLIDITET
Soliditeten i kommunkoncernen uppgår till 31 procent vid årsskiftet, vilket är en ökning 
med en procentenhet jämfört med föregående årsskifte. Kommunens soliditet uppgick 
till 53 procent medan motsvarande siffra för bolagskoncernen var 16 procent. Kommun-
koncernens egna kapital uppgick till 7 624 mnkr, ökningen med 760 mnkr under året 
motsvaras av ”årets resultat”.

Risk och kontroll

LÅNESKULD OCH FINANSIERING
Kommunkoncernens långfristiga upplåning uppgår vid årets slut till 12 232 mnkr,  
vilket är en ökning med 977 mnkr jämfört med föregående årsskifte. Detta motsvarar  
en låneskuld per kommuninvånare på 85 tkr, vilket är en ökning jämfört med föregående 
år på 6 tkr per invånare.

Genom penningsmarknadsprogrammen tillsammans med ett medlemskap i Kommuninvest 
tryggas den kortfristiga betalningsberedskapen och tillgodoser behovet av långfristig  
finansiering. För att få bästa villkor för kommunens penningsmarknadsprogram har 
kommunen genomgått en ratingprocess och erhållit kreditbetyget AA+ av Standard&Poor´s. 
Via kommunens penningmarknadsprogram har upplåning gjorts med 4 700 mnkr, varav 
3 600 mnkr vidareutlånats till bolagskoncernen medan 500 mnkr har lånats upp via  
Europeiska Investeringsbanken (EIB), varav 300 mnkr vidareutlånats till bolagen. 
Den aktuella kapitalbindningstiden för den samlade låneskulden uppgår till 3 år och 
7 månader. För att säkerställa kommunkoncernens ny- och refinansieringsbehov inom 
de närmaste 3 respektive 12 månader, krävs tillgång till likvida medel, kreditlöften och 
backupfaciliteter. Dessa uppgick vid årsskiftet till 1 760 mnkr samtidigt som det fanns 
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en likviditet på toppkontot på 50 mnkr och tillgodohavande på externa placerings-
konton på 20 mnkr. Nyckeltalen för dessa värden ligger inom de i finansföreskrifterna 
angivna ramarna.

Kommunkoncernen har åtta aktiva externa långivare, varav Kommuninvest har den 
största lånevolymen motsvarande cirka 48 procent av låneportföljen.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING FÖR KOMMUNKONCERNEN
Sammanfattningsvis visar resultatet om 760 mnkr att ekonomin är fortsatt stark inom 
kommunkoncernen. Kommunens resultat har påverkats av ökade skatteintäkter och 
statsbidrag samtidigt som resultatet förbättrats till följd av realisationsvinster och  
exploateringsintäkter i samband med försäljning av mark och fastigheter. Bolagskoncernens 
resultat har även under 2021 påverkats negativt av att Elmia visar ett stort negativt 
resultat till följd av nedstängd verksamhet under en stor del av året.

En ökning av investeringsvolymen med 10 procent från en redan hög nivå har inneburit 
att låneskulden ökat med cirka 970 mnkr. Räntenivån på 0,55 procent fortsätter ligga 
på låg nivå. Riksbanken har under året låtit reporäntan ligga oförändrad på noll procent. 
Reporäntan bedöms vara kvar noll procent fram till 2024. En ökad inflationsuppgång 
och oroligheter i Europa under början av 2022 kan dock medföra att en höjning av 
reporäntan tidigareläggs.

Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 31 procent, vilket är en förbättring jämfört med 
föregående år. Den förhållandevis låga soliditeten har sin grund i bolagskoncernens 
bostads- och fastighetsbolag med små egna kapital. Med hänsyn tagen till det verkliga 
fastighetsvärdet beräknas den justerade soliditeten för kommunkoncernen uppgå till 
knappt 50 procent.

Investeringsvolymen beräknas fortsätta ligga på en hög nivå för kommande år, vilket 
ställer stora krav på fortsatta goda resultat för att upprätthålla självfinansieringsgraden.
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Balanskravsresultat
Enligt kommunallagen ska en kommun ha en god ekonomisk hushållning. En lagstadgad  
del i detta är att styra verksamheten så att årets totala intäkter är större än de totala 
kostnaderna, det vill säga det finns ett krav på balans mellan intäkter och kostnader.  
Om detta inte uppnås och ett underskott uppstår ur balanskravshänseende måste en 
kompensation ske med positiva resultat inom kommande treårsperiod. Detta för att  
neutralisera det negativa resultatet och återställa balansen i eget kapital.

Jönköping har sedan balanskravet lagstadgades och började gälla från år 2000 klarat 
balanskravet.

Belopp i mnkr 2019 2020 2021

Årets resultat 277 336 654

- Samtliga realisationsvinster -113 -2 -23

+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

+- orealiserade vinster och förluster i värdepapper

+- återinföring av orealiserade vinster och förluster

Resultat efter balanskravsjusteringar 164 334 631

+- förändring efter resultatutjämningsreserv

Balanskravsresultat 164 334 631
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Väsentliga personalförhållanden
Jönköpings kommuns medarbetaridé utgör grunden för kommunkoncernen som arbetsgivare 
och bygger på fyra nyckelbegrepp: medarbetarskap, ledarskap, kommunikation och 
samverkan. Tillsammans med kommunens gemensamma värdegrund, som bland annat 
kännetecknas av respekt och delaktighet, utgör detta det grundläggande synsättet som 
ska prägla kommunkoncernens verksamheter och skapa en positiv utveckling av såväl 
medarbetare som verksamheter och därigenom berika kommuninvånarnas vardag. Med 
framåtanda och ett tillitsbaserat förhållningssätt vill Jönköpings kommunkoncern vara 
en arbetsgivare där idéer utvecklas och där medarbetare har modet och viljan att agera. 
För att lyckas med uppdragen behövs kompetenta, engagerade och lojala medarbetare 
och chefer som trivs och mår bra, kommunkoncernens främsta ambassadörer.

2021 har varit ett annorlunda år där pandemin dominerat och påverkat hela organisationen 
på olika sätt. Utvecklingsarbetet med strategisk kompetensförsörjning har med anledning 
av pandemi bedrivits på sparlåga. Men vi har under pandemin utvecklat samarbetet inom 
kommunen samt kommunkoncernen och skapat gemensamma rutiner och arbetsformer 
som är värdefulla och applicerbara även i en tid utan pandemi. Detta för att möta  
pandemins olika nycker och applicera bland annat Folkhälsomyndighetens rekommenda- 
tioner. Vi har enträget strävat efter en enhetlig arbetsgivarpolitik och hållning under de 
två år pandemin härjat. Kontinuerliga pandemimöten har hållits med förvaltningschefs-
gruppen och HR-chefer i kommunkoncernen. Även med F Samverkan HR tillsammans 
med Länsstyrelsen och Regionen för att hålla ihop arbetsgivarfrågorna i en större helhet. 
Kommunens medarbetare och deras familjer verkar och bor i länet och ambitionen var 
och är att skapa en trygghet och tydlighet i arbetsgivarfrågorna i en svår och utmanade 
tid. Jönköpings kommunkoncern som arbetsgivare beslutade bland annat att samtliga 
tre vaccinationer kan ske under arbetstid. De som väljer att vaccinera sig på sin fritid 
får istället en timma tillgodo. Detta för att uppmuntra ökad vaccinationsgrad i den egna 
organisationen men också för att värna allmänheten och inte minst de som vi är till för.

Genom uthålligheten och envisheten med en enhetlig arbetsgivarpolitik under den 
rådande pandemin har det funnits en större förståelse, acceptans men också en tydlig 
förväntan samt behov av en central ledning, styrning och stöd för organisationens chefer 
och medarbetare. Krisledningsarbetet under pandemin med förvaltningschefsgruppen 
har också varit en naturlig arena för ökad förståelse för vikten av en enhetlig arbetsgivar- 
politik. Hur vi står samlade i en svår tid och visar vägen framåt är viktiga signaler för 
organisationen och visar på handlingskraft av oss som arbetsgivare. Detta är en viktig 
förutsättning och förväntan från organisationen för utvecklingen av arbetet med strategisk 
kompetensförsörjning och Kommunfullmäktiges måluppfyllelse. Behovet av en högre 
grad av enhetlighet för att möta kompetensförsörjningens utmaningar har blivit tydligare 
under året från våra chefer på olika nivåer.

Kommunfullmäktiges mål Kompetensförsörjning har varit och är fortsatt aktuellt under 
året, där en konkretisering för att nå målet har framarbetats. Ambitionen är att öka 
graden av genomförande under 2022 med förhoppning att pandemin avtar.

Det gångna året har förstärkt de utmaningar vi har med kompetensförsörjningen i hela 
organisationen. Detta uppmärksammades även i Kommunfullmäktiges budget som  
beslutade om tre tjänster som förstärkning centralt till HR-avdelningen.

En annan utmaning som blivit tydlig under det gångna året är lönestrukturen och  
lönebilden i kommunen. Vi har svårt att rekrytera i flertalet grupper med anledning av 
icke konkurrenskraftig lön. Något som oberoende av varandra framkommit i olika delar 
av organisationen.
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Konkurrenskraftig arbetsgivare
Kommunfullmäktiges mål Kompetensförsörjning är styrande för arbetet med det  
kommungemensamma arbetet med kompetensförsörjning. Under 2021 har en konkretisering 
av målet gjorts vilket bland annat lett till insatser med bäring på chefs- och ledarförsörjningen, 
som är en viktig del av kompetensförsörjningen.

Under året upphandlades externa aktörer med målet att ta fram ett ledningsgrupps- 
utvecklingsprogram för kommunkoncernens högsta chefer. Programmet skulle ha påbörjats 
i maj 2021 men fick på grund av pandemin skjutas fram till början av 2022. Vidare 
genomfördes en förstudie under året med målet att ge ett underlag för det fortsatta 
kommungemensamma arbetet med chefs- och ledarförsörjning. Förstudien genomfördes 
i samarbete med Högskolan i Jönköping och inkluderade både en omvärldsbevakning 
samt en intern kartläggning via intervjuer med medarbetare och chefer i kommunen. 
Bland flera slutsatser framkom bland annat att kommunen behöver förtydliga förväntningar 
på chefer som grund för kommungemensam chefsintroduktion och utveckling.

Möjligheter till kompetensutveckling och karriärvägar för samtliga anställda är en viktig 
del av kompetensförsörjningen. Under året har det till exempel funnits goda möjligheter 
för verksamheterna att via omställningsfonden söka medel för kompetensutveckling. 
Ett exempel på utbildning som genomförts med medel från omställningsfonden är en 
uppdragsutbildning via Högskolan i Jönköping i förändringsledning. Utbildningen har 
erbjudits samtliga förvaltningar i kommunen.

För interna utbildningar har ett digitalt utbildningsverktyg, Kompetensportalen införts. 
Den har förenklat och effektiviserat den interna kursadministrationen och gett utökade 
möjligheter att genomföra interna utbildningar både digitalt och som e-utbildning. Då 
utmaningen har varit att få till en övergripande och sammanhållen roll för förvaltning 
och utveckling av systemet, har kompetensväxling skett för att på så sätt tillföra resurser 
till det kommungemensamma planerings- och utvecklingsarbetet.

Kommunens kompetensförsörjningsstrategi säger att varje förvaltning ska ta fram en 
övergripande långsiktig kompetensförsörjningsplan. Förvaltningarna har kommit olika 
långt i sitt arbete med att ta fram förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplaner.  
I och med Kommunfullmäktiges beslut om resursförstärkning inom kompetensförsörjning 
kommer det långsiktiga kommunövergripande arbetet med kompetensförsörjning  
ges bättre förutsättningar. Det arbetet kommer att starta under 2022.

Lönebildning
Arbetet med lokal lönebildning är ett löpande arbete och en viktig och självklar del av 
kommunens kompetensförsörjning. Flera förvaltningar har pågående arbeten i syfte att 
förbättra löneprocessen. För att ta hjälp av varandra har en förvaltningsövergripande 
arbetsgrupp bildats som i första hand fokuserar på att samla ihop och paketera ett  
gemensamt material till chefer. Det har hittills utmynnat i ett material som stöd vid 
arbetsplatsträffar, vilken kompletterar de fem informationsfilmer om verksamhets- 
utvecklande lönesättning, som tillsammans med konsult, producerats och lanserats  
under året. Detta möjliggör för både chefer och medarbetare att få mer kunskap,  
bland annat om varför lönen ska vara individuell, differentierad och avspegla resultaten.

Den lönestrategiska dagen 2021, som var den tredje genomförda, utmynnade i att process 
och dialog kring verksamhetens behov av medel för löneökningar behöver förtydligas 
och intensifieras. Under hösten har ytterligare steg tagits för att den årliga analysen av 
löner och den därtill kopplade handlingsplanen ska finnas med redan i ett tidigt skede 
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i budgetarbetet. Att få dessa processer att harmoniera är en utmaning och har så varit 
över tid. Arbetet kommer att fortsätta under 2022 med fokus på åren 2023-2025.

Nya riktlinjer för ny lönesättning har också tagits fram under året i syfte att bland annat 
motverka uppkomsten av oönskade lönestrukturer.

Under 2021 har stadskontorets HR-avdelning genomfört en kartläggning av aktuella 
förmåner inom kommunkoncernen. Det framkommer att förmånerna varierar och  
förslag om mer enhetliga förmåner kommer att tas fram.

För att ge cheferna bättre förutsättningar för att hinna med löneöversynen under pandemin 
förlängdes tidplanen med en månad och nya löner utbetalades i maj till alla medarbetare.

Rådhus AB
Bolagen i Rådhus AB omfattas av de övergripande program och styrdokument för  
kommunkoncernen som fastställts av kommunfullmäktige.

Personalstruktur

Antal medarbetare 2020 2021

Inom kommunkoncernen 13 376 13 400

Kvinnor 10 060 10 011

Män 3 316 3 389

Inom kommunen 12 528 12 562

Kvinnor 9 775 9 732

Män 2 753 2 830

Medarbetarna i Jönköpings kommun och dess bolag skapar samhällsnytta i hela  
kommunen varje dag, dygnet runt. Tillsammans bidrar kommunkoncernens medarbetare 
till en positivt hållbar samhällsutveckling och levererar tjänster som får vardagen att 
fungera i kommunens alla delar.

Antal medarbetare inom Jönköpings kommunkoncern uppgår till 13 400 varav drygt  
1 000 är visstidsanställda. Inom Jönköpings kommun uppgår antal medarbetare till 
drygt 12 560 inklusive knappt 1000 anställda på viss tid. Det innebär en ökning av 
antalet tillsvidareanställda medarbetare inom kommunen med 150 personer och en 
minskning av antalet visstidsanställda med knappt 120 personer jämfört med föregående 
år. Den största ökningen av tillsvidareanställda har skett inom socialförvaltningen och 
beror bland annat på äldreomsorgslyftet och en utökning av antal chefer och sjuksköter-
skor. Inom utbildningsförvaltningen har förskoleverksamheten som ett led i bemannings-
planeringen ökat antal tillsvidareanställningar. Dessutom har ett antal visstidsanställda 
fått tillsvidareanställningar. Vissa bolag har påverkats starkt av pandemin och har varit 
tvungna att säga upp medarbetare. Exempelvis har Elmia AB minskat antal medarbetare 
med 25 personer under året.

Det totala antalet årsarbetare inom kommunkoncernen har ökat med 90 och uppgår till 
nästan 13 000 årsarbetare.
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Åldersstruktur, andel i % Kvinnor Män Total

-29 år 11,8 13,3 12,1

30 - 39 år 23,0 22,9 23,0

40 - 49 år 25,5 23,6 25,1

50 - 59 år 28,1 26,5 27,8

60 - år 11,5 13,7 11,9

Medelåldern är 45 år både inom kommunkoncernen och inom kommunen och är  
oförändrad gentemot föregående år.

I december 2021 arbetade nästan 200 medarbetare kvar i kommunen efter fyllda 65 år. 
En ökning jämfört med föregående år. En handfull medarbetare arbetar även kvar efter 
fyllda 68 år. Tack vare att avgångsskyldigheten enligt anställningsskyddslagen har  
upphört att gälla ges möjlighet för fler att arbeta kvar längre.

Fördelningen mellan könen inom kommunen är oförändrad och uppgår till 79 procent 
kvinnor och 21 procent män. Bland cheferna uppgår andelen kvinnor till 68 procent  
och män till 32 procent.

Andel chefer i % 2020 2021

Andel chefer av totalt antal medarbetare/anställda 5,3 5,5

Andel chefer bland kvinnor 4,6 4,9

Andel chefer bland män 7,8 7,7

Av samtliga medarbetare inom kommunen innehar 5,5 procent chefsbefattningar, något 
fler än föregående år. Av kvinnorna är 4,9 procent chefer medan motsvarande siffra 
för männen är 7,7 procent, vilket innebär en oproportionerligt hög andel chefer bland 
männen. Det kan konstateras att chefstätheten skiljer kraftigt åt mellan förvaltningarna 
där utbildnings- och socialförvaltningen har betydligt lägre chefstäthet än övriga förvalt-
ningar. Inom socialförvaltningen har ett traineeprogram för 24 nya chefer genomförts 
under året som ett steg i att öka chefstätheten. Detta kommer ge chefer inom framförallt 
äldreomsorgen bättre förutsättningar i sitt ledarskap och även ge medarbetarna bättre 
förutsättningar för sitt medarbetarskap. När chefstätheten ökar i de två stora  
kvinnodominerande förvaltningarna kan det även förväntas bidra till en jämnare  
andel chefer per kön.

Kvinnor inom kommunen har under 2021 tagit ut föräldraledighet motsvarande  
7,3 procent av tillgänglig tid, vilket är mer än föregående år. Männens frånvaro är  
av lägre omfattning, 2,2 procent, vilket är något lägre än föregående år. När det gäller  
ledighet för vård av sjuka barn under 2021 ligger omfattningen av frånvaron endast  
något högre för kvinnor, 1,0 procent, än för män, 0,9 procent. Ledighet för vård av sjuka 
barn har under de senaste två åren ökat i omfattning på grund av coronapandemin.
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Personalomsättning i % 2020 2021

Kommunkoncernen inkl pensionärer 7,7 8,8

Kommun inkl pensionärer 7,7 8,6

Kommun exkl pensionärer 5,4 6,2

Medarbetare inkl pensionärer 7,8 8,6

Medarbetare exkl pensionärer 5,4 6,3

Chefer inkl pensionärer 6,2 8,1

Chefer exkl pensionärer 4,9 4,8

 

Personalomsättningen i kommunen har återigen ökat. Efter en tid med en osäker 
arbetsmarknad till följd av pandemin är efterfrågan på arbetskraft nu stor inom flertalet 
branscher, som också påverkar kommunens möjligheter att kunna behålla och rekrytera 
medarbetare. Kompetensförsörjningen är därför fortsatt en av de största utmaningarna.

Heltid som norm
Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal mellan 2016–
2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade 
verksamheter.

Projektet är bland annat ett led i att klara kompetensförsörjningen. Välfärdens behov 
av kompetens behöver tryggas genom att erbjuda attraktiva anställningar. Heltidsarbete 
är också en jämställdhetsfråga då det ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler 
klarar sin försörjning.

Socialförvaltningen har under året som gått fortsatt med det stora förändringsarbete det 
innebär att gå från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation.

Effekterna av arbetet med heltidsresan och förbättrad bemanningsplanering mäts bland 
annat genom att följa andel heltidsanställda, genomsnittlig tjänstgöringsgrad och användandet 
av timavlönade.

Tjänstgöringsgrad 2020 2021

Andel heltidsanställda i procent 85 87

Kvinnor 82 85

Män 94 95

Andel heltidsarbetande i procent 71 72

Kvinnor 66 67

Män 87 88

Genomsnittlig tjänstgöringsgrad i procent 97 97

Kvinnor 96 97

Män 98 99
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Andelen heltidsanställda och heltidsarbetande har stadigt ökat sedan 2017. Andel med-
arbetare i kommunen med heltidsanställning har ökat med två procentenheter det senaste 
året och uppgår nu till 87 procent. Även andel medarbetare som faktiskt arbetar heltid 
har ökat sedan föregående år. Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden ligger däremot 
fortfarande på 97 procent.

Under 2021 utförde timavlönad personal 7,9 procent av allt arbete i kommunen. Det 
motsvarar 793 anställda på heltid, en ökning med 17 heltidsanställda jämfört med 2020. 
Ökningen återfinns framförallt inom förskolan där den höga frånvaron i pandemins  
spår inneburit ett högt tryck på vikarieanskaffningen.

Coronakommissionen har kommit fram till att en låg andel timavlönade är en fram-
gångsfaktor för att minska smittspridningen inom äldreomsorgen. De senaste åren har 
andelen timavlönade inom kommunens äldreomsorg minskat något men uppgår ändå 
till 17,4 procent.

Under 2021 utfördes mer- och övertidsarbete motsvarande 79 årsanställda på heltid, 
vilket är i stort sett på samma nivå som föregående år och motsvarar 0,8 procent av allt 
arbete i kommunen.

Hållbara arbetsplatser
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Det är viktigt att Jönköpings kommun som arbetsgivare fortsätter utveckla och stärka 
det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), som en naturlig del i verksamheten.

Arbetsmiljöutbildning
Att vidmakthålla och bibehålla kunskapen inom SAM och hållbara arbetsplatser sker 
bland annat genom kunskapshöjande insatser. Utbildning i det systematiska arbets-
miljöarbetet har skett inom ramen för kommungemensamma arbetsmiljöutbildningar 
(AMU). Den grundläggande arbetsmiljöutbildningen (AMU Bas) har drygt 600 chefer 
och skyddsombud genomfört från dess lansering i oktober 2020. Utbildningen finns 
i systemstödet Kompetensportalen och ger, efter godkänt kunskapstest, rätten att få 
arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig.

På Socialförvaltningen har till exempel ett beslut fattats av förvaltningens samverkans-
grupp att alla chefer och skyddsombud skulle genomgå den nya kommungemensamma 
grundläggande digitala arbetsmiljöutbildningen, AMU Bas, som en del i att förbättra det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta följdes upp under hösten 2021 och totalt har  
97 procent av alla chefer genomgått utbildningen. Uppföljning av hur många av skydds-
ombuden som deltagit kommer att göras.

Under 2021 har arbetsgivaren även erbjudit lärarledda fördjupningsutbildningar inom 
områdena riskbedömning, organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och arbeta med 
ohälsa. I utbildningarna om OSA och arbeta med ohälsa introduceras även deltagarna 
till Jönköpings kommuns hälsostrategi och dialogverktyg. I alla utbildningar får även 
deltagarna testa på ett enkelt dialogverktyg.
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Systemstöd i arbetsmiljöarbetet
För att erbjuda verksamheterna stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet startade 2021 
ett projekt med att ta fram en SAM-modul i systemstödet Stratsys. Projektet med att 
ta fram SAM-modulen drivs från Stadskontoret med deltagare från förvaltningarna. 
SAM-modulen är uppbyggd kring ett årshjul, riskbedömningar med handlingsplaner, 
årlig uppföljning av SAM och rapporter.

Årshjulet kommer att integreras med övriga årshjul i Stratsys och innehålla olika arbets-
miljöområden/aktiviteter som ska genomföras under året av verksamheternas chefer  
i samverkan och dialog med medarbetarna. Rekommenderat forum är arbetsplatsträffarna, 
här kan chefen arbeta främjande, skapa delaktighet och dialog kring varje arbetsmiljö-
område. Till varje arbetsmiljöområde finns även stödmaterial för cheferna, bland annat 
styrande dokument, länkar, hälsostrategins dialogverktyg, checklistor mm. Allt för att 
förenkla och stödja chefen i arbetet, ge stöd i kunskapsinhämtning och i att skapa dialog 
med medarbetarna. I SAM-modulen kommer även riskbedömningar med handlingsplaner 
genomföras och den årliga uppföljningen av SAM. Det systematiska arbetet med lika- 
behandling kommer också läggas in som arbetsmiljöområde i årshjulet.

I det uppföljande arbetet finns möjlighet att ta fram till exempel riskbedömningar med 
handlingsplaner på olika nivåer i verksamheten och även rapporter kan tas ut från 
SAM-modulen för att följa mål och olika arbetsmiljöområden.

Under 2021 har arbetsgivaren infört ett systemstöd för rapportering av arbetsskador 
och tillbud. Systemet heter IA/KIA och tillhandahålls av AFA försäkring. Genom KIA 
kommer uppföljningen på alla nivåer bli kvalitativ och möjlig att knyta till åtgärder, för 
att sedan följa upp vilken effekt åtgärderna gett.

Arbetsanpassning
Under 2021 har processen för arbetsanpassning utvecklats. I samband med att processen 
för arbetsanpassning klargörs och fastställs kommer en informationsinsats behöva  
genomföras för att säkerställa att alla medarbetare som arbetar med arbetsanpassning 
har kunskap om området. Arbete med att ta fram en fördjupad utbildning inom området, 
för medarbetare inom HR, påbörjades 2021 för att genomföras 2022.

Kränkande särbehandling och trakasserier
Under 2021 har stadskontoret tagit fram och publicerat en kommungemensam ny 
process och en digital sida för anmälan av kränkande särbehandling och trakasserier. 
Anmälningarna hanteras av stadskontoret, HR-avdelningen, av utbildade faktautredare, 
varav en licenserad som gör en första bedömning av ärendet.

Under 2021 har en upphandling genomförts för att ha en extern utredare av anmälningar 
som inkommer i den digitala brevlådan. Samordnare på HR-avdelningen gör en första 
bedömning av varje inkommen anmälan och bedömer om ärendet ska utredas vidare. 
Majoriteten av anmälningarna utreds av upphandlad konsult.

Under 2021 inkom ungefär 30 ärenden i den digitala brevlådan, varav drygt 10 utreddes 
av konsulter. Utöver detta hanterades ett flertal ärenden där samordnare i dialog  
rekommenderade medarbetare och arbetsgivarföreträdare andra sätt att hantera en  
uppkommen situation, istället för anmälan om kränkande särbehandling och trakasserier.
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HR-avdelningen har under 2021, i främjande syfte, genomfört utbildningsinsatser inom 
kränkande särbehandling och trakasserier hos HR-funktioner och flera förvaltningars 
chefsgrupper för att höja kompetensnivån. Det planeras även att ta fram utbildning 
inom området som riktar sig till chefer och skyddsombud inom ramen för våra  
arbetsmiljöutbildningar (AMU).

Medarbetarundersökningen
Varje förvaltning har haft som uppdrag att fortsätta jobba med den handlingsplan  
som togs fram i samband med genomförandet av medarbetarundersökningen 2020.

En utvärdering av nuvarande medarbetarundersökning har genomförts. Via enkät och 
djupintervjuer har chefer på olika nivåer i samtliga förvaltningar fått lämna synpunkter 
på hur bland annat medarbetarundersökningen stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Information och samtal har därefter förts i centrala samverkansgruppen, personalutskottet 
och stadskontorets ledningsgrupp. Parallellt med detta sker en utvärdering av med- 
arbetaridén i samarbete med Linnéuniversitetet. Utfallet av den utvärderingen kommer 
också vara vägledande för det fortsatta arbetet med medarbetarundersökningen, då ett 
av målen med undersökningen är att följa upp medarbetaridén.

De ovan beskrivna insatserna som till exempel arbetsmiljöutbildningarna, införandet 
av IA/KIA och SAM-modulen i Stratsys är alla viktiga komponenter i arbetet med en 
enhetlig arbetsgivarpolitik.

Uppföljning
Den årliga enkätuppföljningen av SAM skickades ut i december 2021. Svarstiden var 
tvungen att förlängas på grund av den belastande arbetssituationen ute i verksamheterna, 
på grund av covid. Redovisning kommer därför att genomföras under kvartal två 2022.

Kommunhälsan
Tillgång till intern företagshälsovård, Kommunhälsan, erbjuds som oberoende evidens-
baserad sakkunskap inom arbetsmiljöområdet. Utifrån ett konsultativt förhållningssätt 
bidrar Kommunhälsan till att stärka ledningen i att utveckla en sund och säker arbets-
miljö för Jönköpings kommuns medarbetare. Genom att arbeta allt mer hälsofrämjande, 
förebyggande på såväl individ/grupp som organisationsnivå. Kommunhälsan är allt mer 
med vid upphandlingar, organisationsförändringar och ombyggnationer. Med tvär- 
professionell kompentens säkerställer kommunhälsan att uppdraget belyses ur flera perspektiv.

Pandemin
Under året, har information, verktyg och andra främjande och stödjande insatser tagits 
fram och genomförts med anledning av pandemin och det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Det har varit information kring bland annat rutiner för hur arbetsgivaren och med- 
arbetare ska agera om någon blir sjuk, hur arbetsmiljön ska hanteras, hantera gravida 
medarbetare, anmälan till Arbetsmiljöverket, personligt ansvar, ersättningar, sjukledighet, 
riskbedömning med mallar, dokumentationskrav vid smitta, chefsstöd i ledarskapet, 
arbete och arbetsmiljö vid distansarbete, ergonomi vid distansarbete, chefsstöd vid risk 
för ökad psykisk ohälsa och informationssäkerhet. Omvärldsbevakning har genomförts 
och informationssidorna om corona/covid-19 har löpande uppdaterats utifrån ändrade 
riktlinjer och tolkningar av lagar till exempel av Arbetsmiljöverket.
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Som ett led i att förebygga och hantera oro med anledning av pandemin inrättade  
Kommunhälsan en stödlinje med syfte att ge rådgivning för att möta oro och vid  
osäkerhet inför återgång i arbete efter sjukfrånvaro. Stödlinjen har utvecklas under  
-21 och anpassat till vilka frågeställningar som medarbetare kan ha, ett exempel är  
återgång till att arbeta på arbetsplatsen efter att ha arbetat på annan plats. Kommun- 
hälsan har även stöttat chefer, medarbetare och arbetsgrupper ute på arbetsplatserna 
med anledning av pandemin.

Med anledning av pandemin har stora omställningar i arbetssätt skett. Jönköpings 
kommun vill ta till vara på de erfarenheter som gjorts och samtidigt erbjuda utvecklade 
arbetssätt, metoder och lokaler, som en följd av digitaliseringen och dess möjligheter. En 
upphandling genomfördes därför mot slutet av året för att med hjälp av externa aktörer 
genomföra ett projekt under 2022 med målet att ge ett stöd i det fortsatta arbetet.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron inom kommunen har under hela året legat högre än normalt, beroende på 
pandemin, men var ändå 0,5 procentenheter lägre än föregående år. Inom kommunkoncernen 
som helhet har frånvaron också minskat lika mycket, till 7,3 procent.

Sjukfrånvaro i kommunen (procent av ordinarie arbetstid) 2019 2020 2021

Totalt 6,4 8,0 7,5

Kvinnor 7,0 8,8 8,2

Män 4,2 5,6 5,1

Sjukfrånvaron delas in i tre intervaller; 1-14 dagar, 15-90 dagar och 91 dagar och  
längre. Den korta sjukfrånvaron, 1-14 dagar som under 2020 ökade rejält har under 
2021 minskat en del och är nu nere i 3,5 procent av ordinarie tid. Även intervallet  
15-90 dagar har minskat något och uppgår nu till 1,4 procent. Den långa sjukfrånvaron 
har däremot ökat något och uppgår till 2,6 procent, trots att antalet medarbetare som 
varit sjuka, helt eller delvis i mer än 90 dagar, har minskat med 59 personer och uppgår 
till 1 008 personer. 
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Sjukfrånvaron har minskat i alla åldersgrupper. Kvinnornas sjukfrånvaro är betydligt 
högre än männens i alla åldersgrupper.

Sjukfrånvarons andel i procent av ordinarie arbetstid Kvinnor Män

Åldersgrupp 2020 2021 2020 2021

-29 8,6 7,7 6,4 6,2

30-49 8,0 7,5 4,7 4,4

50 - 9,8 9,2 6,2 5,5

Totalt 8,8 8,2 5,6 5,1
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Förväntad utveckling
Det finns ett antal mer eller mindre synliga trender som kommuner och regioner behöver 
förhålla sig till. Det kan handla om ökad komplexitet, nya utmaningar eller möjligheter 
som påkallar behov av nya arbetssätt eller perspektiv. Några trender som påverkar  
kommunsektorn framåt enligt SKR:s omvärldsanalys i rapporten Vägval för framtiden.

Ökat behov av livslångt lärande och stor efterfrågan 
på arbetskraft
Kompetensförsörjning är en central fråga såväl för kommuner och regioner som för 
näringslivet. För att upprätthålla välfärden är det avgörande att kommuner och regioner 
klarar att bemanna verksamheter med kompetenta medarbetare och använda individers 
kompetens rätt. Glappet mellan personer i arbetsför ålder och personer i behov av skola, 
förskola och äldreomsorg är historiskt högt och innebär stor konkurrens om rätt  
kompetens.  Kommuner och regioner behöver stärka kompetensen hos de medarbetare 
som finns och samtidigt rekrytera ny kompetens.

Även i Jönköping lyfter nämnder och förvaltningar kompetensförsörjningen som en av 
de viktigaste frågorna framåt. Medarbetare med rätt kompetens är avgörande för att 
kommunens verksamheter ska kunna rivas med god kvalitet och för att klara kommunens 
myndighetsansvar. I kommunen har ett arbete startat på strategisk nivå för att få en 
överblick av de olika kompetenser som kommer att behövas och rekryteringsbehoven  
av dessa. Det är viktigt att ha ett bra underlag för att kunna arbeta effektivt med rekrytering. 
Det behövs också ett arbete som syftar till att ta tillvara och erbjuda utvecklingsmöjligheter  
för redan anställda medarbetare i form av interna karriärvägar, kompetensväxling och 
ledarutveckling. Det övergripande syftet är att behålla kompetens i organisationen, minska 
personalomsättningen och öka attraktiviteten i att vara anställd i Jönköpings kommun.

Teknisk utveckling behöver tas tillvara
Medborgare är som användare högst delaktiga i den digitala utvecklingen. Men alla är 
inte nöjda med hur kommuner och regioner utvecklar användarvänliga tjänster. Pandemin 
har på flera sätt inneburit ett digitalt språng där nya grupper har blivit användare av 
olika typer av tjänster. Medarbetare i kommuner och regioner behöver moderna tekniska 
hjälpmedel för att effektivisera arbetet och för att arbetsmiljön ska upplevas som attraktiv.

En ändamålsenlig organisation behövs för kommunens arbete med digitalisering liksom 
en bedömning av vilka resurser som krävs för att öka tempot i arbetet. Arbetet bedrivs 
sedan tidigare förvaltningsövergripande under stadsdirektörens ledning och har bland 
annat inneburit att fler digitala tjänster skapats för att underlätta för kommuninvånarna. 
Nu planeras genomförandet av en omorganisering inom stadskontoret för att utveckla 
arbetet ytterligare. Jönköpings kommun ska vara tillgänglig även för dem som av olika 
anledningar saknar tillgång till eller förmåga att använda digitala kontaktvägar. Det 
är också ett ansvar för kommunen att medverka till att fler får möjlighet att använda 
digitala verktyg.
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Nya livsmönster påverkar platsbundenhet
Digitalisering har möjliggjort för hem-och distansarbete. Möjligheterna till en mer flexibel 
arbetsplats ställer också krav på tillgång till fungerande infrastruktur, bl.a. bredband  
i hela landet. Utflyttning från storstäder ökar. Frågor väcks om platsers attraktionskraft 
och om var man ska betala skatt och få sin välfärd. Den framtida kompetensförsörjningen 
kan underlättas om det är möjligt att kombinera hemarbete med att arbeta på plats. Det 
kan bidra till att arbetsmarknadsregioner förstoras genom att avståndet mellan bostad 
och arbetsplats minskar i betydelse.

Jönköpings kommun behöver som arbetsgivare ha ett genomarbetat och enhetligt sätt 
att förhålla sig till ett förändrat arbetsliv och kraven på flexibilitet som kan förväntas. 
Det handlar även om frågor som rör den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.  
I Jönköping fortsätter det medvetna arbetet för att bygga bostäder och för att upprätt-
hålla kommunal och kommersiell service i de olika kommundelarna.

Ökad polarisering, skjutningar och välfärdsbrottslighet
Brottsligheten påverkar förtroendet för välfärdssystemet. Krav ökar på medarbetares 
etiska förhållningssätt – ämbetsmannaidealet betonas åter. Även om de flesta är nöjda 
med sina liv är en växande grupp, ofta bestående av människor som är ekonomiskt och 
socialt utsatta, missnöjda.

Den brottsförebyggande metoden Effektiv samordning för trygghet (EST) infördes fullt 
ut i ett av kommunens prioriterade områden under 2021. EST är ett kunskapsbaserat  
arbetssätt där faktainsamling, gemensamma lägesbilder och orsaksanalyser utgör en 
viktig del. Arbetssättet används i olika utsträckning i alla kommundelar och vidareutvecklas 
fortlöpande.

För ett par år sedan i Jönköping gjordes en förstärkning av det viktiga, förebyggande 
arbetet bland barn och unga som bedrivs i samverkan mellan socialtjänsten och kultur- 
och fritidsförvaltningen genom social insatsgrupp (SIG) och rörlig samverkansgrupp 
(RSG). Samarbete sker även med polisen och andra aktörer inom civilsamhället. Arbetet 
har varit framgångsrikt och förstärks ytterligare är 2022.

Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet och 
hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar
Bränder, översvämningar, cyberattacker, pandemier och terrorism har gjort oss medvetna 
om samhällets sårbarhet. Kostnader för att hantera och förebygga är höga men priset 
för att inget göra kan bli oöverstigliga.

Arbetet med kontinuitetshantering inom krisberedskapen har fortsatt under året.  
Kontinuitetshanteringen syftar till att analysera beroenden och sårbarheter i kommunens 
verksamheter. Ett arbete med att förbättra robusthet och möjlighet att bedriva samhälls-
viktig verksamhet har fortgått under året. Inköp av mobil reservkraft har genomförts.

Inom analys- och hållbarhetsavdelningen kommer det att ske ett fortsatt arbete för att 
utveckla det samlade hållbarhetsarbetet där ett hållbarhetsprogram är en viktig del i att 
få till den strukturen.
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Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas 
trots att tilliten uppmärksammas som viktig
Trots kritik ökar den statliga styrningen genom såväl riktade statsbidrag som indirekt 
styrning genom regeringsbeslut. Tillit är en positiv resurs för länder och människor.  
Sverige har internationellt sett en hög tillit men tilliten har minskat i vissa grupper.  
Staten skulle ytterligare kunna bidra till stabila planeringsförutsättningar genom  
utformningen av statsbidrag och framförhållningen av statliga reformer.
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I denna del redovisas finansiella rapporter med nothänvisningar 
för Jönköpings kommunkoncern, skattefinansierad verksamhet 
och affärsverksamhet. Här lämnas också information om de  
redovisningsprinciper som till allt väsentligt tillämpas vid kommunens 
redovisning.  Här finns också en drift- och investeringsredovisning 
med kommentarer samt upplysningar om företagen i kommun-
koncernen.

Stadsparksvallen
Stadsparksvallen invigdes 1902 och är en idrottshistorisk plats. I början 
av 2020 inleddes en större ombyggnation av Stadsparksvallen som bland 
annat har fått nytt hybridgräs, ny lounge och nya läktare för att möta 
Svenska Fotbollförbundets arenakrav.

Del 2 – Ekonomisk redovisning
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Finansiella rapporter
Resultaträkning

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr Not 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Verksamhetens intäkter 2,5 4 744 4 393 4 644 2 229 2 247 2 238

Verksamhetens kostnader 3,5 -11 541 -11 110 -11 164 -9 790 -9 675 -9 502

Avskrivningar 4,5 -1 139 -1 146 -962 -570 -617 -471

Verksamhetens nettokostnader -7 936 -7 863 -7 482 -8 131 -8 045 -7 735

Skatteintäkter 6 7 165 6 779 6 715 7 165 6 779 6 715

Generella statsbidrag och utjämning 9,5 1 608 1 577 1 245 1 608 1 577 1 245

Verksamhetens resultat 837 493 478 642 311 225

Finansiella intäkter 8 9 9 37 52 73 92

Finansiella kostnader 9,5 -86 -96 -90 -40 -48 -40

Årets resultat 760 406 425 654 336 277
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Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr Not 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Den löpande verksamheten

Årets resultat 760 406 425 654 336 277

Justering för ej likviditetspåverkande poster

avskrivningar 4 1 139 1 146 962 570 617 471

förändring av avsättning 29 94 159 193 69 134 145

realisationsvinster/förluster 30 -47 -5 -88 -23 -5 -115

justering, finansiell leasing -5

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga  
fordringar 17 -338 -14 72 -106 22 99

Ökning (-) minskning (+) förråd, exploatering 16 1 -7 -17 5 2 -4

Ökning (+) minskning (-)  kortfristiga skulder 25 103 278 -24 -106 186 -53

Justering för ej likviditetspåverkande  
ökning (+) av skuld -1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 712 1 963 1 523 1 058 1 291 820

Investeringsverksamhet

Bruttoinvesteringar i materiella  
anläggningstillgångar 11 -3 271 -2 934 -2 401 -1 507 -1 462 -1 256

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12,13 406 72 52 40 5 44

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 14 -9 -132

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 6 18

Erhållna investeringsbidrag, övriga  
investeringsinkomster 11 116 58 78 116 58 78

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 743 -2 813 -2 385 -1 351 -1 399 -1 134

Finansieringsverksamhet

Nyupptagna lån 24 944 892 560 575 380 375

Nyemission samt ökat minoritetsägande 2

Ökning av långfristiga fordringar 15 33 -23 -19 -402 -150 -205

Övriga tillförda (+) använda (-) medel 31 59 63 -5 59 63 -5

Minskning av avsättning pga utbetalning 29

- deponi Hult -15 -14 -15 -15 -14 -15

- additionsfält E4 -21 -21

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 002 918 521 196 279 150

Årets kassaflöde -29 68 -341 -97 171 -164

Likvida medel vid årets början 115 47 388 255 84 248

Likvida medel vid årets slut 86 115 47 158 255 84

Kassaflödesanalys
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Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr Not 2021 2020 2019 2021 2020 2019

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Hyresrätter och liknande rättigheter 10 10 9 10 0 0 0

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 12 17 319 16 216 14 642 9 170 8 405 7 402

Maskiner och inventarier 13 4 823 4 269 3 951 461 422 412

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar mm 14 115 120 112 264 291 291

Långfristiga fordringar 15 639 672 649 3 902 3 500 3 350

Summa anläggningstillgångar 22 906 21 286 19 364 13 797 12 618 11 455

Förråd och exploateringsfastigheter 16 140 142 135 55 60 62

Kortfristiga fordringar 17 1 516 1 178 1 164 828 721 743

Kassa och bank 18 86 115 47 158 255 84

Summa omsättningstillgångar 1 742 1 435 1 346 1 041 1 036 889

Summa tillgångar 24 648 22 721 20 710 14 838 13 654 12 344

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Ingående eget kapital 6 862 6 456 6 093 5 108 4 772 4 557

Årets resultat 760 406 425 654 336 277

Övriga förändringar av eget kapital 19 2 -62 0 0 -62

Summa eget kapital 20 7 624 6 862 6 456 5 762 5 108 4 772

Avsättningar för pensioner 21 647 585 534 646 583 532

Andra avsättningar 22 184 213 144 184 213 144

Avsättningar för uppskjuten skatt 23 465 440 414 0 0 0

Summa avsättningar 1 296 1 238 1 092 830 796 676

Långfristiga skulder 24 12 936 11 933 10 798 6 529 5 927 5 305

Kortfristiga skulder 25 2 792 2 688 2 364 1 717 1 823 1 591

Summa skulder 15 728 14 621 13 162 8 246 7 750 6 896

Summa eget kapital,  
avsättningar och skulder 24 648 22 721 20 710 14 838 13 654 12 344

Pensionsförpliktelser inom linjen 21 2 537 2 579 2 634 2 537 2 579 2 634

Ställda panter 26 2 2 2 0 0 0

Borgensförbindelser 27 7 101 7 000 5 953 7 062 7 000 5 953

Nettotillgång i kommunförbundens  
pensionsstiftelse 28 11 6 5 11 6 5

Balansräkning
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Nothänvisningar
Not 1 Redovisningsprinciper

LAGSTIFTNING OCH NORMGIVNING
Kommunens redovisning utgår från lagen om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).  
Kommunens redovisning utgår från lag och rekommendationer om inget annat anges.

BOKFÖRING OCH ARKIVERING (RKR:S REKOMMENDATION 1)
Ett arbete pågår i syfte att säkerställa att rekommendationen följs.

INTÄKTER (RKR:S REKOMMENDATION 2)
Rekommendationen tillämpas. Statsbidrag till anläggningstillgångar periodiseras över 
respektive anläggnings nyttjandeperiod.

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter redovisas i enlighet med  
rekommendationen. Det innebär att skatteintäkten redovisas det år den beskattningsbara 
inkomsten intjänas av den skattskyldige.

Följande kommunalskatteintäkter resultatredovisas för år 2021:

 » De preliminära månatliga skatteintäkterna.

 » Slutavräkningen för år 2021 har bokats upp enligt prognos från Sveriges  
kommuner och regioner (SKR:s) från december 2021.

 » Slutavräkning för 2020 enligt det slutliga taxeringsutfallet för året.

 » Periodisering görs baserat på SKR:s decemberprognos.

Inkomster från avgifter, ersättningar, försäljningar, gåvor och utdelningar
Anläggningsavgifterna inom VA-verksamheten periodiseras över samma nyttjandeperiod 
som den investering de ska finansiera. Det egna kapitalet inom VA-verksamheten har 
tidigare år påverkats av att anläggningsavgifterna har bokförts som intäkt det år de har 
inkommit. I 2009 års bokslut gjordes därför en reglering direkt mellan eget kapital och 
långfristig skuld avseende dessa avgifter 2001-2008. Sedan 2009 intäktsförs varje år 
1/50-del av de anläggningsavgifter som har inkommit från och med 2001. Anslutnings-
avgifter i Jönköping Energi Nät AB redovisas det år de inbetalas.

Jönköpings kommun har två verksamheter vars verksamhet uttryckligen regleras av 
självkostnadsprincipen, VA-verksamhet och Miljöhantering i Jönköping. Sedan 2009 
redovisas avgiftsuttag som överstiger självkostnaden i VA-verksamhet som förutbetald 
intäkt under rubriken kortfristiga skulder i enlighet med rekommendationen. Om kostnaderna 
däremot överstiger intäkterna redovisas resultatet som tidigare under rubriken eget kapital. 
Oavsett om resultatet är positivt eller negativt ska det beaktas vid kommande beslut om 
taxesättning.

Del 2 – Ekonomisk redovisning Finansiella rapporter



75

I bokslut 2014 har en investeringsfond inom VA-verksamheten inrättats och bokförts 
som långfristig skuld. Detta i avsikt att skapa utrymme för nödvändiga investeringar  
och minska skuldsättningstakten.

Enligt Vattentjänstlagen § 30 får medel avsättas till en fond för framtida  
nyinvesteringar, om

1. det finns en fastställd investeringsplan,

2. avsättningen avser en bestämd åtgärd,

3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen,

4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk,

5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet  
av avsättningens storlek.

Enligt förarbeten till lagen framgår att det måste röra sig om nyinvesteringar som ska 
komma hela VA-kollektivet tillgodo, att investeringsfonden ska upplösas över investeringens 
nyttjandeperiod och matchas mot de avskrivningar som investeringen föranleder. Projektet 
Häggeberg 3:e steget uppfyller kriterierna i vattentjänstlagen. Årets överskott inom 
VA-verksamheten, som uppgår till cirka 33 mnkr, har förts till investeringsfonden som 
därmed uppgår till 191 mnkr.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (RKR:S REKOMMENDATION 3)
Immateriella tillgångar är externt förvärvade och avser dels ersättning vid övertagande 
av markområde med tomträtt, dels ersättning vid inköp av mässkoncept. Avskrivning 
baseras på tillgångarnas nyttjandeperiod 5 år. Avskrivning gällande mässrättigheter sker 
från och med 2013.

R4 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (RKR:S REKOMMENDATION 4)
Tillgångar med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång 
om anskaffningsvärdet överstiger ett basbelopp. Avskrivning av materiella anläggnings-
tillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden enligt nominell metod med linjär 
avskrivning och baseras på anskaffningsvärdet med avdrag för eventuella investeringsbidrag.

Avskrivningen påbörjas månaden efter att objektet tagits i bruk. För mark och konst 
görs inga avskrivningar. Internräntan för 2021 var mellan 0,4 % och 2,5 % för huvuddelen 
av kommunens anläggningstillgångar.

Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från RKR:s skrift om avskrivningar, 
men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid.

Avskrivningstiderna ligger normalt inom följande intervall:

Mark och konst: ingen avskrivning

Byggnader och anläggningar 20-50 år

Maskiner, inventarier och fordon 5-10 år

IT-utrustning 3-5 år

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att 
det är nödvändigt (till exempel i samband med större reparations- eller ombyggnads-
åtgärder). Normalt omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod. I enlighet med 
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rekommendationen har kommunen infört komponentavskrivning på nya investeringar 
från och med räkenskapsåret 2017. Målsättningen är att komponentindelning av äldre 
investeringar av betydelse kommer att slutföras under 2022.

Exploateringsområdena schablonindelas i en omsättningsdel och en anläggningsdel. 
Omsättningsdelen motsvarar det som skall omsättas i exploateringsområdet, det vill 
säga tomter som skall säljas. Anläggningsdelen motsvarar det som skall behållas och 
ägas av kommunen, det vill säga vägar, cykelvägar, lekplatser, allmän mark och VA- 
ledningar.

Ett fåtal äldre exploateringsområden redovisas som anläggningstillgångar där exploaterings- 
avgifter minskar det bokförda värdet. Avslut av dessa exploateringsområden sker mot 
reavinst/reaförlust.

LEASING (RKR:S REKOMMENDATION 5)
Leasingavtal vad gäller Kraftvärmeverket Torsvik redovisas som fnansiellt leasingavtal. 
Detta innebär att leasingobjekten i koncernredovisningen och i de sammanställda 
räkenskaperna tas upp som anläggningstillgång och behandlas som sådan under leasing-
perioden. Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld i den 
sammanställ da balansräkningen. Införandet av fnansiell leasing har ingen resultatpåverkan 
för året. 

För den kommunala delen har en genomgång av och aktivering av elva fnansiella 
leasingavtal gjorts under året. Avtalen rör verksamhetslokaler inom grundskola och 
omsorg. I enlighet med RKR R5 Leasing redovisas dessa fnansiellt leasade objekt som 
anläggningstillgångar och skulder i balansräkningen. Nuvärdet var 186 mnkr per den  
31 december 2021. 

Kommunen saknar operationella leasingavtal med löptid över tre år. Därmed lämnas 
inte någon upplysning om detta.

NEDSKRIVNINGAR (RKR:S REKOMMENDATION 6)
Det redovisade värdet skrivs ner till återvinningsvärdet om återvinningsvärdet för en 
tillgång är lägre än redovisat värde. Nedskrivningarna kostnadsförs i resultaträkningen.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA SKULDER (RKR:S REKOMMENDATION 7)
Samtliga kommunens placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgång.  
Kommunens räntebärande låneskuld bokförs som långfristig skuld. Från och med 2013 
redovisas endast lån som faktiskt amorteras som kortfristiga. Övriga lån där syftet är att 
lånen ska omsättas till nya lån redovisas som långfristiga oavsett löptid.

DERIVAT OCH SÄKRINGSREDOVISNING (RKR:S REKOMMENDATION 8)
Koncernen tillämpar säkringsredovisning i syfte att minska fluktuationer i resultatet  
som en följd av säkring av ränte-, elpris- och valutarisker. Omvärdering görs inte av  
den säkrade posten om det finns en motsatt värdeförändring på säkringsinstrumentet.

Ränteswapavtal skyddar koncernen mot ränteändringar. Eventuella ränteskillnader som 
erhålls eller erläggs på grund av ränteswap redovisas som intäkts- eller kostnadsränta 
periodiserad över avtalstiden.
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Energiderivat utgörs av finansiella avtal som syftar till att prissäkra inköps- och  
försäljningsvolymer för bränslen i värmeproduktion, elförbrukning och elproduktion. 
Resultateffekter från derivaten redovisas i samma period som de underliggande avtalens 
leveransperioder.

AVSÄTTNINGAR OCH ANSVARSFÖRBINDELSER (RKR:S REKOMMENDATION 9)
Kommunen har ett åtagande att sluttäcka avfallsdeponin i Hult. Arbetet har pågått  
i drygt tio år. De medel som tidigare har funnits inom avfallsverksamheten fördes under 
2018 över till kommunen i samband med bildandet av June Avfall, totalt 10,5 mnkr. 
Under 2019 gjordes en avsättning på 99 mnkr utifrån en beräkning av de åtgärder som 
återstod fram till år 2060. Vid ingången till 2021 fanns 133 mnkr avsatta. Under året 
har 15 mnkr disponerats för att täcka uppkomna kostnader. Av avsatta medel återstår 
nu 118 mnkr.

PENSIONER (RKR:S REKOMMENDATION 10)

Särskild avtalspension, visstidspension och omställningsstöd m.m.
Förpliktelser för pensionsåtaganden är beräknade enligt RIPS21. Pensionerna per  
2020-12-30 beräknades enligt RIPS19.

SKR fattade våren 2021 beslut om ett ändrat livslängdsantagande i RIPS. Förändringen 
av antagandet slår olika för kommuner och regioner. Det beror främst på hur pensions-
skulden ligger fördelad mellan män och kvinnor samt vilka åldersgrupperna är. För 
Jönköpings kommun innebar förändringen en engångseffekt på 31,2 mnkr inklusive 
löneskatt.

Förpliktelser för särskild avtalspension/ålderspension som inte regleras enligt RIPS21  
är nuvärdesberäknade med samma antaganden om livslängd och diskonteringsränta som  
finns i RIPS21. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden  
som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att 
ingen samordning kommer att ske.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning 
när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar.

Förpliktelser avseende visstidspension för förtroendevalda som har uppdrag på heltid 
eller stor del av heltid och som inte har avgått med pension har inte beaktats i ansvars-
förbindelsen. Detta överensstämmer inte med RKR: s rekommendation.

Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser
Pensionsskulden redovisas i överensstämmelse med redovisningslagen enligt den så kall-
lade blandmodellen. Pensionsrätt intjänad till och med 1997 tas upp som ansvarsförbin-
delse. Under året intjänad avgiftsbestämd ålderspension tas upp som kostnad  
i resultaträkningen och som kortfristig skuld i balansräkningen. Avsättning till pensioner 
i balansräkningen görs för bland annat förmånsbestämd ålderspension och särskild 
avtalspension.
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EXTRAORDINÄRA OCH JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER (RKR:S REKOMMENDATION 11)
Kommunens kriterier för att en post ska redovisas som jämförelsestörande är att den  
ska vara av väsentlig betydelse och antingen vara en post som regelmässigt varierar 
starkt från ett år till ett annat eller vara av engångskaraktär. Som jämförelsestörande 
poster redovisas alla realisationsvinster/förluster samt realiserat förädlingsvärde avseende  
exploateringsfastigheter. (För specifikation av jämförelsestörande poster, se not 5 till 
resultaträkningen).

BYTE AV REDOVISNINGSPRINCIPER MM (RKR:S REKOMMENDATION 12)
Inom bolagskoncernen tillämpas K3-reglerna sedan 2014.

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER (RKR:S REKOMMENDATION 16)
Jönköpings kommunkoncern innefattar koncernen Jönköpings Rådhus AB. Jönköpings 
kommun har styrelserepresentation och/eller aktiekapital i ett flertal övriga bolag och 
stiftelser. Dessa ingår inte i de sammanställda räkenskaperna. Inga förändringar har 
skett under året i kommunkoncernens sammansättning. Kommunkoncernens medlemmar 
framgår av schema i det inledande avsnittet.

Sammanställda räkenskaper upprättas enligt lagen om kommunal redovisning och utformas 
enligt god redovisningssed. För i koncernen ingående aktiebolag gäller årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna i kommunen och bolagen 
kan därför vara olika. Skillnaderna har dock inte någon väsentlig betydelse för den visade 
bilden av koncernens resultat eller ekonomiska ställning.

De sammanställda räkenskaperna är upprättade enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället har förvärvat eget 
kapital i Jönköpings Rådhus AB eliminerats. Därefter intjänat kapital räknas in  
i koncernens egna kapital. Med proportionell konsolidering menas att om dotterföretagen 
inte är helägda tas endast ägda andelar av räkenskaperna in i koncernredovisningen.

Inom de sammanställda räkenskaperna förekommer omfattande transaktioner mellan 
bolagen och kommunen. Interna mellanhavanden har i allt väsentligt eliminerats för att 
ge en rättvisande bild av koncernens totala ekonomi.

Obeskattade reserver har efter avdrag för uppskjuten skatteskuld hänförts till eget  
kapital. Eventuell uppskjuten skatt redovisas under avsättningar.

Kassaflödesanalysen är upprättad direkt på koncernnivå utifrån koncernens resultat-  
och balansräkning.
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Not 2 Verksamhetens intäkter

Not 3 Verksamhetens kostnader

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Kommunens totala intäkter 2 229 2 247 2 238

- Försäljningsintäkter 131

- Taxor och avgifter 548 139 140

- Hyror och arrenden 300 518 510

- Bidrag 729 263 264

- Försäljning verksamhet, konsulttjänster 373 792 718

- Realisationsvinster 23 413 405

- Realiserat förädlingsvärde  
exploateringsfastigheter 108 5 117

- Exploateringsintäkter 17 92 84

Bolagskoncernens totala intäkter 3 013 2 638 2 870 25

Avgår koncerninterna intäkter -498 -492 -464

Summa 4 744 4 393 4 644 2 229 2 247 2 238

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Kommunens totala kostnader -9 790 -9 675 -9 502

- Personal -5 955 -5 841 -5 691

- Pensioner -483 -450 -471

- Varor -588 -588 -580

- Tjänster -600 -559 -567

- Bidrag -316 -334 -322

- Köp av verksamhet -1 381 -1 352 -1 319

- Lokal- markhyror, fastighetsservice -406 -436 -425

- Realisationsförluster -1

- Avsättningar -59 -113 -126

- Övriga kostnader -2 -2

Bolagskoncernens totala kostnader -2 214 -1 876 -2 098

Avgår koncerninterna kostnader 463 441 436

Summa -11 541 -11 110 -11 164 -9 790 -9 675 -9 502
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Not 4 Avskrivningar

Not 6 Skatteintäkter

Not 5 Jämförelsestörande poster

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Avskrivningar enligt plan

- Skattefinansierad verksamhet -472 -405 -376 -472 -405 -376

- Affärsverksamhet -70 -68 -68 -70 -68 -68

- Jönköpings Rådhus AB -569 -528 -491

Avskrivningar utöver plan

- Nedskrivningar -28 -145 -27 -28 -144 -27

Summa -1 139 -1 146 -962 -570 -617 -471

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Preliminär skatt 6 979 6 913 6 772 6 979 6 913 6 772

Skatteavräkning föregående år,  
justeringspost 23 -33 3 23 -33 3

Skatteavräkning innevarande år, prognos 163 -101 -60 163 -101 -60

Summa 7 165 6 779 6 715 7 165 6 779 6 715

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Realisationsvinster 20 2 85 20 2 113

Realiserat förädlingsvärde  
exploateringsfastigheter 82 88 84 82 88 84

Exploateringsintäkter 17 17

Nedskrivningar -29 -144 -27 -29 -144 -27

Avsättning till sluttäckning,  
avfallsdeponier -6 -99 -6 -99

Avsättning till elektrifiering Y järnväg -50 -50

Avsättning till additionskörfält E4 -28 -28

Summa 84 -132 43 84 -132 71
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Not 7 Generella statsbidrag och utjämning

Not 8 Finansiella intäkter

Not 9 Finansiella kostnader

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Inkomstutjämningsbidrag 1 153 1 099 1 075 1 153 1 099 1 075

Införandebidrag 39 39

Regleringsbidrag 424 144 98 424 144 98

Bidrag för LSS-utjämning 94 104 67 94 104 67

Generella bidrag från staten 40 289 40 40 289 40

Kommunal fastighetsavgift 261 252 241 261 252 241

Kostnadsutjämningsavgift -364 -350 -276 -364 -350 -276

Summa 1 608 1 577 1 245 1 608 1 577 1 245

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Jönköpings Rådhus AB 19 20 15

Utdelning från Rådhus AB 20 40

Utdelning från Kommuninvest 3 5 10 3 5 10

Borgensavgifter 28 26 25

Övriga finansiella intäkter 6 4 27 2 2 2

Summa 9 9 37 52 73 92

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Långfristig upplåning -28 -29 -22 -28 -29 -22

Kortfristig upplåning 2 1 1 2 1 1

Ränta lån Jönköpings Rådhus AB -47 -49 -50

Ränta pensionsavsättning -10 -15 -16 -10 -15 -16

Övriga finansiella kostnader -3 -4 -3 -4 -5 -3

Summa -86 -96 -90 -40 -48 -40
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Not 10 Hyresrätter och liknande rättigheter

Not 11 Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Bokfört värde 1 januari 9 10 10

Årets investeringar 4 1 2

Planenlig avskrivning -3 -2 -2

Summa 10 9 10

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Skattefinansierad verksamhet

- Utgifter -1 194 -1 115 -1 053 -1 194 -1 115 -1 053

- Inkomster 93 58 71 93 58 71

- Netto -1 101 -1 057 -982 -1 101 -1 057 -982

Affärsverksamhet

- Utgifter -312 -347 -203 -312 -347 -203

- Inkomster 23 0 7 23 0 7

- Netto -289 -347 -196 -289 -347 -196

Bolagskoncernens nettoinvesteringar

- Utgifter -1 765 -1 472 -1 176

- Inkomster

- Netto -1 765 -1 472 -1 176

Avgår koncerneliminering

Summa -3 155 -2 876 -2 354 -1 390 -1 404 -1 178
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Not 12 Mark, byggnader, tekniska anläggningar

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Kommunens tillgångar 9 170 8 406 7 402

- Fastigheter 5 366 4 988 4 014

- Anläggningar 2 045 1 849 1 695

- Anläggningar affärsverksamhet 1 758 1 568 1 693

Bolagskoncernens tillgångar

- Byggnader och mark 7 272 6 917 6 594

- Pågående nyanläggning 1 132 1 148 879

Avgår koncerneliminering -255 -255 -233

Summa 17 319 16 216 14 642 9 169 8 405 7 402

Anskaffningsvärde 14 402 12 886 11 851

Ack ned-/avskrivningar -5 997 -5 484 -5 188

Bokfört värde 1 januari 16 216 14 642 13 225 8 405 7 402 6 663

Förändringen under året:

- Årets nettoinvesteringar 2 124 2 322 1 781 1 243 1 516 1 035

- Förvärv bolag 131

- Försäljning bolag

- Bokfört värde försålda  
fastigheter/anläggningar -347 -28 67 -17 74

- Årets avskrivningar -645 -571 -533 -433 -368 -341

- Årets nedskrivningar -29 -149 -29 -29 -145 -29

Bokfört värde 31 december 17 319 16 216 14 642 9 169 8 405 7 402
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Not 13 Maskiner och inventarier

Not 14 Aktier och andelar mm

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Kommunens tillgångar 461 421 412

- Maskiner, inventarier, fordon 434 394 388

- Maskiner, inventarier, fordon,  
affärsverksamhet 27 28 24

Bolagskoncernens tillgångar

- Maskiner och tekniska anläggningar 4 178 3 674 3 376

- Inventarier, verktyg och installationer 184 174 163

Summa 4 823 4 269 3 951 461 422 412

Anskaffningsvärde 2 620 2 505 2 362

Ack ned-/avskrivningar -2 198 -2 093 -1 990

Bokfört värde 1 januari 4 269 3 951 3 836 422 412 372

Förändringen under året:

- Årets nettoinvesteringar 1 028 748 524 149 115 143

- Bokfört värde försålda maskiner,  
inventarier, fordon -12 -6 -11 0 0 -2

- Årets avskrivningar -462 -424 -398 -109 -105 -101

Bokfört värde 31 december 4 823 4 269 3 951 462 422 412

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Aktier i Jönköpings Rådhus AB 172 172 172

Övriga aktier och andelar 95 100 92 72 99 99

Bostadsrätter 20 20 20 20 20 20

Summa 115 120 112 264 291 291

Förändringen under året:

Bokfört värde 1 januari 120 112 169 291 291 327

Övriga aktier och andelar -5 8 -57 -27 -36

Bokfört värde 31 december 115 120 112 264 291 291

Del 2 – Ekonomisk redovisning Finansiella rapporter
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Not 16 Förråd och exploateringsfastigheter

Not 17 Kortfristiga fordringar

Not 15 Långfristiga fordringar

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Förråd och varulager 91 89 79 6 7 6

Exploateringsfastigheter 49 53 56 49 53 56

Summa 140 142 135 55 60 62

Exploateringsfastigheter

Redovisat värde vid årets början 53 56 52 53 56 52

Årets anskaffning och iordningställande 6 14 13 6 14 13

Sålda tomter -92 -80 -71 -92 -80 -71

Realiserad värdeökning vid försäljning 82 63 62 82 63 62

Redovisat värde 31 december 49 53 56 49 53 56

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Kundfordringar 455 383 419 275 239 262

Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 500 384 391 176 157 164

Kommunal fastighetsavgift 168 150 134 168 150 134

Övriga kortfristiga fordringar 393 261 220 209 175 183

Summa 1 516 1 178 1 164 828 721 743

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Jönköpings Rådhus AB MTN-program 2 650 2 300 2 350

Jönköpings Rådhus AB certifikatprogram 950 900 700

Jönköpings Rådhus AB Europeiska  
Investeringsbanken 300 300 300

Övriga fordringar 639 672 649 2

Summa 639 672 649 3 902 3 500 3 350

Del 2 – Ekonomisk redovisning Finansiella rapporter
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Not 18 Kassa och bank

Not 19 Övriga förändringar av eget kapital

Not 20 Eget kapital

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Plusgiro 4 3 2 4 3 2

Bank 82 112 45 154 252 82

Summa 86 115 47 158 255 84

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Nedskrivning av andelar i Kommuninvest -62 -62

Övrig justering eget kapital 2

Summa 2 -62 -62

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Skattefinansierad verksamhet 5 686 5 041 4 723

- varav resultatfonder 377 366 364

- varav konjunktur- och strukturbuffert 0 260

Miljöhantering i Jönköping 76 67 49

Summa 5 762 5 108 4 772

Ingående eget kapital 6 862 6 456 6 093 5 108 4 772 4 556

Nedskrivning av andelar i Kommuninvest -62 -62

Justering eget kapital

Minoritetsandelar 2

Årets resultat 760 406 425 654 336 278

Utgående eget kapital 7 624 6 862 6 456 5 762 5 108 4 772

Del 2 – Ekonomisk redovisning Finansiella rapporter
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Not 21 Pensionsförpliktelser

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning 585 534 492 583 533 491
Nya förpliktelser under året 71 63 53 72 62 53
varav:
- Nyintjänade pensioner 44 45 37 44 45 37
- Ränte- och basbeloppsuppräkning 7 12 13 8 12 13
- Sänkning av diskonteringsränta
- Ändrat livslängdsantagande, RIPS 25 25
- Pension till efterlevande 1 2 4 1 2 4
- Övrigt -6 4 -1 -2 3 -1
Årets utbetalningar -22 -23 -19 -23 -23 -19
Förändring löneskatt 13 11 8 14 11 8
Summa avsatt till pensioner 647 585 534 646 583 533

Specifikation - avsatt till pensioner
Särskild avtals-/ålderspension 32 33 27 32 33 27
Förmånsbestämd kompletteringspension 450 396 359 450 398 359
Ålderspension 29 28 32 29 28 32
Pension till efterlevande 7 8 8 7 8 8
OPF-KL 2 2 4 2 2 4
Summa pensioner 520 467 430 520 469 430
Löneskatt 126 113 103 126 114 103
Pensioner i bolagen 1 5 1
Summa avsatt till pensioner 647 585 534 646 583 533

Ansvarsförbindelse
Ingående ansvarsförbindelse 2 579 2 634 2 733 2 579 2 634 2 733
Nya förpliktelser under året 101 87 49 101 87 49
varav:
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 37 65 69 37 65 69
Ändrat livslängdsantagande, RIPS 73
Aktualisering 0 73
Övrigt -9 22 -20 -9 22 -20
Årets utbetalningar -135 -132 -129 -135 -132 -129
Förändring löneskatt -8 -10 -19 -8 -10 -19
Summa ansvarsförbindelse 2 537 2 579 2 634 2 537 2 579 2 634

Aktualiseringsgrad, procent 96 96 96 96 96 96

Årets pensionskostnader
Årets avsättning, inkl. finansiella kostnader 68 48 42 68 48 42
Pensionsutbetalningar, inkl. administration 198 209 185 198 209 185
Avgiftsbestämd ålderspension 286 260 260 286 260 260
Summa pensionskostnader 552 517 487 552 517 487

Del 2 – Ekonomisk redovisning Finansiella rapporter
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Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Ansvarsförbindelse

Ingående ansvarsförbindelse 2 579 2 634 2 733 2 579 2 634 2 733

Nya förpliktelser under året 101 87 49 101 87 49

varav:

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 37 65 69 37 65 69

Ändrat livslängdsantagande, RIPS 73

Aktualisering 0 73

Övrigt -9 22 -20 -9 22 -20

Årets utbetalningar -135 -132 -129 -135 -132 -129

Förändring löneskatt -8 -10 -19 -8 -10 -19

Summa ansvarsförbindelse 2 537 2 579 2 634 2 537 2 579 2 634

Aktualiseringsgrad, procent 96 96 96 96 96 96

Årets pensionskostnader

Årets avsättning, inkl. finansiella  
kostnader 68 48 42 68 48 42

Pensionsutbetalningar, inkl.  
administration 198 209 185 198 209 185

Avgiftsbestämd ålderspension 286 260 260 286 260 260

Summa pensionskostnader 552 517 487 552 517 487

Forts. Not 21 Pensionsförpliktelser

Del 2 – Ekonomisk redovisning Finansiella rapporter
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Not 22 Andra avsättningar

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Avsättning för återställande av deponier

Bokfört värde 1 januari 136 144 56 136 144 56

Årets avsättning Hult + MilJön 1 102 1 102

Upplöst avsättning deponier -15 -8 -14 -15 -8 -14

Bokfört värde 31 december 122 136 144 122 136 144

Avsättning för elektrifiering Y järnväg

Bokfört värde 1 januari 50 0 50 0

Årets avsättning 50 50

Upplöst avsättning deponier

Bokfört värde 31 december 50 50 50 50

Avsättning för additionsfält E4

Bokfört värde 1 januari 27 0 27 0

Årets avsättning 32 32

Upplöst avsättning deponier -21 -5 -21 -5

Bokfört värde 31 december 6 27 6 27

Avsättning för övriga deponier

Bokfört värde 1 januari 0 0

Årets avsättning 6 6

Upplöst avsättning

Bokfört värde 31 december 6 6

Summa andra avsättningar 184 213 144 184 213 144

Not 23 Avsättning uppskjuten skatt

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Ingående avsättning 440 414 365

Omklassificering

Årets förändring 25 26 49

Summa 465 440 414

Del 2 – Ekonomisk redovisning Finansiella rapporter
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Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Reverslån 7 532 7 156 6 563 1 125 1 150 1 070

Kommunobligationsprogram 3 500 2 950 2 750 3 500 2 950 2 750

Certifikatprogram 1 200 1 150 1 050 1 200 1 150 1 050

Summa låneskuld 12 232 11 256 10 363 5 825 5 250 4 870

Finansiell leasing 143 179 143 179

Periodiserade anläggningsavgifter 370 341 307 370 341 307

Investeringsfond VA 191 157 128 191 157 128

Summa övriga långfristiga skulder 704 677 435 704 677 435

Summa långfristiga skulder 12 936 11 933 10 798 6 529 5 927 5 305

Uppgifter om låneskuld

Förfallotidpunkt inom 1 år 2 075 2 696 3 103 1 650 2 050 1 620

Förfallotidpunkt 1-5 år 7 761 6 460 5 561 3 600 2 600 2 890

Förfallotidpunkt längre än 5 år 2 396 2 100 1 699 575 600 360

Summa låneskuld 12 232 11 256 10 363 5 825 5 250 4 870

Not 24 Långfristiga skulder

Not 25 Kortfristiga skulder

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Kommunens kortfristiga skulder 1 717 1 823 1 591

Kortfristiga skulder kreditinstitut

Leverantörsskulder 383 262 364

Källskatt och arbetsgivaravgifter 205 219 197

Semesterlöneskuld 348 368 333

Upplupna pensionskostnader  
inkl. löneskatt 239 236 234

Övriga kortfristiga skulder, upplupna 
kostnader och förutbetalda intäkter 542 738 463

Bolagskoncernens kortfristiga skulder 1 277 1 172 958

Avgår koncerninterna kortfristiga skulder -202 -306 -185

Summa 2 792 2 689 2 364 1 717 1 823 1 591

Del 2 – Ekonomisk redovisning Finansiella rapporter
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Not 26 Ställda panter för skulder till kreditinstitut

Not 27 Borgensförbindelser

Not 28 Nettotillgång i Kommunförbundets pensionsstiftelse

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Företagsinteckningar 2 2 2

Summa 2 2 2

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Koncerninterna

Jönköpings Rådhus AB, moderbolag 6 188 6 037 4 941 6 187 6 037 4 941

Jönköpings Rådhus AB, dotterbolag 875 923 970 875 923 970

Summa 7 063 6 960 5 911 7 062 6 960 5 911

Externa

HV 71 Fastighets AB 34 36 37 34 36 37

Övriga föreningar 4 5 5 5 5 5

Summa 38 41 42 39 41 42

Summa borgensåtaganden 7 101 7 001 5 953 7 101 7 001 5 953

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Andel i Kommunförbundens  
pensionsstiftelse 17 15 14 17 15 14

Kommunförbundet i Jönköpings län -6 -9 -9 -6 -9 -9

Summa 11 6 5 11 6 5

Del 2 – Ekonomisk redovisning Finansiella rapporter
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Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Pensioner skattefinansierad verksamhet 64 51 42 64 51 42

- varav ränta pensionsavsättning 7 12 16 7 12 16

Avsättning deponi Hult -15 -8 103 -15 -8 103

Avsättning för elektrifiering Y Järnväg 0 50 0 50

Avsättning för additionsfält E4 -21 27 -21 27

Avsättning övriga deponier 6 6

Övriga avsättningar, bolagskoncernen 24 27 48

Summa 58 147 193 34 120 145

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Skattefinansierad verksamhet

- reavinst maskiner och inventarier -3 -3 -3 -3 -3 -3

- reavinst försäljning mark o byggnader -20 -2 -113 -20 -2 -113

- reaförlust försäljning mark o byggnader 1 1

- reavinst avslutade  
exploateringsområden 1

Bolagskoncernens reavinst försäljning 
mark och byggnader -24

Bolagskoncernens reaförlust vid  
förvärv andelar Elmia mm

Avgår koncerninterna poster 28

Summa -47 -4 -88 -23 -4 -115

Koncernen Kommunen

Belopp i mnkr 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Periodiserade anläggningsavgifter 29 34 35 29 34 35

Investeringsfond VA 33 29 22 33 29 22

Kommuninvest återföring tidigare års 
uppskrivning -62 -62

Justering -3 -3

Summa 59 63 -5 59 63 -5

Not 29 Förändring av avsättningar

Not 30 Realisationsvinster/förluster mm

Not 31 Övriga tillförda/använda medel

Del 2 – Ekonomisk redovisning Finansiella rapporter
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Särredovisning skattefinansierad verksamhet
Resultaträkning

Belopp i mnkr 2021 2020 2019

Verksamhetens intäkter 2 005 2 000 2 007

Verksamhetens kostnader -9 656 -9 525 -9 363

Avskrivningar -500 -549 -403

Verksamhetens nettokostnader -8 151 -8 074 -7 759

Skatteintäkter 7 164 6 779 6 715

Generella statsbidrag och utjämning 1 608 1 577 1 246

Verksamhetens resultat 621 282 202

Finansiella intäkter 62 83 101

Finansiella kostnader -40 -47 -40

Årets resultat 643 318 263

Del 2 – Ekonomisk redovisning Finansiella rapporter
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Balansräkning

Belopp i mnkr 2021 2020 2019

Tillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 983 6 438 5 710

Maskiner och inventarier 434 394 388

Summa materiella anläggningstillgångar 7 417 6 832 6 098

Aktier och andelar mm 264 271 291

Långfristiga fordringar 5 417 4 900 4 580

Summa finansiella anläggningstillgångar 5 681 5 171 4 871

Summa anläggningstillgångar 13 098 12 003 10 969

Förråd, lager och exploateringsfastigheter 55 60 62

Kortfristiga fordringar 840 720 714

Kassa och bank 158 255 84

Summa omsättningstillgångar 1 053 1 035 860

Summa tillgångar 14 151 13 038 11 829

Eget kapital, avsättningar och skulder

Ingående eget kapital 5 041 4 722 4 521

Justering av eget kapital - - -62

Årets resultat 644 319 263

Summa eget kapital 5 685 5 041 4 722

Avsättningar för pensioner 645 579 529

Avsättning deponi 180 133 141

Övriga avsättningar 78 0

Summa avsättningar 825 790 670

Långfristiga skulder 5 968 5 429 4 870

Kortfristiga skulder 1 673 1 779 1 567

Summa skulder 7 641 7 208 6 437

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 14 151 13 039 11 829

Ansvarsförbindelse pensioner intjänade före 1998 2 519 2 560 2 612

Del 2 – Ekonomisk redovisning Finansiella rapporter
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Särredovisning affärsverksamhet VA
Resultaträkning

Belopp i mnkr Not 2021 2020 2019

Verksamhetens intäkter 1 240 236 224

Verksamhetens kostnader 2 -168 -168 -159

Avskrivningar -62 -59 -57

Verksamhetens nettokostnader 10 9 8

Finansiella kostnader 3 -10 -9 -8

Årets resultat 0 0 0

Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr 2021 2020 2019

Den löpande verksamheten

Årets resultat 0 0 0

Justering för ej likviditetspåverkande poster 59 57

- avskrivningar 62

- förändring av avsättning

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar 29 15 7

Ökning (+) minskning (-)  kortfristiga skulder -15 17 -1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 76 91 63

Investeringsverksamhet

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar -309 -329 -197

Övriga investeringsinkomster 23 3 7

Kassaflöde från investeringsverksamheten -286 -326 -190

Finansieringsverksamhet

Nyupptagna lån 150 175 70

Övriga tillförda (+) använda (-) medel 60 60 57

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 210 235 127

Årets kassaflöde 0 0 0

Del 2 – Ekonomisk redovisning Finansiella rapporter
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Balansräkning

Belopp i mnkr Not 2021 2020 2019

Tillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 4 2 054 1 829 1 559

Maskiner och inventarier 5 11 12 12

Summa anläggningstillgångar 2 065 1 841 1 571

Kortfristiga fordringar 6 -32 -3 12

Summa omsättningstillgångar -32 -3 12

Summa tillgångar 2 033 1 838 1 583

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 0 0 0

Avsättningar 7 1 4 4

Långfristiga skulder 8 1 601 1 418 1 213

Långfristiga skulder, periodiserade anläggningsavgifter 9 370 341 307

Kortfristiga skulder 61 75 59

Summa skulder 2 032 1 834 1 579

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 033 1 838 1 583

Del 2 – Ekonomisk redovisning Finansiella rapporter
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Nothänvisningar

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Belopp i mnkr 2021 2020 2019

Försäljningsmedel 11 11 15

Brukningsavgifter 234 217 201

Anläggningsavgifter 37 36 42

Periodiserade anläggningsavgifter -34 -29 -35

Avgår till investeringsfond -33 -30 -22

Övriga intäkter 0 2 1

Realiserat förädlingsvärde 25 29 22

Summa 240 236 224

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Belopp i mnkr 2021 2020 2019

Personal -69 -68 -63

Pensioner 3 -1

Varor och material -34 -35 -34

Tjänster -42 -40 -40

Entreprenad och köp av vht -16 -18 -14

Lokal- markhyror, fastighetsservice -10 -7 -7

Summa -168 -168 -159

NOT 3 FINANSIELLA KOSTNADER

Belopp i mnkr 2021 2020 2019

Räntekostnader -10 -9 -8

Summa -10 -9 -8

 

NOT 4 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Belopp i mnkr 2021 2020 2019

Bokfört värde 1 januari 1 829 1 559 1 423

Årets nettoinvestering 284 327 190

Planenlig avskrivning -59 -57 -54

Nedskrivning

Summa 2 054 1 829 1 559

Del 2 – Ekonomisk redovisning Finansiella rapporter
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NOT 5 MASKINER OCH INVENTARIER

Belopp i mnkr 2021 2020 2019

Bokfört värde 1 januari 12 12 14

Årets nettoinvestering 2 2 1

Planenlig avskrivning -3 -2 -3

Summa 11 12 12

NOT 6 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Belopp i mnkr 2021 2020 2019

Upplupna intäkter mm -32 -3 12

Summa -32 -3 12

 

NOT 7 AVSÄTTNINGAR

Belopp i mnkr 2021 2020 2019

Avsättning pensioner inkl löneskatt 1 4 4

Summa 1 4 4

NOT 8 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Belopp i mnkr 2021 2020 2019

Kommunlån 1 410 1 260 1 085

Investeringsfond 191 158 128

Summa 1 601 1 418 1 213

NOT 9 LÅNGFRISTIGA SKULDER, PERIODISERADE ANLÄGGNINGSAVGIFTER

Belopp i mnkr 2021 2020 2019

Värde vid årets början 341 307 272

Förändring periodiserade anläggningsavgifter 29 34 35

Summa 370 341 307

Del 2 – Ekonomisk redovisning Finansiella rapporter
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Särredovisning Miljöhantering i Jönköping
Resultaträkning

Belopp i mnkr Not 2021 2020 2019

Verksamhetens intäkter 1 58 69 65

Verksamhetens kostnader 2 -39 -41 -38

Avskrivningar -9 -9 -12

Verksamhetens nettokostnader 10 19 15

Finansiella kostnader 3 -1 -1 -1

Årets resultat 9 18 14

Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr 2021 2020 2019

Den löpande verksamheten

Årets resultat 9 18 14

Justering för ej likviditetspåverkande poster  
(avskrivningar och förändring av avsättningar) 9 9 12

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar -11 34 18

Ökning (+) minskning (-)  kortfristiga skulder 7 -18 1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 43 45

Investeringsverksamhet

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar -3 -18 -5

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 -18 -4

Finansieringsverksamhet

Nyupptagna lån -15 -25 -40

Övriga tillförda (+) använda (-) medel 4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -11 -25 -40

Årets kassaflöde 0 0 1

Del 2 – Ekonomisk redovisning Finansiella rapporter
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Balansräkning

Belopp i mnkr Not 2021 2020 2019

Tillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 4 133 139 133

Maskiner och inventarier 5 17 16 12

Summa anläggningstillgångar 150 155 145

Kortfristiga fordringar 6 20 28 63

Summa omsättningstillgångar 20 28 63

Summa tillgångar 170 183 208

Eget kapital, avsättningar och skulder

Ingående eget kapital 67 49 35

Årets resultat 9 18 14

Summa eget kapital 76 67 49

Avsättningar 7 4 3 3

Långfristiga skulder 8 105 120 145

Kortfristiga skulder 9 -15 -7 11

Summa skulder 90 113 156

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 170 183 208

Del 2 – Ekonomisk redovisning Finansiella rapporter
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Nothänvisningar

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Belopp i mnkr 2021 2020 2019

Avgifter för mottagande och deponering 58 68 64

Övriga intäkter 1 1

Summa 58 69 65

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Belopp i mnkr 2021 2020 2019

Personal -6 -7 -6

Varor -8 -11 -10

Tjänster -20 -21 -19

Hyror mm -5 -2 -3

Summa -39 -41 -38

NOT 3 FINANSIELLA KOSTNADER

Belopp i mnkr 2021 2020 2019

Räntekostnader -1 -1 -1

Summa -1 -1 -1

 

NOT 4 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Belopp i mnkr 2021 2020 2019

Bokfört värde 1 januari 138 133 142

Årets nettoinvestering 1 11 1

Planenlig avskrivning -6 -6 -10

Summa 133 138 133

Del 2 – Ekonomisk redovisning Finansiella rapporter
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NOT 5 MASKINER OCH INVENTARIER

Belopp i mnkr 2021 2020 2019

Bokfört värde 1 januari 16 12 9

Årets nettoinvestering 2 6 5

Planenlig avskrivning -2 -1 -1

Försäljning av materiella anläggningstillgångar -1 -1

Summa 16 16 12

NOT 6 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Belopp i mnkr 2021 2020 2019

Kortfristiga fordringar 4 16 40

Avfallsskatt 24 23 23

Summa 28 39 63

 

NOT 7 AVSÄTTNINGAR

Belopp i mnkr 2021 2020 2019

Avsättning återställande av deponi 4 3 3

Summa 4 3 3

NOT 8 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Belopp i mnkr 2021 2020 2019

Kommunlån 105 120 145

Summa 105 120 145

NOT 9 KORTFRISTIGA SKULDER

Belopp i mnkr 2021 2020 2019

Leverantörsskulder 3 3 4

Övriga kortfristiga skulder -18 -10 7

Summa -15 -7 -3

Del 2 – Ekonomisk redovisning Finansiella rapporter
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Driftredovisning

 Belopp i mnkr
Bokslut 

2020
Budget 

2021
Bokslut 

2021
Avvikelse 

2021
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse m.m. 268 303 284 19

- varav kostnader 431 454 436

- varav intäkter -163 -151 -151

Valnämnd, Överförmyndarnämnd, Revision 17 20 19 1

- varav kostnader 18 21 20

- varav intäkter -1 -1 -1

Stadsbyggnadsnämnd 145 156 147 8

- varav kostnader 198 203 208

- varav intäkter -54 -48 -61

Miljö- och hälsoskyddsnämnd 21 22 19 3

- varav kostnader 40 41 38

- varav intäkter -19 -19 -19

Teknisk nämnd 249 290 284 6

- varav kostnader 1 988 1 943 2 011

- varav intäkter -1 740 -1 653 -1 728

Barn- och utbildningsnämnd 3 011 3 165 3 101 64

- varav kostnader 3 450 3 478 3 573

- varav intäkter -440 -313 -472

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 700 751 707 44

- varav kostnader 971 1 030 1 010

- varav intäkter -272 -279 -303

Kultur- och fritidsnämnd 291 294 295 -1

- varav kostnader 350 372 362

- varav intäkter -60 -78 -67

IFO-nämnd 643 645 675 -30

- varav kostnader 792 766 795

-varav intäkter -149 -122 -120

Äldrenämnd 1 612 1 656 1 642 14

- varav kostnader 1 995 1 993 2 030

- varav intäkter -384 -337 -387

Socialnämnd 1 038 1 094 1 072 23

- varav kostnader 1 305 1 281 1 282

- varav intäkter -267 -187 -210

Summa nämndsnetto 7 992 8 397 8 245 152

Affärsverksamhet -18 -10 -9 -1

Reavinst mm vid fastighetsförsäljning -89 0 -119

Nedskrivningar 144 0 27

Avsättningar 77 0 6

Kommungemensamma kostnader/intäkter -52 39 -47 86

- varav kostnader 128 241 140

- varav intäkter -180 -202 -187

Justering interna poster netto -9 0 -9

Avgår generella statsbidrag 0 0 39

Verksamhetens nettokostnad 8 046 8 426 8 131 295

Del 2 – Ekonomisk redovisning Driftredovisning



104

Att ha en god budgetföljsamhet är ett mått på kommunens finansiella kontroll då en 
grundläggande förutsättning för att uppnå god ekonomi och tillfredsställande kontroll 
över verksamheten är att nämnderna klarar att bedriva sin verksamhet inom beslutade 
ramar.

Nämndernas nettokostnader för året uppgår till cirka 8 miljarder. Det är 152 mnkr  
lägre än budgeterat, vilket i hög grad bidrar till det goda resultatet för kommunen. 
Totalt motsvarar budgetavvikelsen +1,8 procent av den budgeterade nettokostnaden för 
nämnderna. En avvikelse totalt för nämnderna på mindre än +/- 1 procent anses vara ett 
mått på god budgetföljsamhet. Det finns dock större underskott för enskilda nämnder 
som behöver följas. För 2021 är det bara IFO-nämnden som visar en negativ budget- 
avvikelse (-30 mnkr).

Ser man till socialtjänsten totalt så visar de tre nämnderna tillsammans en budgetbalans 
(+7 mnkr). Det kan jämföras med sammantaget budgetunderskott på +3 mnkr 2020,  
-87 mnkr år 2019 och -137 mnkr år 2018 för socialtjänstens nämnder.

Beloppsmässigt så visar barn- och utbildningsnämnden den största positiva budgetavvikelsen 
64 mnkr. Överskottet beror till största delen på färre barn och elever i verksamheten 
än budgeterat (18 mnkr), överskott inom förskoleområden (22 mnkr), statsbidrag för 
sjuklöner (16 mnkr) och minskade kostnader för måltider (8 mnkr).

Den kompensation som utgått från staten för sjuklönekostnader påverkar kostnadsläget 
positivt. Sammantaget har kommunen fått ersättning för sjuklönekostnader med  
39 mnkr.

När det gäller affärsverksamheten visar VA-verksamheten ett nollresultat efter avsättning 
till investeringsfond på 33 mnkr. Miljöhantering i Jönköping redovisar ett en budget  
i balans (+1 mnkr).
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Investeringsredovisning
Investeringsbudget för skattefinansierad verksamhet inklusive exploateringsverksamhet 
uppgår till 1 506 mnkr (1 400 mnkr exklusive exploatering). Utfallet uppgår till  
1 096 mnkr (1 048 mnkr exklusive exploatering). Genomförandegraden för nämndernas 
investeringsbudget, exklusive exploatering, är 76 procent. Största avvikelsen finns inom 
grundskola med 95 mnkr och fastigheter med 73 mnkr.

Avvikelsen inom grundskola beror på ett flertal skolprojekt som Bottnarydsskolan, 
Slättenskolan samt Kålgårdsskolan där det är lägre utfall än budget 2021. Budgetavvikelsen 
inom fastigheter beror främst på Majvallens dagcenter samt Skeppsbrons västra förskola 
och HS som inte förbrukade budgeten under 2021.

Affärsverksamheternas investeringsbudget uppgår till 294 mnkr. Av detta belopp utgör 
53 mnkr exploatering inom Va. Affärsverksamheternas utfall uppgår till 289 mnkr.

Total investeringsbudget för 2021 uppgår till 1 800 mnkr och utfallet 1 385 mnkr,  
vilket ger en genomförandegrad på 81 procent.

Ursprunglig beslutad investeringsbudget uppgick till 1 782 mnkr. Kommunstyrelsen 
beslutade i februari att föra över investeringsmedel med 91 mnkr från 2020 till 2021. 
Övriga ombudgeteringar har gjorts med -73 mnkr gällande kommunfullmäktiges beslut 
angående investeringsprojekt inom fastigheter (SOS centralen, Talavidsskolan, Äldre- 
boende Strandängen, Kålgårdsskolan och sporthall Hisingstorpsskolan) och fastighets-
förvärv (Klämmestorp, Ulvstorp och Vägporten 3).

 Belopp i mnkr
Bokslut 

2020
Budget 

2021
Bokslut 

2021 Avvikelse Avvikelse, %

Fastighetsförvärv 87 91 62 30 33

Räddningstjänsten 5 19 13 5 26

Gator och vägar 83 105 96 10 10

Infrastruktur utveckling utemiljö 69 34 59 -25 -74

Parker och lekplatser 20 23 19 3 13

Idrott- och badanläggningar 21 106 94 12 11

Förskola 125 125 96 28 22

Grundskola 67 235 140 95 40

Gymnasieskola, VUX och AMA 221 94 67 27 29

Vård- och omsorgsverksamhet 120 140 95 46 33

Fastigheter 123 275 202 73 27

IT 44 54 44 9 17

Teknisk service 26 47 38 8 17

Övriga investeringar 7 30 14 16 53

Summa nämnder 1 018 1 378 1 039 337 24

Exploatering skattefinansiering 43 128 57 8 6

Summa skattefinansierad verksamhet 1 061 1 506 1 096 345 23

VA 293 231 246 -15 -6

Exploatering VA 36 53 40 49 92

Miljöhantering i Jönköping 18 10 3 6 60

Summa affärsverksamhet 347 294 289 5 2

Summa investeringar 1 408 1 800 1 385 350 19
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Investeringsredovisning

Tekniska nämnden har 91 mnkr i budget för fastighetsförvärv och utfall på 62 mnkr.  
De största förvärvskostnaderna är för förvärven av Elefanten 20, Klämmestorp 1:26 och 
Vägporten 3.

Räddningstjänsten har budget på 19 mnkr och utfall på 13 mnkr för 2021. Investeringen 
i övningsanläggning på Axamo och inventarier med anledning av SOS-byggnationen 
senareläggs.

Verksamheten gator och vägar omfattar investeringar som genomförs inom såväl tekniska 
nämnden som stadsbyggnadsnämnden. Av budgeterade 120 mnkr har 102 mnkr förbrukats. 
Avvikelsen beror på att delar av ramanslaget generalplanekostnader för gator inte  
förbrukats.

Utveckling infrastruktur utgör anslag som återfinns inom kommunstyrelsen och stads-
byggnadsnämnden. Stadsbyggnadsnämnden genomför merparten av projekten inom 
detta anslag. Av budgeterade 34 mnkr blir utfallet 59 mnkr för 2021. Avvikelsen beror 
på ökade utgifter i projektet Munksjökajen med 10 mnkr. För att hantera denna ökning 
har förändringar i gestaltning vidtagits. Avvikelsen beror även på projektet samverkan 
kollektivtrafikåtgärder med 20 mnkr då mer intäkter för detta projekt kommer 2022 
samt oförutsedda kostnadsökningar i projektet. Magnus Ladulås plats är färdigställt  
och öppnades för allmänheten i mitten av november.

Verksamheten parker och lekplatser återfinns till sin helhet inom tekniska nämnden.  
Utfallet är 22 mnkr av budgeterade medel på 30 mnkr. Avvikelsen beror främst på  
generalplanekostnader för parker som inte förbrukas inom området Södra Munksjön.

Vad gäller idrotts- och badanläggningar uppgår utfallet till 94 mnkr och budgeten till 
106 mnkr. Om- och tillbyggnation av Stadsparksvallen pågår och den budget som  
planerades till 2022 användes 2021, dock återstår lite arbete 2022. Reinvesteringarna 
på Attarpsbadet blev dyrare än budgeterat. Norrahammars bad har en positiv budget- 
avvikelse för 2021.

Investeringar inom förskolan har en budget på 125 mnkr och ett utfall på 96 mnkr.  
Budgetavvikelsen inom förskolan beror främst på norra Råslätts förskola. Förskola  
Kaxholmenfärdigställdes i januari 2021. Majgatans förskola i Huskvarna och ny förskola 
i Månsarp är under byggnation. Ny förskola på Skeppsbron är under byggnation. På 
Brodalskolan i Norrahammar är byggnation igång och beräknas bli klar mars 2022.

För grundskolan uppgår budgeten till 235 mnkr och redovisade utgifter blev 140 mnkr. 
Avvikelsen inom grundskola beror på ett flertal skolprojekt, men främst Bottnarydsskolan, 
Slättenskolan och Kålgårdsskolan där utredning pågår. Talavidskolan och Fagerslätt- 
skolan är under byggnation. Torpaskolan och produktionskök på Ljungarumsskolan  
är färdigställda.

Gymnasieskolan har en budget på 93 mnkr och ett utfall på 67 mnkr. Det är budget- 
avvikelse inom alla gymnasieprojekt, men störst avvikelse finns främst inom Sandagymnasiet. 
Etablering av restaurang/livsmedelsprogram på Bäckadalsgymnasiet och etapp 1 på 
Bäckadalsgymnasiet är under byggnation.

Vård- och omsorgsverksamhet omfattar en budget uppgående till 140 mnkr och utfallet 
blev 95 mnkr. Projekten kring kök på Skärstadals äldreboende är färdigställt. Kök på 
Rosendala äldreboende har en budgetavvikelse 2021 då färdigställande är flyttat till juni 
2022. Tenhult Herrgårdsgärdets äldreboende utreds. Daglig verksamhet Linden etapp 
2 är färdigställt. Projekt HVB-hem i Prinseryd är under byggnation. HVB Bruksborg 
färdigställdes vid årsskiftet.
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Investeringsredovisning

Inom fastigheter, kommersiella samt egenägda, uppgår budgeten till 275 mnkr, varav 
202 mnkr förbrukades. Etapp 2 av ombyggnationen på Kasernen A6 pågår. Byggnation  
kring Majvallens dagcenter prognostiseras bli billigare än budget. Utbyggnad av 
SOS-centralen är under byggnation.

IT avviker 9 mnkr mot budget, vilket främst gäller avvikelse inom infrastruktur.

Teknisk service har en positiv budgetavvikelse med 8 mnkr beroende på att beställda 
fordon inte levererats i tid på grund av pandemin.

Inom övriga verksamheter som har en budget på 30 mnkr och utfall på 14 mnkr  
återfinns bland annat investeringsbudget för konst.

Exploatering skattefinansierad har en budget på 128 mnkr och utfall på 57 mnkr. För 
Åsen och Hedenstorp Östra har detaljplanerna vunnit laga kraft. Åsen är under upp-
handling och Hedenstorp detaljprojekteras. Projekt som är under upphandling nu och 
där produktionsstart påbörjats är hotellet vid Tändsticksområde där torgytor med mera 
skall göras, Lekeryd där vägar och Va med mera skall förberedas inför kommande  
bostadsförsäljning.

Va-verksamheten har en budget på 231 mnkr och utfall på 246 mnkr. Avloppsrening  
har en positiv budgetavvikelse, medan dricksvatten redovisar en negativ budgetavvikelse.  
Vattenverken har mer utgifter än budgeterat, medan mindre avloppsreningsverk har 
lägre utgifter än budgeterat.

Exploatering Va har en budget på 53 mnkr och ett utfall på 40 mnkr.

Kommunens budgeterade investeringar inom MilJön uppgår till 10 mnkr och utfallet 
blev 3 mnkr.

Större investeringar
Tio större investeringsprojekt har färdigställts under 2021. Tre projekt har en positiv 
budgetavvikelse och sju projekt en negativ budgetavvikelse. Störst avvikelse finns  
i projektet Munksjökajen och Attarpsbadet vilket beror på kostnadsutvecklingen och 
komplexiteten i projekten.

Färdigställda större  
investeringsprojekt, mnkr

Total 
budget

Ack. 
utfall Avvikelse

Budget 
2021

Utfall 
2021

Avvikelse 
2021

Vättergatan 15,0 15,8 -0,8 -1,5 -0,7 -0,8

Munksjökajen 67,5 77,4 -9,9 3,3 13,2 -9,9

Posses park 7,7 7,4 0,3 0,4 0,2 0,2

Kasern A6 ombyggnation 40,0 39,8 0,2 15,8 15,6 0,2

Ny förskola Kaxholmen 64,8 67,4 -2,6 4,5 3,7 0,8

Ersättningslokaler Taheskolan, catena 54,0 59,4 -5,4 1,4 3,5 -2,1

Ombyggnation Torpaskolan 77,0 83,3 -6,3 5,8 12,1 -6,3

Attarpsbadet 14,2 21,8 -7,6 0,0 1,4 -1,4

Utökat Bruksborg IFO 48,7 48,7 0,0 16,1 16,1 0,0

Ombyggnad kök skärstadal äldreboende 8,2 8,9 -0,7 5,0 5,7 -0,7

40 stycken pågående investeringsprojekt, varav sex förskolor, tio grundskolor, 6 projekt 
inom gymnasieskolorna och fyra äldreboende.
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Pågående större investeringsprojekt, mnkr
Total 

budget
Ack. 

utfall Avvikelse
Budget 

2021
Utfall 
2021

Avvikelse 
2021

Samverkan kollektivtrafikåtgärder 96,0 3,0 93,0 26,0 30,0 -4,0

Magnus Ladulås plats 14,0 13,0 1,0 12,6 11,6 1,0

Stallgården byggnad 10,8 5,4 5,4 6,2 0,8 5,4

Majvallens dagcenter 39,0 20,2 18,8 47,1 17,8 29,3

Utbyggnad av Sos centralen 100,7 41,5 59,2 28,6 15,9 12,7

Klämmestorp, ersättning av befintligt ridhus 10,0 0,6 9,4 10,0 0,6 9,4

Nybyggnad verksamhetslokal HS och förskola 99,2 72,7 26,5 74,7 59,2 15,5

Ny förskola Huskvarna söder 35,0 31,7 3,3 27,6 24,2 3,4

Ny förskola Norrahammar 51,4 41,3 10,1 33,0 23,6 9,4

Månsarp ny förskola 66,4 41,0 25,4 34,7 38,7 -4,0

Norra Råslätt ny förskola 64,5 0,6 63,9 17,4 0,2 17,2

Tenhult (Herrgårdsgärdet) ny förskola 35,3 1,4 33,9 1,6 1,3 0,3

Ombyggnation Talavidskolan 100,0 19,1 80,9 9,3 11,3 -2,0

Fagerslätt ny skola 142,0 142,8 -0,8 43,8 43,4 0,4

Ombyggnation Slättenskolan 99,6 2,8 96,8 57,1 1,0 56,1

 Bottnarydsskolan, ersättningsbyggnation/lokaltillskott 134,8 2,2 132,6 21,6 0,4 21,2

 Lekerydsskolan, ersättningsbyggnation förstärkning kök/matsal 55,7 0,2 55,5 8,6 0,0 8,6

 Västra höjderna etapp 2, idrottshall Hisingstorp 52,4 8,7 43,7 9,2 7,9 1,3

 Djupadalsskolan 7-9 samt GrSär 280,6 14,7 265,9 14,4 13,1 1,3

 Kålgårdsprojektet Etapp 1, F-6 inkl. kök/matsal 209,6 12,6 197,0 26,1 11,7 14,4

 Rosenlundsskolan, lokaltillskott/ersättningsbyggnation 127,6 0,5 127,1 0,8 0,5 0,3

 Ny skola 7-9 i Huskvarna, Sanda 336,8 9,9 326,9 1,6 8,5 -6,9

Etablering restaurang/livsmedelsprog Bäckadalsgymnasiet 48,0 5,0 43,0 41,9 30,7 11,2

Omställning lokaler vid Sandagymnasiet 85,2 1,8 83,4 15,9 1,7 14,2

Omställning Bäckadalsgymnasiet, etapp 1 33,5 21,0 12,5 9,5 20,5 -11,0

Omställning Bäckadalsgymnasiet, etapp 2 19,7 0,2 19,5 0,0 0,2 -0,2

Ökad kapacitet vid Bäckadalsgymnasiet, Pelarhuset 52,7 1,0 51,7 4,5 0,9 3,6

Ny handikappanpassad entré till Huskvarna Sporthall 5,1 0,0 5,1 4,9 0,0 4,9

Ny omklädningsbyggnad Jordbrovallen 18,4 1,7 16,7 7,8 1,6 6,2

Friidrottshall 153,1 0,2 152,9 0,0 0,2 -0,2

Stadsparken om- och tillbyggnad 150,0 142,5 7,5 67,2 74,6 -7,4

Rosenlundsbadet 884,0 3,4 880,6 2,0 0,7 1,3

Norrahammars bad 21,9 14,0 7,9 13,4 5,5 7,9

HVB Prinseryd 22,1 22,1 16,3 12,1 4,2

Ombyggnad kök äldreboende Rosendala 20,4 6,0 14,4 24,0 3,1 20,9

Äldreboende Wilhelmsrogården Strandängen 232,2 26,8 205,4 9,5 15,6 -6,1

Tenhults äldreboende Herrgårdsgärdet 153,6 3,4 150,2 4,7 2,9 1,8

Nytt äldreboende/demenscentrum Åsens gård 244,1 0,4 243,7 0,9 0,0 0,9

Ombyggnad Rosengårdens äldreboende 225,7 0,0 225,7 0,2 0,0 0,2

Daglig verksamhet Linden 20,8 18,7 2,1 12,9 10,8 2,1
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Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-26 § 179 om ytnyckeltal för nyproducerade 
förskolor samt att ytor för nyproducerade förskolor ska redovisas i årsredovisning för 
det år då förskolan färdigställdes. Beslutet omfattar nyproducerade förskolor som  
avropats av barn- och utbildningsnämnden efter det att fullmäktiges beslut vunnit laga 
kraft. Redovisningen ska omfatta såväl utgift samt yta m2 BRA och LOA per barn.

Kaxholmens förskola som färdigställdes under 2021 omfattas inte av beslutat  
ramlokalprogram eftersom den avropats innan beslutet togs.
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Information om företag i kommunkoncernen
Koncernbolag

Belopp i mnkr Intäkter Resultat 1)
Balans- 

omslutning
Eget 

kapital Soliditet % Investeringar

Moderbolag

Jönköpings Rådhus AB 4 9 10 330 328 3 3

Arrangemangsbolag

Elmia AB 56 -67 166 43 26 9

Destination Jönköping AB 31 1 20 3 13 0

Bostadsbolag

Junehem AB 172 9 1 305 200 15 427

Bostads AB Vätterhem 722 154 4 406 1 109 25 364

Energibolag

Jönköping Energi AB  
(underkoncern) 1 586 93 5 249 1 290 25 528

June Avfall & Miljö AB 197 1 223 22 10 14

Förvaltningsbolag

Jönköpings kommuns Fastighets- 
utveckling AB (underkoncern) 76 0 887 62 7 191

Högskolefastigheter i Jönköping 
AB (underkoncern) 88 5 1 122 98 9 48

Övriga bolag

Jönköping Airport AB 42 -26 23 4 17 3

Torsviks Terminal AB 0 0 0 0 100 0

Södra Munksjön Utvecklings AB 26 13 630 101 16 54

VPVV Fastighets AB 2 1 15 2 15 0

1) Resultat före dispositioner och skatt. För Jönköpings Rådhus AB utgörs resultatet inklusive erhållna och  
lämnade koncernbidrag samt utdelningar erhållna från dotterbolag.

2) Eget kapital samt 79,4 procent av obeskattade reserver 
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Koncernbidrag
Belopp i mnkr Koncernbidrag Aktieägartillskott Utdelning

Bolag Lämnade Erhållna Lämnade Erhållna Lämnade Erhållna

Jönköpings kommun

Jönköpings Rådhus AB 76 76 14 13

June Avfall och Miljö AB

Elmia AB 34

Junehem AB 1 16 13

Bostads AB VätterHem 30

Jönköping Energi AB 45

Jönköpings kommuns  
Fastighetsutveckling AB 1

Jönköping Airport AB 25

Södra Munksjön Utvecklings AB 1

VPVV Fastighets AB 1

Summa 152 152 14 14 13 13
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RevisionsberättelseDel 2 – Ekonomisk redovisning

Revisionsberättelse för år 2021
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits  
i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet  
som bedrivits i kommunens bolag. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC  
som biträder revisorerna.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut 
och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar 
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt 
att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet  
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning  
samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse för år 2021”.

 »  Årets resultat uppgår uppgår till +654 mnkr för Jönköpings kommun och resultat 
efter balanskravsjusteringar uppgår till +631 mnkr.

 » Vi bedömer att kommunens räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande.

 » Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som  
ger oss anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och  
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med lag om kommunal  
bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed.

 » Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som  
ger oss anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad  
i enlighet med LKBR och god redovisningssed. 

 »  Enligt vår uppfattning överensstämmer annan information i alla väsentliga avseenden 
med övriga delar i årsredovisningen.

 »  Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 

 »  Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt  
i budget 2021. 

 »  Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade målupp- 
fyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. Bedömningen är att god 
ekonomisk hushållning uppnås. 
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 »  Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott på + 152 mnkr vilket i hög grad 
bidrar till det positiva resultatet för kommunen. Vi konstaterar att Individ- och 
familjeomsorgsnämnden (IFO-nämnden) har ett budgetunderskott på 30 mnkr för 
år 2021 till följd av ökat antal externa placeringar inom barn- och ungdomsvården, 
ett högt antal externa placeringar inom missbruksvård, våld i nära relationer samt 
skyddade boenden. IFO-nämnden kan inte i rimlig grad verifiera att förvaltningen 
skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. I likhet 
med vad vi framförande föregående år ser vi allvarligt på att nämnden återigen 
uppvisar en betydande budgetavvikelse. Vi gör bedömningen att nämnden inte i tid 
vidtagit tillräckligt aktiva åtgärder för att komma tillrätta med budgetunderskottet. 
Vi vill framhålla att en god budgetföljsamhet hos nämnden  är en viktig förutsättning 
för en ekonomi i balans. Kommunstyrelsen uppmanas också, inom ramen för sin 
uppsiktsplikt, säkerställa att nämnden i god tid under året vidtar aktiva åtgärder  
i syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. 

 »  Vi konstaterar också att IFO-nämnden under år 2021 haft verksamhetsmål som är 
att betrakta som väsentliga för nämndens verksamhet som inte uppnåtts. Under år 
2021 har revisorerna också genomfört en fördjupad granskning avseende utrednings- 
tider vid handläggning av ärenden, barn och unga där vi konstaterat brister  
i hanteringen. Under februari år 2022 har en uppföljande granskning genomförts 
där revisorerna konstaterade att brister kvarstod och att det var svårt att få fram 
statistikunderlag, vilket vi ser som otillfredsställande.

I övrigt bedömer vi sammantaget att styrelse och nämnder har bedrivit sina respektive 
verksamheter på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de  
finansiella mål som fullmäktige uppställt och delvis förenligt med de verksamhetsmål 
som fullmäktige fastställt i budget.  

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de 
enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021.

Jönköpings kommun 2022-04-07

 

Kjell Dahlström Sara Larsson Thomas Sjöberg
Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande

Anders Vigortsson Astrid Johansson             Björn Westberg

Britt-Inger Leander Erik Lagärde Håkan Hakeberg

Irene Folkevik Magnus Jungvid Peter Isoz

Stig Wikström
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Del 3 – Verksamhetsöversikt

Del 3 – Verksamhetsöversikt

I denna del presenteras Jönköpings kommuns verksamhet som 
under 2021 bedrivits av tolv nämnder utöver kommunstyrelsen. 
Affärsverksamheterna VA och Miljöhantering i Jönköping är egna 
resultat- och balansräkningsenheter och ingår i tekniska nämndens 
verksamhet. Här presenteras även verksamheten i bolagskoncernen 
Jönköpings Rådhus AB. 

Kaxholmens förskola
I en växande kommun behövs fler skolor och förskolor. Under 2021  
färdigställdes bland annat ombyggnationen av Torpaskolan (F-6), men  
också den nybyggda Fagerslättskolan (F-6), samt Kaxholmens förskola.
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Kommunstyrelsen

Nämndens uppdrag
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsens uppdrag 
styrs i första hand av det som föreskrivs i kommunallagen. 
Den politiska ledningen utgörs av kommunfullmäkti-
ge, kommunstyrelse och fem utskott, ledningsutskott, 
upphandlingsutskott, personalutskott, välfärdsutskott 
samt samhällsbyggnadsutskott. Kommunstyrelsen leder 
och samordnar arbetet med kommunens övergripande 
mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksam-
heten. De huvudsakliga uppgifterna är att ansvara för 
kommunens utveckling och ekonomi, översiktlig fysisk 
planering, mark- och bostadsförsörjning, näringslivs- 
och sysselsättningsfrågor, inköps-, informations- och 
turistfrågor samt organisationsfrågor.

Nämndens nettokostnad

mnkr
Budget 

2021
Bokslut 

2021 Avvikelse

Nettokostnad 303 284 19

 

Årets verksamhet
Samtidigt som coronapandemin har krävt fortsatt 
fokus på att samordna kommunens hantering, har 
kommunstyrelsen och stadskontoret fortsatt utvecklings- 
arbetet inom flera områden, främst digitalisering, 
kommunikation och strategisk kompetensförsörjning.

För att stärka upp och samordna digitaliseringen av 
kommunens tjänster har en översyn av organisationen 
genomförts. Översynen resulterade i bildandet av en 
digitaliseringsavdelning och en strategi för hur det ska 
säkerställas att digitaliseringsinvesteringar leder till 
såväl kvalitetsförbättringar som kostnadsbesparing på 
sikt.

Press- och mediaarbetet för kommunens vanliga verk-
samhet har inte stannat av i pandemin utan också den 
planerade berättelsen om Jönköpings kommuns positiva 
framväxt har fått utrymme. Jönköpings kommun ser 
massmedia som en aktör i det demokratiska samhället, 
som informationsförmedlare, granskare och forum för 
debatt. Under året har kommunen genomfört ett stort 
antal digitala presskonferenser där verksamheternas 
pandemihantering varit i fokus. Mycket arbete har gått 
åt till snabba förberedelser, samordning och budskaps-

planering. Att kommunens ledare synts i media har  
visat på öppenhet, vilja till dialog och skapat ett  
starkare förtroende för kommunen som organisation.

Kommunfullmäktiges mål om kompetensförsörjning 
är styrande för arbetet med det kommungemensamma 
arbetet med kompetensförsörjning. Kompetensväxling 
har skett på stadskontorets HR-avdelning för att bättre 
kunna möta mål och behov som finns i verksamheten. 
En förstudie genomfördes under året med målet att ge 
ett underlag för det fortsatta kommungemensamma 
arbetet med chefs- och ledarförsörjning. Förstudien 
genomfördes i samarbete med Högskolan i Jönköping 
och inkluderade både en omvärldsbevakning (forskning 
och andra arbetsgivare) samt en intern kartläggning  
via intervjuer med medarbetare och chefer i kommunen.  
Bland flera slutsatser framkom bland annat att kommunen 
behöver förtydliga förväntningar på chefer som därefter 
utgör grund för utveckling av kommungemensam 
chefsintroduktion och utveckling. Ledningsgrupps- 
utvecklingsprogram för kommunkoncernens högsta 
chefer skulle ha påbörjats i maj 2021 men fick på 
grund av pandemin skjutas fram till början av 2022.

Årets ekonomi
Kommunstyrelsens positiva budgetavvikelse återfinns 
framför allt inom gemensam administration, kommun- 
ledning och näringslivsåtgärder. Överskottet beror 
främst på vakanser, återhållsamhet med inköp samt 
budgetmedel för barn och unga som inte använts. För 
näringslivsåtgärder är det avvikelse inom landsbygds- 
utveckling kopplat till det ännu ej beslutade lands-
bygdsprogrammet samt att en del av bidraget till  
Destination Jönköping för evenemang inte sökts.

Framåtblick
Det som har präglat 2021 kommer att fortsätta vara 
viktigt framöver för kommunstyrelsens uppdrag att 
leda och samordna hela den kommunala utvecklingen. 
Ökade förväntningar och behov, både från medborgare 
som internt inom organisationen, innebär att kommun-
styrelsens roll att samordna också behöver svara upp 
mot det.

KommunstyrelsenDel 3 – Verksamhetsöversikt
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Digitaliseringen av kommunen kommer att handla 
om att forma och bygga en effektiv organisation med 
förmåga att agera i en föränderlig värld. Verksamheten 
arbetar med att utveckla nya innovativa lösningar 
och dra nytta av ny teknologi som ger bättre kvalitet 
samtidigt som det innebär kostnadseffektiviseringar. 
Det innebär också förmåga att kunna möta upp mot 
förändrade krav från kommunens verksamheter och 
invånare samt förändrade lagkrav och ett ökat behov 
kring säkerhet.

Det ekonomiska läget de närmaste åren med stora 
investeringsbehov och successivt förändrad demografi 
kommer att ställa stora krav på kommunens ekonomi 
och att ha en budget i balans. En statlig utredning om 
en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner 
har resulterat i ett betänkande som planeras beslutas 
under 2022 för att träda i kraft i januari 2023. Detta 
förslag innebär en del nya regler som kommunen 
behöver beakta.

Invånarnas förväntningar och behov av kommunens 
arbete med kommunikation och service förväntas öka. 
Detta sker i hela samhället, men för Jönköpings  
kommun särskilt i takt med att kommunen växer  
i antal invånare och verksamheter. Enligt samhälls-
forskningen förändras människors beteende i kontakt 
med offentliga aktörer från att ha varit mer samlat  
i större samhällsgrupper till att behöva vara alltmer 
anpassat till personers olika behov och preferenser  
i olika kanaler, möten och tjänster.

Indikatorer
2019 2020 2021

Företagsklimat (max 100) 70 70 -

Medborgares nöjdhet med  
kontaktcenter (maxvärde = 5) 4,4 4,4 4,4

Andel medborgare som upplever att de 
har möjlighet att påverka de kommunala 
verksamheterna (%) 25

Andel av kommunens inköp gjorda  
med upphandlade leverantörer (%) 85 84 84

Kommunstyrelsen/ KommunrevisionDel 3 – Verksamhetsöversikt

Kommunrevision

Nämndens uppdrag
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, 
god revisionssed, samt det av kommunfullmäktige 
antagna reglementet. Kommunrevisionens uppgift är 
att med utgångspunkt från god revisionssed pröva om 
kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt och 
ekonomiskt tillfredsställande. Revisorerna granskar 
om räkenskaperna är rättvisande och om det finns en 
tillfredsställande intern kontroll.

Nämndens nettokostnad

mnkr
Budget 

2021
Bokslut 

2021 Avvikelse

Nettokostnad 4 4 0

Årets verksamhet
Den årliga granskningen består av tre delar: grund-
läggande granskning, granskning av delårsrapport 
och årsredovisning samt fördjupade granskningar. 
Under år 2021 har följande fördjupade granskningar 
genomförts; digitaliseringsarbetet, biståndsbedömning 
inom äldreomsorgen, kommunens konsthantering, 
personal- och kompetensförsörjning, utredningstider 
av barn och unga, underhåll av fastigheter, uppföljning 
av trygga köp, näringslivsarbetet, internt och externt 
intrångsskydd, lönehanteringen samt likvärdig skola. 
Därutöver har vissa av kommunens bolag varit föremål 
för fördjupade granskningar.

Kommunrevisorer har träffat representanter från samtliga 
nämnder för översiktlig ansvarsprövning av i vad mån 
nämnderna bedriver verksamhet på ett ändamålsenligt 
och tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rätt-
visande och om den interna kontrollen som görs inom 
nämnderna är tillräcklig. Detta i syfte att utgöra ett 
underlag för utarbetandet av revisionsberättelsen inför 
fullmäktiges beslut i frågan
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Överförmyndarnämnd

Nämndens uppdrag
Överförmyndarnämnden ska utöva tillsyn över  
förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap enligt 
föräldrabalken samt handlägga de frågor som där eller 
i andra lagar och bestämmelser särskilt anges.

Nämndens nettokostnad

mnkr
Budget 

2021
Bokslut 

2021 Avvikelse

Nettokostnad 16 15 1

Årets verksamhet
Inflödet av nya ärenden har varit i nivå med 2020 
års antal ärenden men det kan konstateras att antalet 
ärenden som avslutats under första halvåret 2021 
varit högre än normalt. Det kan bero på flera faktorer, 
exempelvis att personer har avlidit, att tingsrätten har 
beslutat om upphörande eller att ett nytt ärende aldrig 
blev ett ställföreträdarskap.

Överförmyndarenheten har under året haft handlägg-
ningstider på samma nivå som 2020 när det gäller 
granskningen av årsräkningar. Det betyder att ställ- 
företrädarna har fått ut sina arvoden snabbare och 
tidigare på året även för 2021. Majoriteten av  
årsräkningar var färdiggranskade väl inom marginalen  
på sju månader som är den handläggningstid som  
länsstyrelsen brukar utgå från med hänvisning till  
ett avgörande från JO.

Valnämnd

Nämndens uppdrag
Valnämndens uppgifter är att planera och genomföra 
allmänna val, val till Europaparlamentet samt  
folkomröstningar. Nämnden ska se till att valen  
genomförs enligt vallagen, andra valförfattningar  
och föreskrifter rörande val.

Nämndens nettokostnad

mnkr
Budget 

2021
Bokslut 

2021 Avvikelse

Nettokostnad 0 0 0

Årets verksamhet
Valnämnden har under år 2021 genomfört förberedande 
arbete inför allmänna valet 2022. Det innebär att  
valnämnden med hänsyn till skärpta lagkrav på  
avskärmade valsedlar (insynsskydd) arbetat med  
att se över och inventera valmaterial samt val- och  
förtidsröstningslokaler. Valnämnden har bytt förråd  
för allt valmaterial med betydligt bättre möjligheter  
till förvaring, transport och arbetsmiljö.

Valnämnd/ ÖverförmyndarnämndDel 3 – Verksamhetsöversikt
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Stadsbyggnadsnämnd

Nämndens uppdrag
Stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun fullgör 
kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet 
och har det närmaste inseendet över byggnads-  
verksamheten enligt plan- och bygglagen samt  
fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om skydd 
mot olyckor avseende räddningstjänsten och brandföre- 
byggande verksamhet. Nämnden fullgör också de övriga 
uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den 
kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet, 
trafikverksamhet, kartverksamhet, naturvårdsplanering 
och fastighetsbildningsverksamhet.

Nämndens nettokostnad

mnkr
Budget 

2021
Bokslut 

2021 Avvikelse

Nettokostnad 155 147 8

Årets verksamhet
Jönköpings kommun har en fortsatt mycket hög 
byggtakt. Antalet bostäder i planer som har fått laga 
kraft men inte blivit utbyggda, uppgår vid årsskiftet 
till cirka 2 800 bostäder varav cirka 400 är småhus. 
Arbetet med en ny Utbyggnadsstrategi för att klara en 
befolkningstillväxt på 200 000 invånare har fortsatt 
under 2021.

Planavdelningen arbetar med drygt 50 detaljplaner som 
möjliggör 5 100 bostäder, verksamhetslokaler, förskolor, 
skolor och andra byggnader för samhällsservice samt 
ny infrastruktur. Bygglovavdelningen har hanterat cirka 
1 600 bygglov. Det nya digitala ärendehanteringssystem 
ByggR är i drift och under året har 81 procent av 
ansökningarna sökts digitalt. Bygglovsavdelningen har 
utökat med tre nya tjänster för att möta ett ökat behov. 
Inströmningen av förrättningsansökningar har legat 
kvar på samma höga nivå som föregående år med  
195 inkomna ansökningar.

Verksamheten har färdigställt projekten Munksjökajen 
och Magnus Ladulås plats. Ny stombusslinje 4 invigdes 
under året inom pågående utveckling av kollektivtrafiken 
som genomförs tillsammans med Jönköpings länstrafik.

De händelser som räddningstjänsten akut kallas till 
har under året återgått till de nivåer som var innan 
pandemin bröt ut. Arbetet med brandtillsyn och brand-
skyddsutbildning till företag, elever och allmänhet 
har delvis varit påverkade och har ännu inte kommit 
tillbaka till normala nivåer.

Under året har Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) tagit fram fyra nya föreskrifter 
avseende styrning av kommunal räddningstjänst. Ett 
av de nya kraven att förhålla sig till är att kommunen 
behöver ingå i ett större ledningssystem tillsammans 
med andra kommunala räddningstjänster. Jönköpings 
kommun har sedan länge haft ett motsvarande samarbete 
inom länet. Under året så har detta samarbete utvecklats 
till att även omfatta kommunerna i Kronobergs-,  
Blekinge- och norra Kalmar län. Totalt ingår nu  
30 kommuner med tillsammans 800 000 invånare  
i ett nytt ledningssystem med ledningscentral placerad 
på Rosenlund i Jönköping, benämnt Räddningstjänst-
samverkan Småland-Blekinge. Övriga föreskriftskrav 
från MSB gäller ökade krav på den brandförebyggande 
verksamheten, framtagande av nytt handlingsprogram, 
samt dokumentation efter genomförda operativa insatser.

Utbildning för deltidsbrandmän, GRIB-utbildning, har 
genomförts tre gånger vid övningsanläggningen  
i Axamo tillsammans med räddningstjänsten i Växjö  
på uppdrag av MSB.

Inom det brottsförebyggande- och kommuninterna 
säkerhetsarbetet har en genomlysning genomförts, 
vilket lett fram till delvis nya arbetssätt. Arbetet med 
kontinuitetshantering har fortsatt under året, vilken 
syftar till att analysera beroende och sårbarheter  
i kommunens verksamheter.

Årets ekonomi
Stadsbyggnadsnämnden redovisar en budgetavvikelse 
med 8 mnkr vilket beror på intäkter som gett ett  
överskott i förhållande till budget. De verksamheter 
som redovisar en positiv budgetavvikelse för intäkter 
är bygglovavgifter med 5 mnkr, förrättningsavgifter 
med 2 mnkr samt planavgifter med 1 mnkr. Bygglov- 
avgifterna ligger högre jämfört med föregående år, 
ökning med 2 mnkr, men samtidigt blir handläggnings-  
tiderna längre. Detta innebär en större andel  

StadsbyggnadsnämndDel 3 – Verksamhetsöversikt
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reduceringar innevarande år på grund av långa  
handläggningstider i många ärenden. Reduceringarna   
i bygglovavgifter har ökat och hamnar på 2,2 mnkr vilket 
är en ökning jämfört med 2020 (1 mnkr för helår).

Räddningstjänsten har gjort utredningar kring ras och 
skred med konsulthjälp vilket har finansierats inom 
ram. Räddningstjänsten har även bekostat utbildning 
under slutet av året för samtliga nya ledningsbefäl  
som började i slutet av 2021.

Framåtblick
Stadsbyggnadsnämnden har svårt att bedöma i vilken 
omfattning pandemin kommer att påverka samhälls-
byggnadssektorn och fastighetsbranschen. Kommunen 
har inte märkt av någon nedgång och har haft en stadig 
befolkningsökning. Stigande byggkostnader kan komma 
att påverka samhällsbyggnadssektorn. Det slopade 
investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för 
studerande kan komma påverka hur många nya bostäder 
som påbörjas i kommunen. Bedömningen är dock en 
fortsatt stark efterfrågan inom nämndens verksamheter.

I takt med att kommunen växer och att antalet operativa 
händelser inom räddningstjänsten blir fler behöver 
responstidernas utveckling noga följas upp.

En revidering av Lag om skydd mot olyckor 
(2003:778) antogs under hösten 2020 och ställer en 
rad nya krav, bland annat på kommunernas räddnings-
tjänst. Förändringarna genomfördes under 2021, men 
behöva utvärderas under kommande år, så att hög kvalité 
i verksamheten bibehålls och uppfyller de intentioner och 
krav som återspeglas i reviderad lagstiftning.

Den ökade spänningen i vår omvärld kan på olika sätt 
komma att påverka kommunen. En väl fungerande 
krisberedskap vid fredstida kriser är grunden för ett 
civilt försvar. Ytterligare satsningar inom krisberedskap 
och civilt försvar kommer sannolikt behöva göras inom 
de kommande åren, så att en grundläggande service 
kan säkerställas för kommuninvånarna även vid störda 
förhållanden.

Indikatorer
Under 2021 har en bättre bemanningssituation inneburit 
att stadsbyggnadskontoret under året kunnat hantera 
samt bevilja även ett antal äldre bygglovsärenden. 
Detta gör att årets statistik, för andelen ärenden som 
beslutas inom föreskriven tid, är något lägre jämfört 
med 2020.

2019 2020 2021

Andel bygglov som beslutats inom 
föreskriven tid (10 veckor) 90 91 88

Operativa händelser räddningstjänsten 3 738 3 350 3 688

varav utförda av deltidskårerna 1 702 1 500 1 740

Tillsyner LSO och LBE 453 327 356

Tillstånd LBE 43 36 27

Övriga ärenden 943 641 727

Utbildningar, deltagare 14 663 7 187 7 097

StadsbyggnadsnämndDel 3 – Verksamhetsöversikt
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Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Nämndens uppdrag
Miljö- och hälsoskyddsnämnden svarar för prövning, 
tillsyn och miljöövervakning enligt miljöbalken, livs-
medelslagen och angränsade lagar, förordningar och 
föreskrifter inklusive den lokala hälsoskyddsföreskriften. 
Nämnden svarar vidare för de övriga uppgifter som 
enligt svensk lag eller Europaunionens bestämmelser 
ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet.

Nämndens nettokostnad

mnkr
Budget 

2021
Bokslut 

2021 Avvikelse

Nettokostnad 22 19 3

Årets verksamhet
Arbetet för att öka andelen finansiering genom tillsyns-
avgifter till 50 procent har fortsatt under året. Mycket 
tid har lagts ned på att omklassa samtliga verksamheter 
med årlig avgift med anledning av en ny taxa som  
började gälla 2021 för miljöfarliga verksamhet.  
Coronapandemin har påverkat möjligheter att utöva 
tillsyn på plats hos verksamhetsutövare. Tillsyn vad 
gäller enskilda avlopp, radon samt flerbostadshus har 
inte kunnat genomföras enligt plan. Kontroller enligt 
lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serverings-
ställen har skett regelbundet. För livsmedelskontroller 
har övergången till efterhandsdebitering påbörjats.

Resultatet i nöjd-kund-mätningen Insikt ligger kvar på 
en fortsatt god nivå som tidigare mätningar. Arbetet 
med kommunens kemikalierutin och vattensamordning 
har genomförts enligt plan på miljö- och hälsoskydds-
kontoret.

Årets ekonomi
Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetavvikelse för 
2021 avser medel för miljömålsanslaget, ökade statsbidrag 
för trängselkontroller, minskade personalkostnader och 
införande av efterdebitering för livsmedels- kontroll. 
Andelen finansiering av tillsynsverksamheten genom 
tillsynsavgifter är 41 procent.

Framåtblick
Det ökande invånarantalet tillsammans med tillväxt 
inom näringsliv och offentlig verksamhet i Jönköping 
leder till ökning av tillsynsbehovet inom samtliga av 
nämndens tillsynsområden. Hanteringen av förorenade 
områden bedrivs så att tillväxten i kommunen inte 
hindras eller orsakar ytterligare miljöproblem. Senast 
2050 ska förorenade områden med de två högsta  
riskklasserna vara sanerade.

Övergången till efterhandsdebiteringar för livsmedels- 
kontroller fortsätter liksom kontroller enligt lagen om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

En åtgärdsutredning gällande föroreningar i Munksjön 
har blivit klar under 2021. Denna kommer att leda till 
krav på arbetsinsatser inom vattensamordningen.  
Under hösten 2021 antogs en ny VA-plan som ligger 
till grund för delplaner som ska färdigställas under 
2022. Vidare ska en fördjupad utredning angående 
Barnarpasjön genomföras.

Indikatorer
2019 2020 2021

Antal tillsynsbesök  
Miljöbalken - miljöskydd 508 446 258

Antal tillsynsbesök Miljöbalken -  
hälsoskydd 497 420 302

Antal tillsynsbesök Livsmedelslagen 1 197 1 147 1 190

Antal åtgärdade bristfälliga avlopp 49 23 30

Andel livsmedelskontroller med  
konstaterade brister i procent 23 12 10

Andel miljöskyddstillsyn med  
konstaterade brister i procent 39 39 27

Andel riskklassade förorenade  
områden i procent 31 31 38
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Teknisk nämnd

Nämndens uppdrag
Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter  
i frågor rörande mark och byggnader, gator och vägar, 
parker, lekplatser och naturreservat, skog, va-hantering 
samt parkering, hamnar, färjetrafik och industrispår.

Nämndens nettokostnad

mnkr
Budget 

2021
Bokslut 

2021 Avvikelse

Nettokostnad 290 284 6

Reavinst vid  
fastighetsförsäljningar 0 -20

Realiserad värdeökning 0 -82

Exploateringsersättning 0 -17

Nedskrivningar 0 27

Årets verksamhet
Ingen avmattning bedömts ha skett beträffande intresse 
för etableringar och byggnationer inom kommunen. 
Kommunens eget behov av olika typer av verksamhets- 
lokaler är fortsatt stort och en mängd lokalytor av  
olika slag tillkommer kontinuerligt. Det har under 
2021 uppkommit en brist på material av olika slag 
med tillhörande omfattande prisjusteringar som följd, 
vilket även kan påverka framtida prisnivåer och index.

Restriktivitet gällande återbesättning av anställningar 
2020 innebar att tekniska kontoret hade ett 50-tal 
vakanta tjänster att hantera inför 2021. Ett omfattande 
arbete har genomförts i syfte att bemanna organisa-
tionen på grund av vakanta tjänster i kombination 
med nya uppdrag, personalomsättning och ett antal 
pensioneringar. Kvardröjande effekter av pandemin 
har medfört att vissa externa intäkter varit svåra att 
uppskatta, varför en viss försiktighet tillämpats vid 
prognostisering under året.

Vakanser har gjort att vissa mer personalintensiva 
grunduppdrag inte kunna utföras i det utsträckning 
som eftersträvats. Bland annat har drift/skötsel av 
den markinfrastruktur som nämnden ansvarar för 
påverkats. Dock har det inte fått märkbar effekt bland 
kommunens medborgare, eftersom medborgarunder-

sökning som gjordes under 2021 visar att kommunen 
inom detta område och flertalet andra områden får mer 
positiva omdömen än riket i stort.

Årets ekonomi
Nämndens avvikelse mot budget uppgår till 6 mnkr. 
Det är några poster som har belastat nämnden ekonomi 
under 2021 inom fastighetsområdet. Kostnader för 
rivningar och saneringar inom pågående investerings-
projekt uppgår till drygt 17 mnkr, cirka 10 mnkr mer 
än budget. Skadegörelser på fastigheter har varit stor 
och uppgår till nästan 11 mnkr. Förvaltningen har,  
i enlighet med försiktighetsprincipen, belastat resultatet 
med ett belopp för skadestånd utifrån pågående tvist 
med en entreprenör. Även de av regeringen och nämn-
den beviljade hyressubventionerna belastar resultatet. 
Målsättningen inom fastighetsområdet är att balansera 
oförutsedda händelser genom att vara mer återhållsam 
när det gäller kostnadsläget och därigenom tillfälligt 
minska det årligt underhållet på fastigheterna. Detta är 
något som inte lyckats under året. Vakanser i kombination 
med högre intäkter än väntat från andra avdelningar 
har balanserat resultatet.

Nämndens taxe- och avgiftsfinansierade verksamhet 
visar på positivt resultat för året. Va-avdelningen kan 
sätta av ett större belopp till investeringsfonden,  
29 mnkr, än budgeterat, 11 mnkr, vilket minskar  
lånebehovet och framtida räntor. För avfallsanläggningen 
MilJön blev resultatet i paritet med budget vilket  
innebär ett resultat på 9 mnkr.

Nettot för övrig verksamhet som i huvudsak ingår  
i nämndens ansvarsområde uppgår till drygt 90 mnkr 
varav intäkter från fastighetsförsäljningar och  
exploateringsverksamhet uppgår till nästan 120 mnkr 
för året.

Framåtblick
Ett antal olika utmaningar finns inom tekniska  
kontorets. En gemensam utmaning för alla är kompetens- 
försörjning. Kommunen behöver fortsätta att kontinuerligt 
anpassa och förbättra arbetsgivarerbjudandet för såväl 
befintliga som nya medarbetare. Ett arbete är startat 
under senare delen av 2021 för att förbättra  
arbetsgivarerbjudandet.
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Digitalisering, som sedan en tid är en prioriterad 
process och som också sträcker sig långt utanför 
VIP-perioden, blir allt mer konkret framåt. I samband 
med att förvaltningen blir mer digitaliserad behöver 
processer effektiviseras och rutiner revideras, tjänster 
renodlas och användandet av externa tjänster ses över 
så att ansvarsområden är optimala vid varje given 
tidpunkt och uppdrag.

Arbetet med koldioxidbudget och dess påverkan på 
nämnden är ännu inte konkretiserat i detalj men kan 
komma att påverka förvaltningens verksamheter.  
Energifrågan och prisutvecklingen har varit aktuell  
under innevarande år och de framtida effekterna är 
ännu inte fullt ut analyserade.

Stadsomvandling, som i den nya översiktsplanen  
planeras att ska ske mer genom förtätning, kommer  
att minska marginalerna till följd av högre inköpspriser 
men också ställa högre krav på den egna organisationen 
då ägarstrukturen blir mer splittrad.

Indikatorer
2019 2020 2021

Fastighetsavdelningen

Förvaltad area total yta m2 1 171 691 1 180 241 1 136 907

Energianvändning i kommunala 
fastigheter i kWh/kvm 151 -* 152

Städning total yta m2 484 850 473 750 470 000

Gata och park

Visingsötrafiken Passagerare 257 485 224 132 241 102

Gator total yta (1000-tals m²) 6 095 6 090 6 121

Gång- o cykelvägar total yta 
(1000-tals m²) 1 663 1 668 1 691

Antal lekplatser 122 124 127

Parkering

Avgiftsbelagda p-platser,  
medeltal/år 9 200 9 350 9 350

Teknisk service

Totalt antal fordon 973 1 028 1 034

Mark och exploatering

Antal sökande i tomtkön 1 545 1 614 1 685

Antal påbörjade  
småhusbostäder 148 116 186

Va-avdelningen

Antal 1000 m3 sålt vatten 8 476 8 659 8 897

Antal 1000 m3 betalt  
avloppsvatten 7 926 8 218 8 897

Antal abonnenter 23 786 23 902 24 037

MilJön

Mottagen mängd ton 1) 234 137 243 649 222 872

* ingen uppgift

1 ) Mängd avfall och material som totalt har vägts in på  
anläggningen under året
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Barn- och utbildningsnämnd

Nämndens uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för vad  
i lag och förordning ligger på huvudman för offentlig 
utbildning. Ansvaret innefattar förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, fritidshem, särskild under-
visning för elever som vårdas på länssjukhuset Ryhov. 
Nämndens ansvarsområde omfattar även pedagogisk 
omsorg (dagbarnvårdare), öppen förskola inom ramen 
för kommunens familjecentraler samt Kulturskola och 
Upptech.

Nämndens nettokostnad

mnkr
Budget 

2021
Bokslut 

2021 Avvikelse

Nettokostnad 3 165 3 101 64

Årets verksamhet
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livs-
långt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för 
alla barn. Ett varierat innehåll, ett tematiskt arbetssätt och 
närvarande förskollärare, som utmanar och stimulerar 
barnens lekar och aktiviteter är en förutsättning för att 
kunna genomföra en undervisning efter skollagens och 
läroplanens intentioner. Barnunderlaget varierar mellan 
åren och är för närvarande relativt lågt varför många 
förskolor därmed behöver ställa om sin verksamhet. 
Fler barn i barngrupperna och lägre personaltäthet är 
direkta konsekvenser av detta. Från att tidigare ha haft 
mycket bra värden för gruppstorlek och personaltäthet 
ligger Jönköpings kommun nu på rikssnitt.

Likvärdig skola är uppdraget för hela grundskolans 
verksamhetsområde och ska genomsyra hela verksam-
heten när det gäller kunskapsresultat och progression, 
närvaro, elevhälsans arbete, medarbetare, hållbart  
ledarskap eller ekonomi. Alla elever ska få lika möjlighet 
oavsett var i kommunen skolan finns. Grundskolan är 
i dagsläget inte likvärdig avseende om du är pojke eller 
flicka. Flickor klarar sig i genomsnitt bättre i grund- 
skolan oavsett bakgrund.

Utöver kön, föräldrarnas utbildningsnivå och socio- 
ekonomisk bakgrund så kan även elevers närvaro  

i skolan påverka kunskapsresultaten. All frånvaro 
är missade undervisnings- och inlärningstillfällen. 
Andelen elever med närvaro lägre än 90 procent har 
ökat de två senaste läsåren. En stor orsak till detta kan 
vara coronapandemin som har lett till att fler elever har 
varit hemma kortare perioder. Trots detta är frånvaron 
lägre i Jönköpings kommun än riket i stort. I ett större 
perspektiv finns en tendens att den ökar både nationellt 
och internationellt, och så även i Jönköpings kommun. 
Det behövs hela tiden arbete med att främja närvaro 
och förebygga frånvaro för att frånvaron ska minska 
och inte bli resurskrävande.

Coronapandemins påverkan på kunskapsresultaten 
kan inte påvisas. Däremot märks tydligt i exempelvis 
brukarenkäten att avsaknaden av fysiska möten såsom 
utvecklingssamtal, föräldramöten samt hämta och 
lämna på fritidshem och skola har påverkat kontakten 
hem och skola negativt. Under läsåret 2020/2021 har 
andelen behöriga till gymnasiet ökat där den största 
ökningen har skett bland pojkar och de med lägre 
meritvärden.

I arbetet med tillgängliga lärmiljöer har fokus på 
skolorna främst varit det pedagogiska och sociala 
perspektivet. Orsaken till detta att arbetet med den 
pedagogiska och den sociala miljön kan påbörjas och 
genomföras utan någon större kostnad samt att det 
kan vara lättare att genomföra utifrån den egna  
skolenheten.

Inom kulturskolan har ett visionsarbete för verksam-
heten inletts som kommer att redovisas 2022. Trots att 
coronapandemin i hög grad påverkade kulturskolans 
möjligheter till utåtriktat marknadsförings- och rekryterings- 
arbete har detta inte i resulterat i minskat antal elever. 
Däremot gjorde pandemin att mycket av det arbete 
som skulle skett i grundskolan fick ställas in under  
vårterminen. Denna verksamhet kräver stor planering 
och framförhållning och är därmed svår att ta igen.

Årets ekonomi
Nämnden redovisar 2021 en positiv budgetavvikelse med 
64 mnkr. 2021 är andra året i rad som har präglats 
av coronapandemin, som även för 2021 har påverkat 
det ekonomiska utfallet. En stor bidragande orsak till 
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budgetavvikelsen är statsbidraget för sjuklönekostnader, 
som uppgår till 16 mnkr. Ytterligare anledningar till 
avvikelsen som till stor del är kopplat till corona- 
pandemin är sjukfrånvaro bland både barn/elever och 
personal. Detta har medfört minskade personalkostnader, 
bland annat på grund av att vikarier ej har tillsatts men 
även på grund av svårighet att tillsätta vikarier. Även 
kostnader för livsmedel har blivit lägre på grund av 
hög frånvaro bland barn och elever.

Den största delen av nämndens anslag räknas om till 
barn- och elevpeng och fördelas ut till både kommunala  
och fristående aktörer löpande under året utifrån 
faktiskt antal barn och elever i verksamheten. I det 
positiva resultatet ingår differensen mellan förvaltningens 
budgeterade och det faktiska barn- och elevantalet 
inom barn- och utbildningsnämndens olika verksam- 
heter med en positiv budgetavvikelse med 18 mnkr.

De kommunala förskoleområdena och pedagogisk 
omsorg (dagbarnvårdare) redovisar totalt positiv 
budgetavvikelse. Det fördelas på förskoleområden med 
23 mnkr, pedagogisk omsorg med 1 mnkr och öppna 
förskolan med 1 mnkr. De kommunala grundskole- 
områdena redovisar en positiv avvikelse mot budget 
med 11 mnkr. Den ekonomiska effekten av corona-
pandemin har stor betydelse för det positiva resultatet 
främst med anledning av statsbidrag för sjuklönekostnader 
samt svårigheter med anskaffning av vikarier.

Kostverksamheten redovisar positiv budgetavvikelse 
med 8 mnkr bland annat på grund av minskade inköp 
av livsmedel som en effekt av coronapandemin. Till 
följd av rådande omständigheter har utbudet på matsedeln 
begränsats. En krismatsedel har aktiverats vid behov 
under året. Under andra halvåret har utbildnings- 
förvaltningens kostorganisation tagit över leveranser 
från Socialförvaltningen till egen regi och därmed 
effektivare kunna bedriva sin verksamhet. Det har  
även varit svårt att uppbringa timvikarier vid behov.

För Kulturskolan redovisas en positiv budgetavvikelse 
på 1 mnkr, i huvudsak är relaterat till coronapandemin. 
Faktorer som påverkat avvikelsen är uteblivna  
kostnader i och med inställda föreställningar samt  
även svårigheter att tillsätta vakanta tjänster.

Centrala poster redovisar totalt en avvikelse mot 
budget med 3 mnkr. I detta belopp finns både negativa 
och positiva budgetavvikelser. Centrala poster som 
redovisar negativa avvikelser är främst rehabiliterings-
åtgärder. Poster med positiv avvikelse är bland annat; 
vakanta tjänster och utvecklingsmedel inom förvalt-
ningsövergripande verksamhet till följd av omorganisation 
och anpassning till effektiviseringen för 2022.

Framåtblick
Barn- och utbildningsnämnden har tre större  
prioriterade områden för 2022-2024:

 » Likvärdighet – det kompensatoriska uppdraget, 
vilket syftar på förskolans och skolans uppdrag att 
kompensera för barn och elevers olika förutsättningar 
genom att möta alla barns och elevers olika behov 
när det gäller tillgänglig lärmiljö. Det innefattar 
också att ha bra strukturer för att genom hela  
styrkedjan kartlägga och utveckla verksamheten 
på ett sätt som främjar en likvärdig skola.

 »  Kompetensförsörjning, som handlar om att skapa 
goda förutsättningar samt att attrahera, rekrytera, 
utveckla och behålla skolledare, lärare och andra 
yrkeskategorier inom nämndens verksamheter.

 »  Utveckling av digitala arbetssätt, vilket är en 
förutsättning för att nå regeringens långtgående 
mål i ”Digitaliseringsstrategin för skolväsendet”. 
Utvecklingsområdet är också en del i arbetet med 
en likvärdig skola och förskola och behovet av 
bra digitala lärresurser samt kompetensutveckling 
kring arbetssätten har ytterligare tydliggjorts under 
den nu rådande coronapandemin.

Dessa områden är inte unika för Jönköpings kommun. 
Enligt Skolverket måste utveckling prioriteras kring 
skolsegregationen, lärarbristen och digitalisering för att 
skolan ska förbättras. Analyser visar att socioekonomisk 
sammansättning i skolor har fått en allt större betydelse 
för elevernas resultat och prognoser pekar på att det 
ur ett nationellt perspektiv kommer att råda brist på 
behöriga lärare och förskollärare fram till 2035.  
Digitaliseringen av skolväsendet är i grunden en  
demokratifråga och alla barn och elever, unga som 
vuxna, ska ges samma förutsättningar att öka sin  
digitala kompetens.
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2019 2020 2021

Förskola - andel årsarbetare med förskollärarexamen

Jönköping  57  56  58 

Riket  43  43  44 

Förskola - Antal barn per årsarbetare

 Jönköping  4,8  4,9  5,1 

 Riket  5,1  5,2  5,2 

Grundskola - andel (%) elever i åk 9 som blev 
behöriga till nationellt program

 Kvinnor  91  88  90 

 Män  86  86  87 

 Totalt  89  87  88 

 Riket  83  84  85 

Grundskola - genomsnittligt meritvärde i åk 9

 Kvinnor  248  243  248 

 Män  220  211  214 

 Totalt  234  227  230 

 Riket  225  226  227 

Grundskola- andel (%) elever i åk 6 som uppnått  
kunskapskraven i alla ämnen

 Kvinnor  87  84  82 

 Män  78  81  77 

 Totalt  82  82  80 

 Riket  73  72  72 

Grundskola andel elever per lärare (årsarbetare)

 Totalt  11,0  10,9  10,9 

 Riket  11,9  12,0  12,0 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

Nämndens uppdrag
Nämnden ansvarar för vad som i lag och förordning 
ligger på huvudman för offentlig utbildning. Ansvaret 
innefattar gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal  
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, kommunens 
YH-utbildning samt samhällsorientering för nyanlända 
invandrare. I utbildningsuppdraget ingår även att efter 
beviljad ansökan vara Riksidrottsgymnasium och 
anordna nationell idrottsutbildning avseende specialidrotter.

Nämnden ansvarar för kommunens trafikövningsplats 
samt samordning av Södra Vätterbygdens Teknikcollege 
och utbildningsrelaterade frågor för Vård- och  
omsorgscollege. Nämnden ansvarar även för kommunens 
arbetsmarknadsåtgärder.

Nämndens nettokostnad

mnkr
Budget 

2021
Bokslut 

2021 Avvikelse

Nettokostnad 751 707 44

 

Årets verksamhet
Under hela 2021 har gymnasieskolan mer eller mindre 
präglats av den pågående coronapandemin. Våren 
pendlade mellan när- och fjärr/distansundervisning 
medan hösten kunde med några få undantag genom-
föras med närundervisning. Skolorna har under året 
arbetat med flera olika åtgärder för att ge stöd åt elever 
med behov för att främja likvärdig utbildning och en 
tillgänglig lärmiljö. Coronapandemin har påverkat skolan 
i stor utsträckningen men med stor flexibilitet och hög 
digital kompetens hos elever och personal så har  
gymnasieskolan nått en hög måluppfyllelse. Andelen 
elever som nått en gymnasieexamen inom tre år var  
77 procent att jämföra med 76 procent föregående  
år och riksgenomsnittet 67 procent. Skillnaden mellan 
kvinnor och män i andelen som uppnått en gymnasie- 
examen inom tre år minskade med 7 procent där männen 
stod för ökningen och kvinnorna för minskningen.

Det Individuella programmet för gymnasiesärskolan 
är förlagt till Sanda utbildningscentrum och de fyra 
nationella särskoleprogrammen är förlagda till  
Bäckadalsgymnasiet. Under 2021 studerande 83 elever 
på gymnasiesärskolans 4-åriga program. Gymnasiesär-
skolan har under hela pandemin bedrivit närundervisning.

Yrkeshögskolan har under året haft fortsatt god 
samverkan med Tekniska Högskolan i Jönköping som 
huvudman för 11 av de totalt 12 stycken YH- utbildningar 
med Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som 
genomförare. Allt eftersom arbetsmarknaden gradvis 
har försämrats, har platserna på Yrkeshögskolan 
utbildningarna fyllts och därmed har Yrkeshögskolan 
också en budget i balans.

Totalt har 8 050 elever studerat kurser inom vuxenut-
bildningen, vilket är fler än föregående år. Cirka  
70 procent av den kommunala vuxenutbildningens  
totala utbildningsvolym 2021 omfattas av rättighets-
lagstiftningen. Utbildningsvolymen på gymnasial nivå 
är jämnt fördelad avseende högskoleförberedande kurser, 
2 338 elever, och kurser inom yrkesutbildningarna,  
2 400 elever. Även året 2021 har präglats av pågående 
pandemi och där distansundervisning varit en stor 
utmaning för flera elever. Andelen godkända studie- 
resultat har ökat någon procentenhet avseende  
gymnasiala kurser under 2021 jämfört med 2020. 
Andelen godkända studieresultat inom grundläggande 
vuxenutbildning har minskat några procentenheter 
under året jämfört med föregående år och för kommunal 
vuxenutbildning i svenska för invandrare så ligger 
resultatet i paritet med föregående år. Av de elever 
som slutfört kursen har 99 procent erhållit godkända 
resultat.

Enkäter som vuxenutbildningsenheten genomfört under 
2021 visar att 92 procent av eleverna kan rekommendera 
den kurs/utbildning de studerat. Målet att öka andelen 
kombinationsmöjligheter, det vill säga SFI/grund- 
läggande i kombination med en yrkesutbildning  
alternativt praktik under 2021 har i och med rådande 
läge fortsatt varit svårt att uppfylla.
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Trafikövningsplatsens verksamhet har under året 
påverkats av det rådande läget främst när det gäller 
uppdragsutbildning gentemot yrkestrafik, räddnings-
tjänst, kommuner och landsting med mera med lägre 
intäkter som följd. Riskutbildning för körkortsaspiranter 
behörighet B har påverkats till viss del.

Under 2021 har de flesta branscher återhämtas sig 
från den lågkonjunktur som gällde under 2020 och 
den totala arbetslösheten har för alla grupper minskat 
och då inte minst för ungdomar. Arbetsförmedlingens 
reformering har i hög grad påverkat arbetsmarknads-
avdelningens arbete då det inte framkommit några 
förtydliganden om kommunernas framtida roll. Arbets-
förmedlingen ger tydliga besked om att de vill samverka 
med kommunerna i arbetsmarknadsfrågor men vad 
man ska samverka kring och hur det ska ske är fortfarande 
mycket oklart. Utbetalningsnivån av ekonomiskt bistånd 
har varit lägre 2021 än under 2020 men en oroande 
tendens är att det sker en ökning av det långvariga 
biståndet. Som följd av lägre utbetalningsnivå, och  
att personer med försörjningsstöd, anmäls direkt till 
upphandlade aktörer på arbetsförmedlingen har det  
totala inflödet av deltagare till arbetsmarknads- 
avdelningen minskat betydligt under året. En strategi 
är framtagen för att möta nya förutsättningar vilken 
innebär en större satsning på att nå samtliga kommun-
medborgare med behov av arbetsmarknadsinsatser. 
Detta sker genom att satsa både på förebyggande 
insatser men även insatser för personer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden tillsammans med ekonomiskt 
bistånd.

Årets ekonomi
Nämndens redovisade resultat för 2021 är en positiv 
budgetavvikelse med 44 mnkr.

Förvaltningsövergripande verksamhet inklusive nämnd 
redovisar en positiv budgetavvikelse med 5 mnkr, 
främst beroende på lägre kostnader för rehabilitering 
och personalomställning samt även nämndens arbete  
i form av arvoden och övriga kostnader.

Inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolans centralt 
budgeterade verksamheter är utfallet en positiv budget- 
avvikelse med 21 mnkr. Främst en följd av att utfallet 

av elevantalet är lägre än budgeterat antal. Verksam-
heterna redovisar även positiv budgetavvikelse för 
lokalkostnader inklusive amortering och ränta på 
investeringar.

Kommunens fyra egna gymnasieskolor, som finansieras 
med elevpeng från nämnden inom verksamheterna 
gymnasieskola och gymnasiesärskola samt anslag för 
särskild undervisning för vuxna redovisar en positiv 
budgetavvikelse med 13 mnkr. Förklaringen är till 
största del effekter av coronapandemin med lägre kostnader 
för måltidsverksamheten, uteblivna studieresor,  
konferenser, erhållna statsbidrag i form av ”skolmiljarden” 
samt kostnadseffektiva organisationer.

För vuxenutbildningen sammantaget redovisas en positiv 
budgetavvikelse med 1 mnkr. Yrkeshögskole- 
utbildningar redovisar ett nollresultat medan kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå redovisar positiv 
avvikelse. Varierande söktryck och tilldelning av stats-
bidrag samt reglerna avseende kravet om medfinansiering 
påverkar kostnadsbilden för vuxenutbildningen. Antal 
elever 2021 är högre jämfört med 2020 för grundläggande 
och gymnasial vuxenutbildning samt kommunal vuxen- 
utbildning i svenska för invandrare.

Trafikövningsplatsen redovisar en negativ budget- 
avvikelse med 1 mnkr. Främst beroende på lägre intäkter 
under året till följd av pandemin samt även att det 
finns nya aktörer på marknaden.

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder redovisar positiv 
budgetavvikelse med 5 mnkr för 2021. Främst beroende 
på effekterna av coronapandemin men framför allt 
en effekt av arbetsförmedlingens nya uppdrag där de 
vänder sig till privata aktörer i stället för kommunen. 
Detta har medfört positiv budgetavvikelse vad gäller 
arbetsmarknadsanställningar. Då i synnerhet inom 
offentligt skyddade anställningar, OSA, vilka arbetsför-
medlingen beslutar om, men arbetsmarknadsavdelningen 
betalar delar av lönen, ungdomsanställningar och 
naturvårdslagen. Det har också kommit statsbidrag 
som inte var budgeterade samt att vakanser inom 
verksamheterna inte tillsats, vilket ytterligare bidragit 
till överskottet.
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Framåtblick
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fyra 
större prioriterade områden för 2022-2024:

 » Likvärdighet – det kompensatoriska uppdraget, 
vilket innefattar att skapa en flexibel och över  
tid hållbar gymnasieorganisation. Grundläggande 
är att det inte ska spela någon roll vilken gymnasie-  
skola en elev går på vad gäller att få de bästa  
förutsättningar för sitt lärande och att beredas 
möjligheter att nå sina mål. Inom vuxenutbildningen 
handlar det bland annat om att skapa beredskap 
för ökade volymer och att öka andelen kombinations- 
möjligheter för eleverna.

 » Kompetensförsörjning, som handlar om att skapa 
goda förutsättningar för skolledare samt att attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla medarbetare inom 
nämndens verksamheter.

 » Utveckling av digitala arbetssätt, som har pågått 
under ett antal år och som har intensifierats under 
coronapandemin. Det finns ytterligare behov av att 
systematiskt och långsiktigt arbeta med utvecklings- 
insatser, för såväl elever som personal samt ett 
kollegialt lärande, avseende digitala lärresurser  
och distansundervisning för en tillgänglig lärmiljö.

 » Samverkan och verksamhetsanpassning, som 
omfattar att rusta för ett proaktivt och flexibelt 
arbete. Vuxenutbildningen och arbetsmarknads- 
avdelningen påverkas starkt av det rådande arbets-
marknadsläget och andra samhällsförändringar 
och det kommer att ställas allt större krav på en 
effektiv samverkan mellan olika aktörer.

Dessa områden är inte unika för Jönköpings kommun. 
Enligt Skolverket måste utveckling prioriteras kring 
skolsegregationen, lärarbristen och digitaliseringen 
för att utbildningen ska förbättras. Analyser visar att 
socioekonomisk sammansättning i skolor har fått en 
allt större betydelse för elevernas resultat och prognoser 
pekar på att det ur ett nationellt perspektiv kommer 
att råda brist på behöriga lärare och förskollärare fram 
till 2035. Digitaliseringen av skolväsendet är i grunden 
en demokratifråga och alla barn och elever, unga som 
vuxna, ska ges samma förutsättningar att öka sin  
digitala kompetens. När det gäller arbetsmarknads- 
avdelningens situation och aktionsmöjligheter så är 
den fortfarande oklar på grund av arbetsförmedlingens 
reformering vilket påverkar alla kommuners roll  
i arbetsmarknadspolitiken.

Indikatorer
2019 2020 2021

Gymnasieskola

Gymnasieelever med examen inom 3 år,  
kommunala skolor, andel (%) 

 Kvinnor  77  82  80 

 Män  72  70  75 

 Totalt  74  76  77 

 Riket  65  64  67 

 Avgångselever med examen, kommunala skolor, andel (%) 

 Kvinnor  95  96  94 

 Män  91  92  92 

 Totalt  93  94  93 

 Riket  91  91  92 

 Vuxenutbildning: 

 Godkända studieresultat vuxenutbildning: 

 - Grundläggande kurser andel godkända (%) 

 Kvinnor  93  91  85 

 Män  93  79  80 

 Totalt  93  88  83 

 - Gymnasiala kurser andel godkända (%) 

 Kvinnor  91  92  93 

 Män  89  91  91 

 Totalt  90  91  92 

 - Yrkesutbildningar andel godkända (%) 

 Kvinnor  93  95  94 

 Män  94  94  94 

 Totalt  94  95  94 

 Andel nyanlända som genomgått samhällsorientering (%) 

 Kvinnor  100  100  100 

 Män  100  100  100 

Totalt 100 100 100

 Arbetsmarknadsavdelningen: 

Deltagare som anvisats till arbetsmarknadsavdelningen med 
målet att nå egenförsörjning som efter avslutad insats gått 
till arbete, studier eller annan egenförsörjning, andel (%)* 

 Kvinnor  82 

 Män  73 

 Totalt  77 

*Indikatorn har justerats till 2021, vilket gör att en jämförelse 
med tidigare år inte blir rättvis. Därav redovisas inga siffror 
för 2019–2020
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Kultur- och fritidsnämnd

Nämndens uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden ska främja ungas och övriga 
medborgares deltagande i civilsamhället. Nämnden 
ska driva och stödja verksamheter som bidrar till goda 
uppväxtvillkor, ökat inflytande och delaktighet för 
barn och ungdomar i kommunen. Nämndens resurser 
ska fördelas på ett rättvist sätt mellan pojkar, flickor, 
kvinnor och män. Nämndens verksamheter ska skapa 
förutsättningar för en stimulerande och meningsfull 
fritid, god hälsa och social tillhörighet, samt en god 
tillgång till kultur.

Nämndens nettokostnad

mnkr
Budget 

2021
Bokslut 

2021 Avvikelse

Nettokostnad 294 295 -1

Årets verksamhet
Med anledning av pandemin har förvaltningen genom-
fört flera olika satsningar för att stötta föreningslivet 
genom exempelvis hyresreduceringar, sänkta taxor på 
kommunala anläggningar, förstärkning av driftsbidrag 
och ett sökbart kompensationsbidrag för de föreningar 
som haft stora intäktsbortfall. Utöver detta stöttades 
det fria kulturlivet genom olika projekt.

Pandemin har även påverkat förvaltningens anläggningar 
och verksamheter med restriktioner och stängningar av 
varierande omfattning. Några exempel är att tillgången 
till bad periodvis varit kraftigt begränsad liksom  
möjligheten till nyttjande av inomhusanläggningar.  
Fritidsgårdar och bibliotek har under början av året 
hållits helt eller delvist stängda. Restriktionerna har 
även lett till ett minskat besöksantal inom alla verk-
samheter. Antalet personer som vistats ute i naturen 
har ökat.

Förvaltningen har trots rådande pandemi, med restrik-
tioner av varierande grad, kunnat erbjuda evenemang 
och aktiviteter i kommunen.

Under sommaren men även under övriga lov genom-
fördes en mängd varierande aktiviteter för barn och 
unga. Lägeraktiviteter genomfördes under sommarlo-
vet på Brittebo lägergård och dagläger vid Attarps fri-
tidsgård och vid Uddebo sjön samt en mängd varierat 
aktivitetsutbud erbjöds alla barn och unga i kommunen. 
Samtliga prioriterade områden i Jönköpings kommun, 
Öxnehaga, Österängen, Huskvarna söder och Råslätt 
hade verksamhet igång för barn och unga under årets 
alla lov men framförallt under sommarlovet.

Flera digitala lösningar har tagits fram för att tillgodose 
medborgarnas önskemål och behov. Biblioteken har 
bland annat tagit fram digitala föreläsningar och  
författarbesök samt digital läxhjälp. Fritidsgårdsverk-
samheten har ökat sin digitala närvaro genom att bjuda 
in till aktiviteter via digitala tjänster för ungdomar. Under 
våren erbjöd baden genom digital bokning gruppträning 
och massage. Bokning av banor och lokaler hanterades 
digitalt.

Under året har den Rörliga Samverkansgruppen (RSG) 
etablerats och kommit igång bra med sitt arbete. Upp-
draget är att arbeta socialt förebyggande och brotts- 
förebyggande utifrån individ eller grupp. Vidare ska 
RSG arbeta med den fria tiden genom att stötta, vägleda 
och coacha unga till att göra klokare val och initiera 
nya aktiviteter eller intressen i livet. Även Hälsocenter 
etablerades under 2021. Två hälsocoacher anställdes.

Personalsituationen har varit ansträngd inom flera  
av förvaltningens verksamheter. Vakanserna har varit 
många inom framförallt barn- och ungdoms samt  
biblioteksverksamheten. Viss rotation har även skett  
i chefsleden.

Medborgarundersökningen 2021 visade fina resultat 
för flera av kultur och fritids verksamheter där bland 
annat bibliotek, kulturliv och mötesplatser fick höga 
värden. 98 procent av andelen svar var positiva till 
utbudet av böcker och tidskrifter medan cirka 80 procent 
var nöjda med det digitala utbudet av böcker och 
tidskrifter. 70 procent av Jönköpings kommuninvånare 
var nöjda med kommunens arbete med att främja det 
lokala kulturlivet. Detta värde var signifikant jämfört 
med övriga riket.
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Även när det gäller idrott, motion och friluftsliv 
var Jönköpings kommuninvånare mycket positiva. 
Nästan 80 procent var positiva till öppettiderna vid 
kommunens idrotts- och motionsanläggningar likväl 
som möjligheten för invånarna att nyttja kommunens 
idrotts- och motionsanläggningar. Dessa värden följde 
samma nivå som övriga landet. Däremot var Jönköpings 
kommuns invånare något mer nöjda än övriga riket 
när det gäller utbudet av belysta motionsspår, allmänna 
träningsplatser i kommunen och friluftsområden  
i kommunen. Även här ligger de positiva värdena  
över 70 procent.

Den årliga fritidsgårdsenkäten visade ett högt värde 
gällande möjlighet till inflytande och delaktighet  
i den öppna ungdomsverksamheten för både flickor 
och pojkar. Tyvärr gick det dock att utläsa att alltfler 
unga skattar sin hälsa något sämre än tidigare och att 
en färre andel flickor kommer till den öppna  
verksamheten än före pandemin. Flickor visade ett 
sämre värde gällande trygghetsaspekten än tidigare år. 
Ung livsstil-studien 2021 genomfördes under senhösten 
i årskurs 5, 7, 9 och 2 på gymnasiet samt i särskolan 
(totalundersökning) med en hög svarsfrekvens. Svaren 
kommer att analyseras under våren 2022.

Årets ekonomi
Kultur- och fritidsnämnden redovisar en negativ budget- 
avvikelse på 1 mnkr. Betydande intäktsminskningar 
med anledning av coronapandemin har till stora delar 
kunnat mötas med reducerade kostnader, framförallt 
genom anpassningar i verksamheten och bemanning, 
återbesättningsprövning vid nyanställning, restriktiva 
inköp och till följd av att programverksamhet och 
utvecklingsarbete ställts in eller senarelagts.

Framåtblick
Slutet av 2021 präglades åter av ett antal restriktioner 
där bland annat en ny påannonsering kom gällande  
hemarbete för dem som kan och har möjlighet. En 
stark tydlighet gjordes att arbetsgivaren har en skyldighet 
att säkerställa personalens psykiska hälsa med anledning 
av hemarbete. Alla avdelningar har inför 2022 för 
avsikt att stärka arbetet gällande organisatorisk och 
social arbetsmiljö. Arbetet ska leda till en förbättrad 
arbetsmiljö där villkor och förutsättningar för arbetet 
såsom socialt samspel, samarbete och socialt stöd från 
chefer och kollegor säkerställs.

Under 2022 och framåt har förvaltningen i uppdrag 
att implementera en ny kulturstrategi och kulturplan 
vilken går till beslut under våren 2022. En gedigen 
process påbörjades under hösten 2021 där målgruppen 
för deltagande är de politiker och tjänstepersoner som  
i första hand bär ansvar för inriktning och verkställande 
av kommunens kulturpolitik. Under 2022 implementeras 
även en ny biblioteksorganisation efter en lång och 
gedigen process.

Arbetet med Europeiska principer och riktlinjer för 
lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet omformas  
till konkreta riktlinjer rörande vad som behövs för 
att etablera och upprätthålla god kvalitet i den öppna 
fritids- och ungdomsverksamheten i Jönköpings kom-
mun. En analys kommer att göras av driftbidrag till 
det lokala föreningslivet med egna anläggningar. Detta 
med anledning av att bidraget behöver vara skäligt i 
förhållande till föreningarnas driftskostnad. När ana-
lysen är färdig föreslås ett antal förändringar. Under 
2022 följs utredningen ”Förväntade långsiktiga behov 
av idrottsanläggningar 2030” upp. De återstående behov 
från utredningen som finns att utreda ska bli färdigt 
med en tydlig målbild under 2022. Utformningen av 
Rosenlundsbadet går in i ett viktigt skede under 2022. 
Badets innehåll måste spegla behoven som framkommit 
hos badets olika besöksgrupper.

Under hösten har arbetet med aktivitets- och  
utvecklingscenter pågått genom en projektgrupp med 
representanter från kommunens samtliga förvaltningar. 
Projektet handlar om att överbrygga klyftor genom ett 
sammanhållet utvecklingsarbete i prioriterade områden. 
Fyra koordinatorer och en projektledare ska arbeta 
med uppdraget vilka kommer att anställas under  
början av 2022. Det sammanhållna arbetet i kommunens 
prioriterade områden ska leda till förbättrad socio- 
ekonomisk status, högre studie- och förvärvsfrekvens, 
ökad psykisk och fysisk hälsa, ökad inkludering och 
livskvalitet.

Arbetet för ökad jämställdhetsintegrering på förvalt-
ningen kommer att fortsätta. Det innebär att förvalt-
ningen förbättrar, utvecklar och utvärderar den fortsatta 
implementeringen av jämställdhetsintegreringen.

Hälsocenter i kommunen kommer under våren 2022 
att etablera sig även på Rosenlundsbadet och Stads-
gårdsbadet. Ytterligare en hälsocoach kommer att 
rekryteras. Syftet med Hälsocenter är att genom ett 
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hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt ge stöd  
till att förbättra invånarens fysiska, psykiska, sociala 
och existentiella hälsa.

Indikatorer
Volymmått 2019 2020 2021

Fritidsanläggningar, bokade timmar *  78 181  62 276  59 861 

- andel flickor/kvinnor i procent 36  - 38

- andel pojkar/män  i procent 64  - 62

Föreningsbidrag till idrotts- och övriga föreningar ** 

Antal deltagartillfällen  1 345 816  1 472 221  1 309 379 

Antal bidragsberättigade föreningar  343  325  338 

Antal medlemmar  63 561  78 021  74 451 

- andel flickor/kvinnor i procent 44 45 44

- andel pojkar/män 56 55 56

Antal besök bad  544 854  352 894  383 779 

- varav inomhusbad  491 109  323 552  319 468 

- varav utomhusbad  53 745  29 342  64 311 

- andel flickor/kvinnor i procent 51 49 50

- andel pojkar/män i procent 49 51 50

Fritidsgårdar, genomsnittligt antal besökare per öppettillfälle  38  41  25 

- fördelat på flickor  15  14  10 

- fördelat på pojkar  23  27  15 

Museibesök  45 672  22 092  20 852 

- varav Tändsticksmuséet  28 952  15 118  15 364 

- varav Fågelmuséet ***  16 720  6 974  5 488 

Bibliotek, antal besök  839 160  664 922  471 875 

Utlån  747 470  747 445  621 448 

- varav e-lån  25 241  33 993  38 927 

Antal öppettimmar per vecka, bemannade  307  318  304 

Antal öppettimmar per vecka, totalt  467  517  409 

Antal aktiviteter  1 200  586  323 

* På grund av Corona-restriktioner kunde ingen räkning av fördelning genomföras under 2020.

** Statistiken har ett års eftersläpning och avser endast bidragsberättigade föreningar och byg-
ger på föreningarnas egenredovisade uppgifter i kultur och fritids databas. Statistiken inkluderar 
samtliga medlemmar.

*** Öppen maj-augusti
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IFO-nämnd

Nämndens uppdrag
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra 
kommunens uppgifter inom socialtjänsten avseende 
individ- och familjeomsorgen, samt de övriga uppgifter 
inom detta verksamhetsområde som socialtjänstlagen 
och andra gällande författningar anger att en social- 
nämnd ska ansvara för. Detta med undantag för de 
uppgifter som socialnämnden eller äldrenämnden 
ansvarar för enligt reglemente.

Verksamheten ska bygga på ett salutogent förhållningssätt 
där individens känsla av sammanhang, värdigt liv och 
välbefinnande stärks genom självbestämmande,  
delaktighet och meningsfullhet.

Nämndens nettokostnad

mnkr
Budget 

2021
Bokslut 

2021 Avvikelse

Nettokostnad 645 675 -30

 

Årets verksamhet
Pandemin har påverkat samtliga verksamheter men på 
olika sätt. Ett exempel på verksamhetsmässig påverkan 
är att insatser i gruppform har begränsats för till exempel 
föräldraskapsstöd och inom missbruksvården.

Allteftersom samhället öppnat upp har inflödet av  
anmälningar och ansökningar ökat, särskilt märkbart 
har det varit inom barn och ungdom. I början av sommaren 
blev läget akut på ett av myndighetskontoren med ett 
extremt högt inflöde kombinerat med vakanta tjänster 
och en stundande semesterperiod. Förvaltningen gjorde 
en Lex Sarah-anmälan till IVO och vidtog åtgärder 
genom bl.a. att omfördela personal från öppenvård  
och anlita bemanningskonsulter.

Missbruksvården har haft en nedgång i inflöde under 
pandemin men har under andra halvan av året sett en 
ökning och även fler LVM-placeringar (Lagen om vård 
av missbrukare). Andelen kvinnor ökar inom missbruks-
vården liksom gruppen unga vuxna, upp till 30 år.

MFV (Mottagningen för våldsutsatta) hade i början 
av pandemin ett något minskat inflöde men från slutet 
av sommaren har fler sökt hjälp för våldsutsatthet 
och fler varit i behov av skyddat boende. En genomlysning 
av placeringar i skyddade boenden gjordes under 
året. Genomlysningen visade på att skyddsplaceringar 
varit adekvata och att våldsutsatta fick insatser på en 
skyddsnivå som motsvarade behoven.

Ökade och större vårdbehov inom områdena barn och 
ungdom och vuxen kan vara en konsekvens av pandemin. 
Restriktioner har lett till högre grad av isolering och 
bristande tillgång till stöd från både det privata nätverket 
och det offentliga.

Försörjningsstödet hade en minskning av ansökningar 
då fler klarar egenförsörjning eftersom fler fått arbete 
men också att andra bidrag från socialförsäkringssystemet 
har höjts. Även en högre följsamhet till rättspraxis har 
påverkat kostnaderna.

Nya organiseringen av IFO:s områden genomfördes  
i sin helhet under året och funktionen är nu indelad  
i tre områden, område försörjningsstöd, område  
barn- och ungdom och område vuxen.

Årets ekonomi
Nämnden har vid årets slut en negativ budgetavvikelse 
på 30 mnkr. Den negativa avvikelsen återfinns inom 
individ- och familjeomsorgen medan försörjningsstöd 
visar en positiv avvikelse. Den negativa budgetavvikelsen 
inom individ- och familjeomsorgen beror på ett 
tydligt ökat antal externa placeringar inom barn- och 
ungdomsvården dessutom är det ett högt antal externa 
placeringar både inom missbruksvård och inom våld  
i nära relationer, skyddade boenden.

Kostnaderna har ökat med 32 mnkr jämfört med 2020. 
Det ökade antalet placeringar inom barn- och ungdoms- 
vården påverkar med cirka 20 mnkr och därutöver har 
kostnader inom missbruksvård samt våld i nära relationer 
ökat med cirka 6 mnkr. I övrigt beror kostnadsförändringar 
på omstruktureringar inom socialförvaltningen för 
vilket nämnden även erhållit budgetmedel.
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Avseende flyktingverksamheten har ett planerat uttag 
ur flyktingfonden gjorts med 10 mnkr, detta enligt 
budget.

Jämfört med kommuner inom det så kallade R9- 
nätverket (jämförelsenätverk av större mellansvenska 
kommuner där Jönköping, Uppsala, Eskilstuna, Gävle, 
Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås, Södertälje och 
Örebro ingå) har Jönköpings kommun låga kostnader för 
den verksamhet som bedrivs vid individ- och familje- 
omsorgsnämnden. Det beror främst på låga kostnader 
för försörjningsstöd som i sin tur till väsentlig del 
hör ihop med det goda arbetsmarknadsläget i Södra 
Vätterbygden.

Framåtblick
Denna verksamhetsberättelse har tagits fram i ett läge 
där det fortfarande är osäkert hur framtiden efter  
coronapandemin kommer att se ut. År 2022 och åren 
därefter kommer att kräva fortsatt beredskap för  
pandemins akuta och långsiktiga effekter bland annat  
i form av uppskjutna behov och de långsiktiga effekterna 
till följd av pandemin.

Individ- och familjeomsorgens fokus är att de barn och 
vuxna som behöver det ska få stöd i svåra livssituationer. 
Genom ett hälsofrämjande förhållningssätt ska individens 
resurser tillvaratas och stärkas. Viktiga insatser behövs 
på många områden, inte minst när det gäller barn och 
unga som befaras fara illa. Läget inom barn- och  
ungdomsvården är bekymmersamt.

Ett viktigt tema för framtiden är kompetensförsörjning. 
En rad uppdrag i verksamhetsplanen syftar till god 
kompetensförsörjning, eftersom förvaltningens förmåga  
att rekrytera, behålla och utveckla kompetenta  
anställda och chefer är av största vikt för kvalitet.  
Det handlar om att både nu och i en framtid kunna 
bidra med rätt stöd till de barn och vuxna som behöver  
individ- och familjeomsorgens insatser.

Individ- och familjeomsorgsnämnden har under 2021 
inte nått en budget i balans. Socialförvaltningens 
bedömning är att en fortsatt dialog med kommunens 
politiska ledning om en rimlig resursfördelning utifrån 
nämndens aktuella uppdrag behövs. Målsättningen är 
att nå ekonomisk balans på några års sikt.

Indikatorer
Volymmått 2019 2020 2021

Antal hushåll med ekonomiskt 
bistånd, snitt per månad 1 113 1 153 1 018

Årsplacering skyddat boende 
våld nära relation 11 12 10,2

Årsplaceringar extern  
institutionsvård- missbruksvård 48,5 46 44,5

- varav kvinnor, andel i procent 33 38 37

- varav män, andel i procent 67 62 63

Årsplaceringar extern  
institutionsvård-barn och unga 37 41,1 52,1

- varav flickor, andel i procent 39 51 44

- varav pojkar, andel i procent 58 43 53

- varav föräldrar, andel i procent 3 6 3

Barn placerade i familjehem, 
genomsnitt per månad 145 135 137

-varav flickor, andel i procent 43 48 43

- varav pojkar, andel i procent 57 52 57

Antal mottagna nyanlända 
invandrare 384 262 165
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Äldrenämnd

Nämndens uppdrag
Äldrenämnden ska fullgöra kommunens uppgifter 
inom socialtjänsten avseende omsorgen om äldre, den 
kommunala hälso- och sjukvården samt de övriga 
uppgifter inom äldreomsorgsområdet som socialtjänst-
lagen och andra gällande författningar anger att en 
socialnämnd ska ansvara för. Detta med undantag för 
de uppgifter som socialnämnden eller individ- och  
familjeomsorgsnämnden ansvarar för enligt reglemente. 
Verksamheten ska bygga på ett salutogent förhållnings-
sätt där individens känsla av sammanhang, värdigt liv 
och välbefinnande stärks genom självbestämmande, 
delaktighet och meningsfullhet.

Nämndens nettokostnad

mnkr
Budget 

2021
Bokslut 

2021 Avvikelse

Nettokostnad 1 656 1 642 14

 

Årets verksamhet
Även år 2021 har på många sätt varit ett år som 
präglats av coronapandemin. Inte minst har pandemin 
påverkat äldreomsorgen och den kommunala hälso- 
och sjukvården. En utmaning har varit att balansera 
medborgarnas behov och att bedriva, en ur smittsyn-
punkt, säker verksamhet. Samtliga medarbetare har 
påverkats mycket, med skärpta hygienrutiner och 
skyddsutrustning, ökad sjukfrånvaro, nya rutiner  
och riktlinjer som uppdaterats ofta, oro för pandemins 
effekter både hos medarbetare och hos enskilda  
medborgare och anhöriga.

För medarbetarna i hälso- och sjukvården har pandemin 
inneburit en mängd nya arbetsuppgifter utöver de som 
sker i det löpande arbetet. Under början av året, samt 
i slutet, har vaccinering mot Covid-19 varit ytterligare 
en sådan arbetsuppgift för sjuksköterskorna/specialist-
sjuksköterskorna i hälso- och sjukvården när det gäller 
att ge vaccinationer till personer som har hemsjukvård 
i ordinärt och särskilt boende.

Medborgarnas behov att söka särskilt boende har  
återgått till i stort sett samma nivåer som före pandemin. 
Ansökningar om hjälp i hemmet, hemtjänst, är fortfarande 
på en lägre nivå än före pandemin. Samtidigt har 
behovet att söka slutenvård på sjukhus återigen ökat. 
Detta faktum har inneburit en ökad belastning på flera 
verksamheter som till exempel korttidsenheter och 
hemteam.

En av de absolut största utmaningarna för samtliga 
verksamheter i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården 
är att klara kompetensförsörjningen. Bemannings- 
och rekryteringssituationen, som lättade under 2020 
har återigen återgått till att vara ansträngd med stora 
svårigheter att rekrytera personal i flera olika yrkes-
grupper.

I början på året flyttade verksamheten från äldreboendet 
Ebbesgården, 12 lägenheter, till lokaler på Rosendala 
äldreboende i Huskvarna. En planerad evakuering 
av hyresgäster och medarbetare på särskilda boendet 
Västerhäll, samt intilliggande demensboendet Vallbacka, i 
Tenhult genomfördes under våren. Omkring 30 hyres-
gäster erbjöds lägenheter på något annat av kommunens 
boenden. Äldreboendet Mogården har omstrukturerats 
från ett äldreboende med hemtjänstavgift till äldre- 
boende med helinackordering.

Lindgårdens möjlighet att driva äldreboende upphörde 
i januari 2021. Detta med anledning av att Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) inte givit stiftelsen tillstånd 
att bedriva äldreboende. Totalt fanns 74 lägenheter 
på Lindgården som var av äldreboendekaraktär. Detta 
har inneburit att flertalet av de hyresgäster, med beslut 
om särskilt boende, har erbjudits lägenheter på andra 
äldreboenden. Utflyttningen har skett succesivt under 
året och sista hyresgästen flyttade från Lindgården  
i oktober.

Under 2021 har äldreomsorgen kunnat göra extra 
satsningar till följd av olika bidrag från staten. Fyra 
nya områdeschefer har anställts, ansvarsområden har 
ändrats. Samtidigt har 20 nya enhetschefer anställts 
och fått starta sin anställning med en utökad introduktion, 
en så kallad traineeanställning. För att underlätta för 
verksamheten har också en vaktmästarorganisation 
byggts upp i samverkan med tekniska kontoret.
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Satsningar har även kunnat göras då det gäller utbildning 
genom det så kallade äldreomsorgslyftet. Medarbetare 
har fått möjlighet att på del av arbetstid utbilda sig till 
undersköterska, inledningsvis startade 140 personer 
utbildningen. Även inom hälso- och sjukvården har en 
utbildningssatsning gjorts, med ökade möjligheter att 
studera till specialist, magister och master. Statsbidrag 
ger möjlighet att fortsätta utbildningssatsningen under 2022.

Under hösten påbörjades byggnationen av ytterligare ett 
äldreboende på Vilhelmsrområdet, Vilhelmsrogården, 
som beräknas vara inflyttningsklart i oktober 2023.

Palliativ vård har varit ett fokusområde både i region 
Jönköpings län och i Jönköpings kommun, med olika 
satsningar. Ett fortsatt arbete kring detta kommer att 
ske 2022 med fokus på en mer jämlik palliativ vård 
för medborgarna. Ett nära samarbete har bland annat 
skett i form av en arbetsgrupp med representanter från 
region och kommun som arbetat med förslag på fortsatt 
arbete för att nå en mer jämlik palliativ vård som 
utförs mer sömlöst mellan huvudmännen.

Med hjälp av tillskott i form av statsbidrag samt 
tillskott från kommunfullmäktige ser den ekonomiska 
situationen för hälso- och sjukvården, som länge varit 
ansträngd, nu bättre ut inför 2022.

Årets ekonomi
Nämnden visar en positiv budgetavvikelse på 14 mnkr. 
Äldreomsorgen visar positiv budgetavvikelse samtidigt 
som det är negativ avvikelse inom hälso- och sjukvård. 
Äldreomsorgens positiva avvikelse på 29 mnkr består 
till minst hälften av statsbidrag av temporär karaktär. Den 
negativa budgetavvikelsen på18 mnkr vid hälso- och 
sjukvården kommer från 2022 täckas med ökad ram 
om 12 mnkr, därutöver beror avvikelsen på kostnader 
kopplat till pågående pandemi, till exempel vaccineringar, 
och som därmed bedöms som temporära.

Under 2021 har kostnaderna ökat med 30 mnkr 
eller 1,9 procent vilket är något under den allmänna 
prisutvecklingen. Kostnadsutvecklingen har varit under 
kontroll och är i paritet med löneutvecklingen. Det bör 
framhållas att kostnadskontroll kunnat upprätthållas 
trots de stora påfrestningar som pandemin inneburit.

Jämfört med andra kommuner inom det så kallade 
R9-nätverket är kostnadsläget högre när detta mäts 
genom att jämföra kostnaderna för verksamheten  
fördelat per antal kommuninvånare. Om kostnader 
mäts i förhållande till antal brukare ligger kostnads-
läget mer i nivå med övriga R9-kommuner. Det är en 
del olika faktorer som förklarar detta varav två viktiga 
är att antalet äldre i Jönköpings kommun ligger något 
högre samt att en större del av kostnader för hälso-  
och sjukvård ingår i kostnaderna.

Framåtblick
Läget är fortfarande osäkert när det gäller hur framtiden 
efter coronapandemin kommer att se ut.

År 2022 och åren därefter kommer att kräva fortsatt 
beredskap för pandemins akuta och långsiktiga effekter 
bland annat i form av uppskjutna behov och de lång-
siktiga effekterna till följd av pandemin.

Äldrenämndens fokus är att ge en god, säker och  
hälsofrämjande äldreomsorg och hälso- och sjukvård 
till de invånare som har behov av nämndens vård och 
omsorg. Nämnden är just nu i ett skede där antalet 
äldre i Jönköpings kommun börjar öka, för att under 
resten av decenniet bli markant fler. Detta är ett  
faktum, som kräver god beredskap och planering  
och framtidsfrågorna är därför av största vikt för 
nämnden och förvaltningen.

Ett viktigt tema framåt, också i ljuset av ett ökande  
antal äldre, är kompetensförsörjning. Nämndens förmåga 
att rekrytera, behålla och utveckla kompetenta anställda 
och chefer är av största vikt för kvalitet. Det handlar 
om att kunna bidra med rätt stöd till de medborgare 
som har behov av äldrenämndens vård och omsorg, 
både idag och i en nära framtid när antalet äldre blir 
fler. Kompetensförsörjning är kanske den allra viktigaste 
framtidsfrågan, både inom äldreomsorgen och hälso- 
och sjukvården.

Våren 2022 kommer till viss del att präglas av  
förvaltningens byte av verksamhetssystem, till Pulsen 
Combine. Det kommer att innebära stora arbetsinsatser 
av många inblandade, men förhoppningen är att när 
utbytet är klart kommer det att innebära ett modernt 
verksamhetssystem med bland annat bättre möjlighet 
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till mobila lösningar. Det nya verksamhetssystemet 
stödjer också på ett tydligare sätt arbetet med  
individens behov i centrum (IBIC). Detta rekommenderas 
av Socialstyrelsen, för att ännu bättre just kunna sätta 
individens behov i centrum i biståndsbedömning och 
utförande av insatser inom socialtjänsten. För hälso- 
och sjukvården införs behovsinriktat och processbaserat 
arbetssätt (BIPA) som har liknande inriktning som 
IBIC.

Indikatorer
Volymmått 2019 2020 2021

Antal dagars betalningsansvar 
till region Jönköpings län 290 270 340

Antal lägenheter på  
äldreboende inkl. lägenheter 
för korttidsvistelse 1 692 1 691 1 572

Lediga lägenheter på  
äldreboende i snitt/vecka  
under året 28 67 64

Beslut om äldreboendeplats, 
bifall 635 516 565

Antal hemtjänsttagare i ordinärt 
boende, sista december 2 152 1 978 1 944

Beviljade hemtjänsttimmar/ 
månad per hemtjänsttagare  
i ordinärt boende 33,7 34,8 35,8

Antal personer med  
trygghetslarm, december 3 027 3 061 3 192

Antal personer med hälso- 
och sjukvårdsinsats i ordinärt 
boende* 2 173 2 069 2 176

Antal personer med hälso- 
och sjukvårdsinsats i särskilt 
boende 1 968 1 898 1 867
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Socialnämnd

Nämndens uppdrag
Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter 
inom socialtjänsten avseende funktionshinderomsorgen, 
samt de övriga uppgifter inom detta verksamhetsområde 
som socialtjänstlagen och andra gällande författningar 
anger att en socialnämnd ska ansvara för. Detta med 
undantag för de uppgifter som äldrenämnden, individ- 
och familjeomsorgsnämnden, barn- och utbildnings-
nämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämn-
den ansvarar för enligt reglemente. Nämnden ansvarar 
även för handläggning och tillsyn avseende servering 
av alkohol, försäljning av folköl, tobak, receptfria 
läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllnings-
behållare.

Verksamheten ska bygga på ett salutogent förhållnings-
sätt där individens känsla av sammanhang, värdigt liv 
och välbefinnande stärks genom självbestämmande, 
delaktighet och meningsfullhet

Nämndens nettokostnad

mnkr
Budget 

2021
Bokslut 

2021 Avvikelse

Nettokostnad 1 095 1 072 23

Årets verksamhet
Året som gått är ytterligare ett år som påverkats av 
pandemin, det gäller både för socialförvaltningens stab, 
inklusive tillståndsverksamheten och för funktionshinder- 
omsorgen.

För funktionshinderomsorgen har det inneburit  
omställning i ett ökat digitalt arbetssätt, det har också 
inneburit en nödvändighet att arbeta över områdes-
gränser och värna kärnverksamheten. Det dagliga 
arbetet har förflutit väl och samtliga verksamheter 
har hållits igång, dock i vissa fall med justeringar. 
Sjukskrivningssituationen har periodvis gjort läget 
ansträngt inom vissa verksamheter.

Funktionshinderomsorgen har som tidigare år haft  
ett stort fokus på insatser, arbetssätt och metoder som 

innebär samskapande med medborgare och främjande 
av en ökad delaktighet. Brukarundersökningar som 
genomförts visar positivt resultat just på delaktighets-
området. Flera utvecklingsarbeten har främjat just 
samskapande processer, till exempel start av Recovery 
college, som är ett lärandecenter för att stärka psykisk 
hälsa och egenmakt. Andra exempel är förstärkt aktivitet 
på boenden och stärkt kommunikation inom daglig 
verksamhet.

Året har också till viss del präglats av lokalfrågor. 
Lindens dagliga verksamhet har flyttat till nyrenoverade 
lokaler, tre verksamheter i Majvallens lokaler i Huskvarna 
har fått evakueras för att sedan flytta tillbaka efter 
renovering. En ny lokal på Tallahov invigdes i slutet  
på året, där ska inrymmas verksamheter som rör 
hunddagis, allservice, natur och odling. I slutet av 
2020 invigdes fyra nya gruppbostäder och under året 
har enheterna fyllts och arbete har pågått för att skapa 
de nödvändiga rutiner och arbetssätt som en nystartad 
verksamhet kräver. En ny servicebostad på Samset 
invigdes även under våren.

Det har under året genomförts flera åtgärder och 
satsningar med fokus på arbetsmiljö och personalens 
förutsättningar. Till exempel har en satsning gjorts 
inom boende-korttids för att stärka skyddsombudens 
roll vilket fått positiva effekter. En annan positiv 
satsning har varit de fyra chefsförstärkningar funktions- 
hinderomsorgen fått del av genom förvaltningens 
traineeprogram. Den förväntade effekten är en bättre 
arbetsmiljö för enhetschefer och en högre chefsnärvaro 
för verksamhetens personal.

Arbetet inom socialförvaltningens stab, som organiseras 
under socialnämnden, har också påverkats starkt av 
coronapandemin på olika sätt. Det rör både kvalitets-
frågor, utbildningsfrågor och många andra uppgifter 
som organiseras i gemensam stab. Ett exempel är att 
tillståndsenheten under året fått en ny arbetsuppgift, 
då förordningen om tillfälligt förbud mot servering av 
alkohol var i kraft. Det innebar att serveringstiderna 
begränsades för serveringstillståndshavare med stöd av 
alkohollagen och under denna period ålåg det tillstånd-

senheten att utföra tillsyn över att förordningen följdes.
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Årets ekonomi
Nämnden visar en positiv avvikelse mot budget på  
23 mnkr. Detta beror till cirka 10 mnkr på statsbidrag 
samt andra ersättningar från statliga myndigheter som 
är av temporär karaktär. Budgetavvikelsen ligger väl  
i linje med de prognoser som lämnats under året.

Nämndens nettokostnader uppgick 2021 till 1 072 
mnkr, en ökning med 34 mnkr jämfört med 2020. 
Kostnadsökningar beror dels på löneuppräkningar  
enligt avtal men även på att det i slutet av 2020 startades 
upp fyra nya gruppboenden som påverkat kostnadsläget 
under 2021. Kostnadsökningar är i enlighet med inriktning 
och planer för verksamheten.

Jämfört med andra kommuner inom det så kallade R9 
nätverket är nettokostnaden för funktionshinderomsorgen 
högre i Jönköpings kommun än medelvärdet. Skillnaden 
uppgår till cirka 100 kr per invånare när effekter av 
LSS-utjämningen beaktas vilket betyder att kostnadsläget 
i kommunen är cirka 14 mnkr högre än snittet för 
R9-kommunerna. Detta något högre kostnadsläge för-
klaras av kvardröjande effekter av den övervältring av 
ärenden som gjordes av Försäkringskassan fram till 2018.

Vid en fördelning av kostnad per brukare uppgick 
kostnadsutvecklingen under 2021 till 4,2 procent 
vilket är högre än OPI 1,5 procent. Detta beror på en 
planerad utbyggnation av fyra gruppbostäder vilka var 
färdigställda i slutet av 2020 samt att volymtillväxten 
till följd av pandemin varit låg.

Framåtblick
Det är fortfarande osäkert hur framtiden efter pandemin 
kommer att se ut. År 2022 och åren därefter kommer 
att kräva fortsatt beredskap för pandemins akuta och 
långsiktiga effekter bland annat i form av uppskjutna 
behov och de långsiktiga effekterna till följd av pandemin.

Delaktighet och inflytande för brukare är funktions- 
hinderomsorgens stora fokus, som även fortsätter  
under 2022. Det finns en stor samstämmighet,  
verksamhetsmässigt och politiskt runt vikten av att 
långsiktigt hålla fast vid detta fokus.

Ett tema som också blir allt viktigare i ett framtids-
perspektiv, både på kort och lång sikt, handlar om 

kompetensförsörjning. Förvaltningens förmåga att 
rekrytera, behålla och utveckla kompetenta anställda 
och chefer är av största vikt för kvalitet. Det handlar 
om att kunna bidra med rätt stöd till de medborgare 
som har behov av funktionshinderomsorgens stöd, och 
också om att kunna ha en kompetent stabsverksamhet. 
Kompetensförsörjning är kanske den allra viktigaste 
framtidsfrågan.

Våren 2022 kommer till viss del att präglas av  
förvaltningens byte av verksamhetssystem, till Pulsen 
Combine. Det kommer innebära stora arbetsinsatser 
av många inblandade, men förhoppningen är att när 
utbytet är klart kommer det att innebära ett modernt 
verksamhetssystem med bland annat bättre möjlighet 
till mobila lösningar. Det nya verksamhetssystemet 
stödjer också på ett tydligare sätt arbetet med individens 
behov i centrum (IBIC). Detta rekommenderas av  
Socialstyrelsen, just för att på ett ännu bättre sätt  
kunna sätta individens behov i centrum i bistånds- 
bedömning och utförande av insatser inom socialtjänsten. 
Funktionshinderomsorgen har delvis arbetat enligt  
denna metod under ett antal år, men det blir ännu  
tydligare med det nya verksamhetssystemet som stöd.

Indikatorer
2019 2020 2021

Antal funktionshindrade som 
får stöd av verksamheten, total 2 096 2 065 2 048

- varav kvinnor % 46 46 47

- varav män % 54 54 53

Beslut om personlig assistans 
SFB 150 141 147

Beslut om personlig assistans 
LSS 114 99 93

Beslut om boende 476 491 490

Beslut om daglig verksamhet 649 630 615

Beslut om boendestöd 616 595 613

ÄldrenämndDel 3 – Verksamhetsöversikt
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Bilagor

Uppföljning av uppdrag
I denna del redovisas uppföljningen av särskilda uppdrag som kommunfull-
mäktige beslutat i anslutning till beslut om verksamhets- och investeringsplan 
(VIP). Även uppdrag som beslutats vid annat sammanträde följs upp. För dessa 
uppdrag framgår sammanträdesdatum inom parentes.

Uppföljningen bedöms enligt denna skala::

PÅGÅRAVVIKELSE / EJ GENOMFÖRT GENOMFÖRTINTE PÅBÖRJAT

Avsiktsförklaring avseende eventuella samarbets-
former avseende Ekhagen, objekt A72 i kommunala 
bostads försörjningsprogrammet 2019-2024

GENOMFÖRT

I samband med beslut om kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2019-2024 ges 
Tekniska nämnden i uppdrag att arbeta fram en avsiktsförklaring avseende eventuella 
samarbetsformer av objekt A72 (Ekhagen under kraftledningen).

Tekniska nämnden har vid sammanträde i januari 2021 beslutat om redovisning 
av uppdraget till kommunfullmäktige med förslag till beslut för kommunfull-
mäktige.

Uppdrag att i samverkan med berörda nämnder, 
Destination Jönköping och civilsamhället ta fram 
en plan för hur A6-området kan utvecklas för 
rekreation och friluftsliv

GENOMFÖRT

Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder, Destination 
Jönköping och civilsamhället ta fram en plan för hur A6-området kan vidareutvecklas 
för rekreation och friluftsliv.

Uppdraget har utförts i bred samverkan med andra kommunala aktörer 
och ett dokument ”Plan för utveckling av A6 naturområde” har framtagits. 
Information om förslaget skedde för berörda politiska nämnder under slutet 
av 2020, härefter har medborgardialog och viss utveckling av dokument skett. 
Färdigt förslag finns, detta har lyfts för antagande i tekniska nämnden, nu 
inväntas bara antagande av program i KF.

Uppföljning av uppdragBilagor
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Uppdrag om att införskaffa en rullstolsgunga
AVVIKELSE / EJ GENOMFÖRT

Uppdrag till tekniska nämnden att i samband med förnyelsearbete av Stadsparken köpa 
in en rullstolsgunga och utreda om näringsidkare i området kan vara behjälpliga med att 
kvittera ut nyckel.

Uppdraget har inte kunnat genomföras på grund av att bemanning- och  
säkerhetsfråga är olöst. Genomförandet är pausat tills vidare.

Behov av förvaltningslokaler
GENOMFÖRT

Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att tillgodose behovet av  
nya förvaltningslokaler. Utredningen ska utgöra underlag till kommande arbete med 
verksamhets- och investeringsplan. (Kf beslut 2019-10-31 § 221)

Utrednings genomförd. Rapportens slutsatser används i planeringen för 
investeringsbehov.

Möjlighet till utökning av resurser vid behov
GENOMFÖRT

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden 
medges återkomma till kommunstyrelsen om behov av ytterligare resurser uppstår  
under 2021 för utökning av vuxenutbildning samt försörjningsstöd som i första hand 
ska mötas med åtgärder som förhindrar eller förkortar försörjningsstödsberoende.

Berörda nämnder har inte behövt begära extra resurser under 2021.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
PÅGÅR

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag till riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. Uppdraget redovisas till kommunfullmäktige senast i februari 2021.

Ett förslag till riktlinjer är utarbetat. Dock avvaktas beslut på statlig nivå  
angående nya regler för god kommunal hushållning innan förslaget tas  
upp för beslut.

Uppföljning av uppdragBilagor
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Användning av resurs för klimat- och miljöarbete
GENOMFÖRT

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över hur resursen för klimat och miljöarbetet i 
kommunen bäst kan användas – och vilken kompetens som svarar mot behoven – för att 
stödja klimat- och miljöarbetet i kommunen i enlighet med den analys som genomförts 
av kommunfullmäktiges mål.

Två hållbarhetsstrateger har anställts inom stadskontoret. En med  
inriktning miljö och en med inriktning klimat. Därutöver har det inom  
miljö- och hälsoskyddskontoret rekryterats en person som ska arbeta  
med klimatanpassning.

Översyn av hyressättning av kommunens  
särskilda boenden för äldre

GENOMFÖRT

Äldrenämnden ges i uppdrag att genomföra en översyn av hyressättningen av bostäder 
inom kommunens särskilda boende för äldre. Uppdraget ska genomföras i samverkan 
med tekniska nämnden och återrapporteras till kommunfullmäktige senast i september 
2021.

Äldrenämnden har tillsammans med tekniska nämnden utarbetat en 
modell. Förslaget har behandlats och antagits i båda nämnderna i oktober 
2021 och överlämnats till kommunfullmäktige för beslut.

Översyn av riktlinjer för lokalisering  
och bovärd trygghetsboende

GENOMFÖRT

Äldrenämnden ges i uppdrag att se över nivån på den subvention som kan sökas  
(av hyresvärd/bostadsrättsförening) för anställning av bovärd vid trygghetsboenden. 
Översynen har som syfte att förbättra villkoren med avseende på lokalisering och  
nivån på subventionen av bovärd.

Äldrenämnden beslutade om reviderade riktlinjer för att ansöka om  
subvention för trygghetsvärd i december 2021.

Uppföljning av uppdragBilagor
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Deltagare i sysselsättningsbefrämjande åtgärder
GENOMFÖRT

Samtliga nämnder ges i uppdrag och de kommunala bolagen uppmanas att  
identifiera vilka möjligheter – och i vilken omfattning – man har att ta emot deltagare  
i sysselsättningsskapande åtgärder. Resultatet redovisas till utbildnings- och arbetsmarknads- 
nämnden senast januari 2021.

Förvaltningar och bolag har rapporterat in till Arbetsmarknadsavdelningen vilka 
möjligheter och i vilken omfattning de kan bidra. På grund av pandemin har det 
tyvärr varit svårigheter att bidra då egen personal antingen arbetar hemifrån 
eller att man är ett reducerat antal medarbetare på plats. Arbetsmarknads- 
avdelningen tillsammans med stadskontoret ser över andra metoder för att  
kunna bidra till sysselsättningsskapande åtgärder och kan använda förvaltningars 
och bolags svar framöver då pandemins konsekvenser inte längre påverkar  
som det gjort under 2021.

Arkitekturpolitiskt program
PÅGÅR

Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att upprätta ett arkitekturpolitiskt program.

Projektplan:

Feb 2021: inriktningsbeslut i stadsbyggnadsnämnden,  
sammanställning projektplan

Mars-Juni: internt arbete

Aug-Sept: politisk avstämning i stadsbyggnadsnämnden digital workshop 
med byggaktörer samverkan och remiss

Okt-Dec: omarbetning och uppdatering av dokument

Jan-Feb 2022: förslag till slutversion

Feb: godkännande i stadsbyggnadsnämnden

April 2022: antagande i fullmäktige

Vision för området kring Vätterns strand
PÅGÅR

Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder,  
Destination Jönköping och civilsamhället ta fram en vision för hur området längs  
Vätterns strand genom hela kommunen kan utvecklas.

Projekt startades upp under april 2021. Projektet ska avslutas  
våren/sommaren 2022.

Uppföljning av uppdragBilagor
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Utreda lämpliga sträckor eller områden  
för införandet av miljözon 1

AVVIKELSE / EJ GENOMFÖRT

Uppdrag ges till stadsbyggnadsnämnden att vidare utreda lämpliga sträckor eller  
områden för införandet av miljözon 1.

Uppdraget är påbörjat, på grund av resursbrist har uppdraget inte kunnat 
slutföras enligt tidigare fastlagd tidplan.

Uppdrag att utreda förutsättningar för att bistå 
civilsamhällets behov av lokaler

GENOMFÖRT

Uppdrag ges till kultur -och fritidsnämnden att utreda förutsättningar för att bistå  
civilsamhällets behov av lokaler.

Utredningen har slutförts och godkänts av KFN i nämnden 2020-11-11 §125.

Modell för demokratidialoger med barn och unga
PÅGÅR

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp och utvärdera den nya modellen för  
demokratidialoger samt redovisa till kommunfullmäktige inom en femårsperiod, dock 
senast december 2024.

Pågående - planering inför dialogerna 2021 är påbörjade. Samverkan med 
KFF om utvecklingsarbetet kring dialogerna är påbörjat.

Utvecklingsmöjlighet för motoridrotten  
i kommunen

PÅGÅR

Uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden att i samråd med Idrottsalliansen och/eller 
Motoralliansen utreda behov avseende yta och funktion för den samlade motoridrottens 
utveckling, möjligheter till en kostnadseffektiv stordrift samt framtida driftslösning.

En arbetsgrupp med representanter från kultur- och fritidsförvaltningen 
(KFF), tekniska kontoret (TK) och stadsbyggnadskontoret (SBK) har jobbat med 
uppdraget sedan årsskiftet. KFF har en kontinuerlig dialog med Jönköpings 
motorallians som sammanställt ett bra underlag över de önskemål som finns. 
TK och SBK har inventerat om det finns några markområden som kommunen 
äger som är lämpliga för ändamålet men det ser dessvärre mörkt ut på den 
fronten. Arbetsgruppen har färdigställt en utredningsrapport som kommer 
att redovisas för berörda nämnder under våren 2022. Samhällsbyggnads-
utskottet har fått information om utredningen vid två tillfällen under året.

Uppföljning av uppdragBilagor
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Skapa litterära trappor
GENOMFÖRT

Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden  
eller Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB) skapa en eller eventuellt flera litterära 
trappor eller promenadstråk i Jönköpings kommun.

Kostnaden beaktas inom ramen för KFN uppdrag vad gäller offentlig förvaltning  
i samband med ny- och ombyggnationer.

Projektet är klart, det slutfördes sommaren 2021 och kan besökas  
i Mjölkafållan, Huskvarna.

Integration - korta vägen till arbete
GENOMFÖRT

Uppdrag ges till utbildning- och arbetsmarknadsnämnden i samverkan med socialnämnden att 
initiera ett arbete som kortar vägen till arbete genom utbildning, validering och praktik

För att möta arbetsmarknadens behov och korta vägen till mål för individen 
så har olika insatser gällande detta genomförts under 2021. Yrkesutbildningar 
inom olika områden i kombination med SFI/grundläggande svenska samt 
yrkessvenska i kombination med praktik, ”talangerna”, har genomförts under 
året. I september kommer ytterligare en grupp med ”talanger” att starta med 
inriktningen hotell. Yrkesutbildning i kombination med SFI startar i september 
och oktober inom områdena industri, restaurang samt trädgård. Under  
september kommer även i samarbete med Arbetsförmedlingen en grupp 
individer påbörja en digitaliseringskurs inom ramen för utbildningsplikten. 
Målet att öka volymen kombinationsmöjligheter har i och med rådande  
pandemi dock varit svårt att uppfylla.

För att korta vägen till arbete för den enskilde individen och bidra till en god 
integration så kommer utbildning i svenska för invandrare att genomföras på 
ett nytt sätt i och med nya avtal med leverantörer från och med 2022-01-01. 
Merparten av SFI kommer att vara infärgad mot ett yrke. Yrkesutbildningarna 
som kombineras med SFI/grundläggande svenska kommer att vara integrerade. 
Detta innebär att utbildningarna kommer till viss del genomföras med  
dubbelbemanning, det vill säga en SFI-lärare och en yrkeslärare. Även ett 
snabbspår för akademiker kommer att tillhandahållas.

Vuxenutbildningsenheten arbetar kontinuerligt med planering, utveckling 
och samverkan med olika organisationer kring insatser och arbetssätt för att 
möta individers och arbetslivets behov.

Uppföljning av uppdragBilagor
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Förväntade långsiktiga behov av 
idrottsanläggningar

GENOMFÖRT

Kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med idrottsrörelsen  
kartlägga nyttjandet av befintliga idrottsanläggningar och bedöma förväntade  
långsiktiga behov.

Utredningen är färdig och antogs i kultur- och fritidsnämnden 2021-03-18.

Rosenlundsbadet
GENOMFÖRT

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden och 
tekniska nämnden ta fram underlag beträffande Rosenlundsbadet. Underlaget ska belysa 
konsekvenser av såväl ombyggnad som nybyggnad, verksamhetsmässigt och ekonomiskt. 
Ärendet, med förslag till beslut ska återredovisas till kommunfullmäktige senast i maj 
2020

Beslut om Rosenlundsbadet togs av kommunfullmäktige vid sammanträde  
2 september.

Koldioxidbudget
PÅGÅR

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag till modell för koldioxidbudget och 
förslag till hur en sådan kan implementeras. Uppdraget återredovisas till kommunfull-
mäktige senast i december 2020

Hållbarhetsstrateg med inriktning klimat påbörjade sin anställning i april och 
kommer att arbeta med koldioxidbudgeten.

Utvärdering av avgift vid ansökan om godkännande 
att starta fristående förskola och vissa fritidshem 
samt utökning av befintlig verksamhet

INTE PÅBÖRJAT

Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra en översyn och utvärdering 
av avgifterna senast år 2022 samt redovisa denna till kommunfullmäktige.

En utvärdering planeras att inledas under andra kvartalet 2022.

Uppföljning av uppdragBilagor
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Uppdrag att se över möjligheterna till ledsagning för 
inköp av dagligvaror

GENOMFÖRT

Socialnämnden ges i uppdrag att göra en översyn av möjlighet till ledsagning för  
inköp av dagligvaror.

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på hur ledsagning skulle kunna 
användas vid tillfällen där dagligvaruinköp uppfyller en del i insatsens syfte. 
Beslut fattades enligt förslag av socialnämnden i mars och återredovisades  
till kommunfullmäktige.

Stödinsatser för skötsel av föreningsdrivna 
idrottsanläggningar Ks/2019:445 820

GENOMFÖRT

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med kultur- 
och fritidsnämnden och tekniska nämnden organisera arbetslag med uppgift att hjälpa 
till med underhåll av föreningsdrivna idrottsanläggningar.

Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) och arbetsmarknadsavdelningen (AMA) 
har satt rutinerna för hur allt skall organiseras med ansökningsförfarande 
och vilka föreningar som skall prioriteras. Hjälpen med arbetslag från AMA 
riktar sig till de föreningar som är bidragsberättigade av kultur- och fritids-
nämnden och som känner att de har behov av stöttning i driften av sin  
anläggning och KFF är den part som gör förslag på prioritering utifrån inkomna 
ansökningar. Arbetslaget ska vara ett komplement till det arbete som görs av 
ideella föreningsaktiva och ska utföras som punktinsatser under begränsad 
tid. Under året har ett arbetslag jobbat med gott resultat på diverse förenings- 
anläggningar. 2022 utökas uppdraget med ytterligare ett arbetslag. Ansökan 
är väldigt enkel och görs löpande under året på jonkoping.se.

Enhetlig policy för arbetskläder
PÅGÅR

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en enhetlig policy för arbetskläder för  
kommunens anställda.

Tjänstemannaförslag är framskrivet för politisk beredning.

Uppföljning av uppdragBilagor
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Kulturgaranti för förskola och grundskola
PÅGÅR

Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utarbeta en kulturgaranti inspirerad  
av den som Simrishamns kommun arbetar efter.

Plan finns för att alla årskurser under pågående läsår ska nås av kulturaktiviteter, 
ofta både via professionella kulturutövare och via Kulturskolans personal och 
projekt men i något fall av det ena eller andra.

Modell för likvärdighet att ta del av kultur och 
vetenskap som erbjuds inom skolans ram

PÅGÅR

Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utarbeta en likvärdighet rörande  
möjligheter för grundskolans elever i samtliga kommundelar att ta del av utbudet av 
kultur och vetenskap.

Arbete pågår. Fortsatt arbete har stark koppling till pågående utredning om 
samordning av kulturskola och Upptech.

Utbildning i samtal inför döden
GENOMFÖRT

Äldrenämnden ges i uppdrag att erbjuda utbildning i ”samtal inför döden” till all  
personal som vill ha sådan.

Socialförvaltningen har valt att titta brett på frågan för att identifiera vilka 
olika insatser och stöd det finns och vi ser att det finns både kunskap och 
möjlighet till stöd i organisationen:

• I vård och omsorgsprogrammet hanteras palliativ vård och etiska dilemman 
ur olika perspektiv. Äldreomsorgslyftet är därför en aktivitet som kommer 
bidrag till ökad kunskap.

• Samtalsstöd till individer och arbetsgrupper kan ges av Palliativa teamet, 
anhörigstöd eller demensteam.

• Samtalsstöd kan även ges i specifik verksamhet av olika professioner  
såsom sjuksköterska eller enhetschef 

• Det specifika ämnet ”Att tala om döden” är en del av webbutbildningen 
Psyk-E bas Senior som utifrån behov finns tillgänglig för all personal inom 
äldreomsorgen. Psyk-E bas Senior är framtagen av Karolinska institutet och 
tar, förutom specifikt ”Att tala om döden”, upp fler närliggande frågor så  
som ”Suicid hos äldre” och ”Depression hos äldre”.

Uppföljning av uppdragBilagor
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Skolsocionomer
GENOMFÖRT

Orsakerna till att barn och unga misslyckas i skolan kan inte enbart reduceras till  
ett skolans problem. Det handlar många gånger om en problematik i en vidare social, 
därtill komplex, kontext. Vikten av att tidigt identifiera elever i behov av stöd kan inte 
nog understrykas, all forskning visar att tidiga insatser ger bäst resultat. Det handlar  
om att kartlägga orsakerna till hög frånvaro, finna bakomliggande orsaker till den 
problematiska skolsituationen, genomföra behovsanalyser och lyfta elevens perspektiv 
och behov. BUN får i uppdrag att anställa skolsocionomer arbetsuppgifterna kan handla 
om stöd och motivationssamtal med enskild elev och vårdnadshavare och att utforma 
anpassat stöd. Det ska ske i samverkan med pedagoger och elevhälsoteam och kan  
innebära kontakter med till exempel kultur-och fritid, föreningsliv, socialtjänst, hälso- 
och sjukvård och andra i skolans nätverk. Skolsocionomerna ska inte ersätta pedagogerna 
i arbetet med den enskilde eleven och kontakterna med vårdnadshavare. Tanken är att 
dessa ska komplettera och förstärka arbetet kring eleven och även avlasta pedagogerna.

Skolsocionomer är anställda på fem av F-6 skolorna. Uppföljning och  
utvärdering av deras arbete kommer ske kontinuerligt.

Förslag till ramlokalprogram för nybyggnation av 
särskilda boenden för äldre

GENOMFÖRT

Äldrenämnden ges i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden ta fram volymskisser 
utifrån framtaget lokalprogram. Detta i syfte att säkerställa att styrande ytnyckeltal är 
realiserbart samt att nyckeltalet utvecklas till att också innefatta ytor för fastighetsdrift. 
Reviderat nyckeltal redovisas i äldrenämndens förslag till budget för verksamhetsåret 
2022.

Socialförvaltningen har i samverkan med tekniska kontoret tagit fram volyms-
kisser utifrån framtaget lokalprogram. Syftet med skisserna är att säkerställa 
att styrande ytnyckeltal är realiserbara. Reviderat nyckeltal är planerat att 
redovisas i äldrenämndens förslag till budget för verksamhetsåret 2022.

Förslag till ramlokalprogram har behandlats av tekniska nämnden vid oktober- 
sammanträdet 2020 och har därefter fastställts av kommunfullmäktige  
i februari 2021. Kommunfullmäktige beslutade att ge äldrenämnden i upp-
drag att i samverkan med tekniska nämnden ta fram volymskisser utifrån det 
fastställda programmet. Volymskisser är framtagna utifrån kommunfullmäktiges 
uppdrag. Utifrån framtagna skisser ger skisserna ett nyckeltal mellan 94 kvm 
per lägenhet och 102 kvm per lägenhet beroende på om äldreboendet ska 
inrymma tillagningskök.

Uppföljning av uppdragBilagor



149

Uppdrag att belysa förutsättningar och möjligheter 
att införa språkförskola som ska nå samtliga barn  
i nyanlända familjer

GENOMFÖRT

IFO-nämnden ges i uppdrag att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden ta  
initiativ till en dialog med Region Jönköpings län om hur familjecentralerna kan utveckla 
sin verksamhet och sina insatser riktade till barn som inte är inskrivna i förskolan  
och som har en bristande språkutveckling.

Dialog har startat med Region Jönköping och följande planering har satts.

Planering framåt 

En del av den redan pågående verksamheten kan utökas till att avse fler  
familjecentraler eller fler familjer. En genomgång av familjecentralernas  
nuvarande uppdrag ska genomföras i syfte att kunna tillskapa en åter-
kommande aktivitet i basutbudet i form av riktade föräldragrupper för alla 
utlandsfödda under deras första år i Sverige som bara handlar om språk- 
stimulans och språkutveckling. Det skulle sannolikt ge ett stort genomslag 
och därmed bidra till barnens språkutveckling.

Genom ett mer uppsökande arbete i respektive område är sannolikheten  
stor att familjecentralerna kan nå fler familjer. Några konkreta exempel är  
att försöka nå fler kvinnor genom att besöka forum där den gruppen redan 
träffas, till exempel matlagnings- och danskvällar. Det kan vara en ingång till 
att de senare besöker förskolan och då kan vi prata och erbjuda språk- 
utvecklande aktiviteter.

Uppföljning och fortsatt arbete

Styrgruppen för familjecentralerna avser att regelbundet följa det pågående 
utvecklingsarbetet och samtidigt bidra till att det ges möjligheter på familje-
centralerna att arbeta med frågan. Styrgruppen avser vidare att tillsammans 
med medarbetarna på familjecentralerna utveckla former för att nå fler 
barn i behov av språkutveckling. Det finns en länskoordinator på kommunal 
utveckling som kan bidra med ytterligare kunskaper inom området.

Införande av E-förslag
GENOMFÖRT

Kommunstyrelsen ges tillsammans med kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ordna 
så att kommunens bibliotek samt receptionerna vid Juneporten, i Rådhuset och i stads-
huset i Huskvarna möjligheter att ta emot förslag i pappersformat som sedan förs in  
i systemet för e-förslag. Dessutom ges kommunstyrelsen tillsammans barn- och utbildnings- 
nämnd samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd i uppdrag att undersöka möjligheterna 
för elever i kommunen att använda skolinloggning för att kunna lämna förslag.

Ärendet är framskrivet till kommunstyrelsen och planen är att det ska  
behandlas i kommunfullmäktige 27 januari 2022. Stadskontoret har förberett 
funktionalitet i kommunens e-tjänsteplattform i enlighet med uppdraget.

Uppföljning av uppdragBilagor
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Utvärdering av E-förslag
INTE PÅBÖRJAT

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utvärdera införandet av e-förslag efter 1 år från 
införandet.

Samordna och följa upp insatserna för barns och 
ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa

PÅGÅR

Samverkansorganet för barn och unga (SBU) ges i uppdrag, att inom ramen för  
samverkansstrukturen samordna och följa upp insatserna för barns och ungas psykiska, 
sociala och fysiska hälsa utifrån vad som framkommer i barnbokslutet för 2020

Uppföljning av nämndernas arbete med anledning av uppdraget genomfördes 
på SBU:s (Samarbetsorganet för barn och ungdom) sammanträde den  
17 december 2021.

Tillsammans med föreningslivet förstärka 
insatserna för att stimulera barn och ungas 
föreningsdeltagande

PÅGÅR

Kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och arbets-
marknadsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med föreningslivet förstärka insatserna 
för att stimulera barn och ungas föreningsdeltagande.

Insatser som planeras med detta syfte är: Fotbollsfritids på Öxnehaga, Hand 
the ball (handbollsprojekt via Hallby Handboll) på utsatta områden i samverkan 
med skolor. Aktivitetsskola via Hälsocentralen på utsatta områden med  
träning två dagar/vecka

Uppdrag att inom ramen för arbetet med 
att motverka våld i nära relationer särskilt 
uppmärksamma förekomsten av hedersnormer, 
strukturer och våld

PÅGÅR

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inom ramen för arbetet med att motverka våld  
i nära relationer särskilt uppmärksamma förekomsten av hedersnormer, strukturer och 
våld. Insatser för att motverka/skydda barn mot hedersstrukturer ska samordnas med 
individ- och familjeomsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden.

Uppföljning av uppdragBilagor
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Uppdrag att öka barns och ungas delaktighet 
och inflytande i kommunens besluts- och 
arbetsprocesser

PÅGÅR

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med samtliga nämnder ta fram ett 
förslag till modell för att öka barns och ungas delaktighet och inflytande i kommunens 
besluts- och arbetsprocesser.

Initiera en dialog med Gränna Hamnbolag om 
lagunen i Gränna

INTE PÅBÖRJAT

Tekniska nämnden ges i uppdrag att initiera en dialog med Gränna Hamnbolag kring 
hur badkvalitén i lagunen avsevärt kan förbättras och därigenom stärka Gränna som 
besöksmål och Jönköpings kommuns position som friluftskommun.

Har inte kunnat påbörjas av tekniska nämnden ännu på grund av behov att 
prioritera verksamhet.

Införande av lokala hyresgarantier IFO-nämnden
PÅGÅR

Individ- och familjeomsorgsnämnden ges i uppdrag att pröva modellen lokala  
hyresgarantier under perioden september 2021- december 2023.

Individ- och familjeomsorgsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder 
och de allmännyttiga bostadsbolagen utvärdera modellen med lokala hyresgarantier. 
Utvärderingen återrapporteras till kommunfullmäktige senast i november 2023.

Arbetet fortgår med att ta fram rutiner intern inom individ- och familjeomsorgen 
i syfte att hantera uppdraget. Samverkansforum har fortsatt genomföras 
mellan socialförvaltningen, tekniska kontoret, Junehem och Vätterhem.  
Samverkan sker dels i arbetsgrupp och dels i styrgrupp där socialförvaltningen är 
sammankallande och ordförande.

Uppföljning av uppdragBilagor



152

Införande av lokala hyresgarantier tekniska 
nämnden

PÅGÅR

Tekniska nämnden ges i uppdrag att samordna informations- och marknadsförings- 
åtgärder avseende insatserna bostadssociala kontrakt och lokala hyresgarantier till  
privata hyresvärdar verksamma i kommunen. Informations- och kommunikations- 
åtgärderna genomförs i samverkan med individ- och familjeomsorgsnämnden och  
de allmännyttiga bostadsbolagen.

Planering för genomförande av uppdrag har påbörjats i samråd med  
stadskontorets kommunikationsavdelning.

Inskränkningar i användningen av fyrverkerier
INTE PÅBÖRJAT

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vid nästa översyn av de lokala ordningsföreskrifterna 
pröva om det finns anledning att göra ytterligare inskränkningar i användningen av 
fyrverkerier i linje med motionärernas förslag.

Någon översyn av lokala ordningsföreskrifter har inte genomförts sedan  
uppdraget gavs i november 2021.

Uppdrag att teckna reviderat hyresavtal med HV71 
Fastighets AB

GENOMFÖRT

Tekniska nämnden ges i uppdrag att teckna reviderat hyresavtal med HV71 Fastighets AB  
i enlighet med vad som framgår av tekniska kontorets tjänsteskrivelse samt stadskontorets 
yttrande

Nytt avtal tecknat och gäller från och med 2022-01-01

Uppföljning av uppdragBilagor
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Uppdrag att kartlägga pågående friskvårdsinsatser i 
samtliga förvaltningar och utreda förutsättningarna 
för en utvecklad och jämlik friskvård.

INTE PÅBÖRJAT

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21 § 150 att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att 
kartlägga pågående friskvårdsinsatser i samtliga förvaltningar och utreda förutsättningarna 
för en utvecklad och jämlik friskvård. Pågående friskvårdsinsatser har kartlagts översiktligt 
varvid framkommer att insatsernas innehåll och omfattning varierar mellan de olika 
förvaltningarna. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag till ny friskvårdspolicy för en  
utvecklad och jämlik friskvård i hela kommunkoncernen.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar kommun- 
styrelsen för egen del följande: Stadskontoret ges i uppdrag att göra en översyn av  
nuvarande friskvårdspolicy, beslutad 2019-11-21, med målsättning att den ska gälla  
i hela kommunkoncernen.

Rapporten om genomförda friskvårdsprojekt på betald arbetstid, enligt stadskontorets 
tjänsteskrivelse 2021-05-21, godkänns.

Inom ramen för arbetet med att ta fram ny friskvårdspolicy för en utvecklad och jämlik 
friskvård i hela kommunkoncernen beakta erfarenheterna av genomfört försök och 
resultatet av den uppföljning som stadskontoret avser att gör

Utökat samarbete mellan gymnasieskolan och 
arbetsmarknadsavdelningen (AMA)

PÅGÅR

AMA får i uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen ge berörd kategori av 
gymnasieelever möjlighet till utredning av arbetsförmåga innan studietiden är avslutad. 
(Motion Ks 2021-05-19)

Bedöma framtida behov av administrativa lokaler
INTE PÅBÖRJAT

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, i nära samarbete med tekniska nämnden och  
med beaktande av hur kommunen som arbetsgivare ställer sig till villkor med mera  
för distansarbete, bedöma framtida behov av administrativa lokaler samt belysa  
möjligheterna att tillskapa alternativa lösningar, i form av lokaler i förvaltningshubbar 
eller co-workingplatser, på flera orter i Kommunen.

Uppföljning av uppdragBilagor
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