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              Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
Ekonomisk uppföljning per 2011-04-30 med helårsprognos för 
drift- och investeringsbudget 

 
Efter sammanställning av budgetrapporterna per 2011-04-30 och verksamheternas helårspro-
gnoser beräknas resultatet för år 2011 bli ett underskott på 9,5 mnkr. 

 
När budgeten fastställdes beräknades årets resultat till noll efter det att ett ofördelat besparings-
krav på 9,4 mnkr lagts in. Efter ombudgeteringen för år 2011 låg det ofördelade besparingskra-
vet på 8,7 mnkr. Med samma sätt att resonera skulle prognosen visa ett nollresultat med ett 
ofördelat besparingskrav på 9,5 mnkr. 
 
Verksamheternas kostnader beräknas bli 13,3 mnkr högre än budgeterade medel. Med intäkter 
6,5 mnkr högre än budget blir verksamheternas nettokostnader 6,8 mnkr högre än budget. 
 
Den senaste skatteunderlagsprognosen som Sveriges kommuner och landsting presenterade den 
3 maj visar att skatteintäkterna beräknas bli 5,5 mnkr bättre än budget. Nästa skatteunderlags-
prognos presenterar SKL preliminärt den 18 augusti och den första preliminära taxeringsutfallet 
presenteras preliminärt den 4 augusti. Av de generella statsbidragen och utjämningarna beräknas 
kostnadsutjämningen för LSS bli 0,2 mnkr bättre än budget. 
 
Av de finansiella posterna beräknas värdeförändring pensionsmedel och finansiella kostnader 
bli lika med budget. Finansiella intäkter och finansiella kostnader pensionsskuld beräknas bli 
bättre än budget med 0,1 respektive 0,2 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens förvaltningar inkl ÖSK redovisar ett nettounderskott jämför med budget på 
2,6 mnkr. Ett engångsbidrag till ny livsmedelsbutik i Vena på 1,5 mnkr samt köp av aktier i 
Gymnasium Rock City AB på 0,5 mnkr är inte budgeterade. 
 
Socialnämndens prognos visar på ett nettounderskott på 1,3 mnkr vid årets slut, varav kostnader 
underskott 8,1 mnkr och intäkter överskott 6,8 mnkr. Den stora avvikelsen inom IFO på såväl 
kostnadssidan, underskott 5,8 mnkr och på intäktssidan överskott 5,1 mnkr beror på höga kost-
nader för placering av asylsökande barn. Kostnaderna återsöks från Migrationsverket. LASS, 
verksamheten för personliga assistenter ser i nuläget ut att få underskott på kostnader 2,3 mnkr 
och överskott på intäkter 2,4 mnkr. Omsorg om personer med funktionshinder ger ett nettoun-
derskott på 0,2 mnkr. Elevhem/korttiden tappar intäkter, 1,2 mnkr på grund av att vi inte har 
några boende i elevhemmet i höst. Intraprenaden Framsteget beräknas ge överskott 0,4 mnkr 
samtidigt som förvaltningens konto för köp av tjänster från Framsteget ger överskott 0,4 mnkr 
till följd av minskat behov av daglig verksamhet. Äldreomsorgens nettoöverskott beräknas till 
0,8 mnkr, varav särskilt boende ger överskott 1,1 mnkr medan kraftigt ökat behov av hemtjänst i 
ordinärt boende inom Virserums hemtjänst ger underskott 1,7 mnkr. Hälso-och sjukvård och 
rehabilitering beräknas ge överskott 0,6 mnkr på grund av svårighet att få tag på vikarier.  
 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett beräknat nettounderskott till årets slut på 1,2 mnkr. 
Barnomsorgen beräknas ge nettounderskott 0,4 mnkr på grund av högre personalkostnader än 
budget som delvis kompenseras av högre intäkter från migrationsverket. Grundskolan beräknas 
ge överskott med 0,4 mnkr på grund av lägre personalkostnader än budgeterat. Obligatoriska 
särskolan förväntas ha högre bemanning och samtidigt högre intäkter från migrationsverket. 
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Gymnasieskolan, vuxenutbildningen, gymnasiesärskolan och musikskolan beräknas ge under-
skott med 1,1 mnkr avseende kostnader på grund av fler elever som studerar i andra kommuner 
och i friskolor. De skolformsövergripande verksamheterna förväntas ha lägre kostnader för 
kompetensutveckling, 0,2 mnkr än budgeterat. 
 
För detaljerade kommentarer hänvisas till bifogade sammanställningar. 
 
Investeringsbudgeten beräknas uppgå till 52,9 mnkr, vilket är i nivå med budget inkl ombud-
getering. 
 
Finansieringsanalysen visar att verksamheten tillför 13,7 mnkr. Med investeringsutgifter på 52,9 
mnkr och återbetalning av förskotterade preliminära skatteintäkter på 16,7 mnkr plus utbetal-
ning av förskott till Trafikverket på 2,5 mnkr skulle vid oförändrat rörelsekapital till årets slut 
lånebehovet vara 58,4 mnkr. Hittills i år är endast 7,8 mnkr av investeringarna bokförda samti-
digt som nivån på likvida medel bör vara högre än idag. Detta gör att lånebehovet kan beräknas 
vara runt 75-80 mnkr.  
 
 
 
 
  
 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunens styrelse och kommunens nämnder får i uppdrag att vid negativa avvikelser, vidta 
åtgärder för att eliminera dessa enligt av fullmäktige fastställda budgetregler, samt att i övrigt 
visa återhållsamhet gällande driftbudgetens kostnader 
 
samt att till årets slut sträva efter att minska den beräknade stora investeringsbudgeten genom att 
förskjuta eller ställa in genomförandet av enskilda investeringsobjekt. 
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Budgetuppföljning per 2011-04-30      tusentals kronor
Resultaträkning och finansieringsanalys för beräknat utfall 2011-01-01 - 2011-12-31.

Resultaträkning
Budget efter Beräknat Avvikelse

Bokslut omb o TA utfall Budget -
Tusentals kronor 2010 2011 2011 utfall

Verksamhetens intäkter 141 917 120 419 126 897 6 478
Verksamhetens kostnader -843 088 -825 843 -839 101 -13 258
    projektintäkter 13 753 7 600 7 600  0
    projektkostnader -12 968 -7 600 -7 600  0

jämförelsestörande poster, intäkter  0
jämförelsestörande poster, kostnader -8 000

   varav pensionskostnader -37 575 -38 870 -40 345 -1 475
   varav avskrivningar -24 560 -24 545 -24 545  0
Nettokostnader -700 385 -705 424 -712 204 -6 780
Skatteintäkter 479 013 477 933 483 444 5 511
Generella ststbidrag och utjämning 226 048 222 015 222 239  224

Finansiella intäkter              383  170  230  60
Värdeförändring pensionsmedel 4 436 2 700 2 700  0
Finansiella kostnader pensionsskuld    - 225 - 400 - 225  175
Finansiella kostnader       -2 761 -5 700 -5 707 - 7

Resultat 6 509 -8 706 -9 523 - 817
Resultat mot balanskravet 9 863 -8 706 -9 523

Finansieringsanalys Budget Beräknat Avvikelse
Bokslut efter omb utfall Budget -

Tillförda medel 2010 2011 2011 utfall

Förändring av eget kapital 6 509 -8 706 -9 523 - 817
   varav avskrivningar -24 560 -24 545 -24 545  0
Förändring av avsättningar -2 023 -1 358 -1 358  0
Resultat av sålda anläggningstillgångar mm -3 354  0  0  0

Från verksamheten tillförda medel 32 400 14 481 13 664 - 817

Ökning av banklån/långfr sk  195 48 885 75 000 26 115

Summa tillförda medel 32 595 63 366 88 664 25 298

Använda medel

Nettoinvesteringar 25 936 52 890 52 920 - 30
Minskning av långfristiga skulder  16 16 683 16 683  0
Förvärv av aktier, andelar mm 2 397  0
Ökning av långfristiga fordringar  0 2 500 2 500  0

Summa använda medel 28 349 72 072 72 102 - 30

Förändring av rörelsekapital 4 246 -8 706 16 562 25 328

H:\USR\Off\OffEko\Buduppf2002 RR_Fin.analys 2011 uppf jan-april Beräkn_utf_12_11 per 04 tkr OK 2011-05-31 10:11



Uppföljningsrapport per 2011-04-30, beräknat utfall 2011-12-31
Driftredovisning, tkr

Budget 12.31 Beräknat
Bokslut inkl ombudget Utfall 12.31 Avvikelse

Nämnd/styrelse 2010 2011 2011

Kommunstyrelse:
   Kommunövergripande verksam- K 124 502,9 120 782,2 122 957,2 -2 175,0 
   heter exkl oförutsett I -23 603,0 -20 107,7 -20 128,7 21,0

  Kultur och fritid K 35 163,0 33 153,5 33 268,5 -115,0 
I -10 514,4 -8 806,6 -8 791,6 -15,0 

  Räddningstjänst K 17 290,1 17 223,3 17 323,3 -100,0 
I -945,7 -646,2 -646,2 

  Tekniskt kontor/ÖSK K 127 858,0 45 168,4 45 373,4 -205,0 
I -77 648,4 

Barn- och utbildningsnämnd K 280 064,1 269 232,4 270 368,6 -1 136,2 
I -35 507,0 -29 940,8 -29 895,1 -45,7 

Miljö- och byggnadsnämnd K 11 417,5 12 034,5 11 994,5 40,0
I -3 937,0 -4 394,3 -4 144,3 -250,0 

Socialnämnd K 308 688,0 305 519,4 313 611,1 -8 091,7 
I -51 845,8 -40 700,4 -47 468,4 6 768,0

Oförutsett, löner K 9 851,3 9 851,3 0,0
Oförutsett, övrigt K 689,1 689,1 0,0

Pensionsutbetalningar K 14 617,8 16 777,0 18 077,0 -1 300,0 
Pensionsavgifter K 21 724,3 20 173,3 20 173,3 0,0
Övr nyintjänade pensionsförmåner K 1 233,0 1 920,0 2 095,0 -175,0 

Interna poster K -62 084,0 -18 790,9 -18 790,9 0,0
I 62 084,0 18 790,9 18 790,9 0,0

Netto arbg.avg-Po-pålägg m m K -69 947,0 -32 435,2 -32 435,2 0,0
Ers för Kapitalkostn ÖSK I -34 613,6 -34 613,6 0,0
Avskrivningar K 24 560,2 24 544,8 24 544,8 0,0

Summa kostnader, exkl projekt m m K 835 087,9 825 843,1 839 101,0 -13 257,9 
Summa intäkter, exkl projekt m m I -141 917,3 -120 418,7 -126 897,0 6 478,3
Jämförelsestörande poster
Bidrag HKIAB K 8 000,0 0,0 0,0 0,0

Diverse projekt m m K 12 968,1 7 600,0 7 600,0 0,0
I -13 753,3 -7 600,0 -7 600,0 0,0

Summa kostnader, inkl projekt m m K 856 056,0 833 443,1 846 701,0 -13 257,9 
Summa intäkter, inkl projekt m m I -155 670,6 -128 018,7 -134 497,0 6 478,3

Pensionskostnader 37 575,1 38 870,3 40 345,3 -1 475,0 
Kostnader före avskr exkl projekt 810 527,7 801 298,3 814 556,2 -13 257,9 

För bättre jämförbarhet mellan åren för styrelser och nämnder redovisas projekt m m och jämförelsestörande poster
på separata rader i sammanställningen.

För projekt m m har i budget 2011 och beräknat utfall 2011-12-31 tillägg gjorts för kostnader och intäkter 
med 7 600 tkr. (2010: Kostn 12 968,1 tkr int 13 753,3 tkr). 



Uppföljningsrapport per 2011-04-30, beräknat utfall 2011-12-31
Investeringsredovisning, tkr

Budget 12.31 Beräknat
Bokslut inkl ombudget Utfall 12.31 Avvikelse

Nämnd/styrelse 2010 2011 2011
Kommunstyrelse:
   Kommunövergripande verksamheter U 1 901,0 650,0 650,0 0,0

  Kultur och fritid U 235,6 526,0 526,0 0,0

  Räddningstjänst U 478,8 1 300,0 1 300,0 0,0

  Tekniskt kontor/ÖSK U 31 242,7 48 199,0 48 229,3 -30,3
I -9 244,3 0,0 0,0

Barn- och utbildningsnämnd U 275,5 217,0 217,0 0,0

Socialnämnd U 1 078,7 1 998,0 1 998,0 0,0

Summa utgifter U 35 212,3 52 890,0 52 920,3 -30,3
Summa inkomster I -9 244,3 0,0 0,0 0,0



Uppföljningsrapport 2011-04-30 Kommunstyrelse, Kommunövergripande verks

Driftbudget (tkr) Beräknat
Utfall Budget utfall Avvikelse

2010 2011 2011 2011-12-31

Nettokostnader 100 899,9 100 674,5 102 828,5 -2 154,0

Kostnader exkl projekt 124 502,9 120 782,2 122 957,2 -2 175,0
varav 0,0
Personalkostnader 60 088,4 59827,5 60 035,5 -208,0

Antal årsarbetare:
  Enligt budget 131,5 129,6 129,6 0,0
  Nyinrättade tjänster 0,0

Intäkter exkl projekt -23 603,0 -20 107,7 -20 128,7 21,0

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc
Under året har bland annat ny tidplan gör budgetarbetet införts samtidigt som samverkan inom kommunaltekniska
verksamheter med Högsby kommun genom bildandet av kommunaförbundet ÖSK inletts. Det har inneburit hög
administrativ belastning på personalen på berörda verksamheter.

Kommentarer:

Avvikelse Avvikelse 
Kostnader Intäkter Kommentarer

-355 21 För personalkontoret beräknas ett underskott på 334 tkr. Kostnad för Nystartjobb 
t o m 11-06-30, 208 tkr, vilket till en del täcks av Ams-bidrag 21 tkr. Höjd syssel-
sättningsgrad under året, underskott 84 tkt. Avtalskostnad (Aditro) vilken tillhör 2010
men ej var känd vid bokslutstillfället, 29 tkr, ökade kostnader för Personec P, 18 tkr   
samt högre kostnad för utbildning i bl a arbetsrätt och pensioner 16 tkr.

103 Övriga personaladministrativa åtgärder beräknas ge överskott. Kostnaderna för
2011 års hedersgåvor, bidrag till personalklubben samt övrig sponsring uppgår till
155 tkr av budgeterade medel 258 tkr.

-23 Anslaget för rekryteringsåtgärder beräknas ge underskott, avser rekrytering av
räddningschef.

100 Central samverkanskommitté beräknas ge överskott då planerad utbildning ute-
blir under året.

För näringslivsbefrämjande åtgärder beräknas ett underskott p g a 
-500 köp av aktier i Gymnasium Rock City AB samt

-1500 engångsbidrag till ny livsmedelsbutik i Vena.

0 För Campus beräknas ingen avvikelse, se bif skrivelse.

-2175 21



 
 
 
 
Campus Delårsrapport 110515 
 
Campus utvecklas hela tiden med ambitionen att nå de mål som kommunledningen satt upp 
för verksamheten. Under de tre första åren har Campus lyckats uppnå målen. För att ta nästa 
steg och nå de mål som är uppsatta för 2012 måste Campus Hultsfred under 2011-2012 öka 
takten ytterligare. För att klara den tuffa konkurrensen som finns inom utbildningssektorn 
idag och för att under de närmaste åren nå ett studerandeantal som borgar för ett starkt 
Campus Hultsfred har Campus en långsiktig strategi som innehåller en stor satsning på nya 
utbildningar.  
De senaste siffrorna från högskoleverk och myndigheter visar på en 30 % nedgång i söktryck 
till eftergymnasiala utbildningar under 2011, de främsta anledningarna är enligt rapporterna 
ett förbättrat arbetsklimat i landet (fler går direkt i arbete), samt en demografisk nedgång i 
årskullar. Campus har för att möta konkurrensen satsat extra mycket på marknadsföringssidan 
under våren, detta ser ut att ge ett bra resultat med ett söktryck betydligt över Sverigesnittet 
för Campus Hultsfreds utbildningar. 
 
Under våren 2011 har Campus ett lägre studentantal än förväntat på våra YH-utbildningar 
vilket inneburit ett inkomstbortfall gentemot budget.  
Detta inkomstbortfall tillsammans med den under våren ökade kostnaden på en intensifierad 
marknadsföring av våra utbildningar gör att Campus delårsrapport visar ett negativt resultat 
på ca. 1 milj. Kr. 
Campus är övertygat om att satsningarna på nya utbildningar och på marknadsföringen av 
beviljade utbildningar skall ge ett bättre studerandeantal till hösten 2011 och att mycket av 
underskottet skall kunnas hämtas in. Campus kommer under hösten att hålla nere kostnader 
för marknadsföring, köpta tjänster och investeringar för att nå balans i ekonomin. Campus har 
självklart förhoppningen att kostnader och intäkter helt skall kunna balanseras, men en 
kraftigt utökad verksamhet, där vi under en femårsperiod mer än fördubblar antalet studenter 
vid Campus gör att Campus periodvis under etableringsfasen av nya utbildningar visar ett 
negativt resultat.  
Då Campus verksamhet och budgetarbete är komplext och ofta innebär satsningar som har 
höga initialkostnader där intäkterna inte kommer i samma takt som nödvändiga investeringar, 
kommer Campus löpande att informera styrgrupp, kommunledning och kommunens 
ekonomikontor om sin verksamhet och om budgetläget.  
 
 
 
Pär Kågefors 
Campuschef 
 
 



Uppföljningsrapport 2011-04-30 Kommunstyrelse, Kultur- och fritidsförvaltning

Driftbudget (tkr) Beräknat
Utfall Budget utfall Avvikelse

2010 2011 2011 2011-12-31

Nettokostnader 24 648,6 24 346,9 24 476,9 -130,0

Kostnader exkl projekt 35 163,0 33 153,5 33 268,5 -115,0
varav 
Personalkostnader 12 548,1 12 036,6 12 116,6 -80,0

Antal årsarbetare: 29,3 28,8 29,3 -0,5
  Enligt budget
  Nyinrättade tjänster

Intäkter exkl projekt -10 514,4 -8 806,6 -8 791,6 -15,0

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc
Fr o m 2010-08 ägs Sparbankshallen i Virserum av friskolan Prolympia.
2010-07 övergick Hulingens camping i kommunal drift i samband med
Rockpartys konkurs för att 2011-03 utarrenderas till privat entreprenör.
Som ett resultat av försäljningen av Klubban 3 betalar kommunen en hyra
för fritidsgårdens lokaler, 120 tkr i KoF:s budget.

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna
Kostnadseffektivt arbetssätt med cirkulationstjänstgöring samt ökat samarbete
över förvaltnings- och kommungränser ger på sikt lägre kostnader.

Kommentarer:

Avvikelse Avvikelse 
Kostnader Intäkter Kommentarer

-35 35 Virserums badhus har ökat antal besökare vilket kräver personalförstärkning med
25 % under 4 månader, vilket kompenseras av motsvarande högre intäkter

-50 Silverdalens sporthall mindre uthyrt än budgeterat

-80 Hammarsjöområdet har 50 % ej budgeterad tjänst som placerats inom kultur- och
fritidsförvaltningen



Uppföljningsrapport 2011-04-30 Kommunstyrelse, Räddningstjänst

Driftbudget (tkr) Beräknat
Utfall Budget utfall Avvikelse

2010 2011 2011 2011-12-31

Nettokostnader 16 344,4 16 482,7 16 582,7 -100,0

Kostnader exkl projekt 17 290,1 17128,9 17 228,9 -100,0
varav 0,0
Personalkostnader 11 450,0 11450,3 11 550,3 -100,0

Antal årsarbetare:
  Enligt budget 4,5 4,5 4,6 -0,1
  Nyinrättade tjänster 0,0

Intäkter exkl projekt -945,7 -646,2 -646,2 0,0

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna
Översyn av larmplaner ska göras för att därigenom minska nettokostnaderna.

Målet är att följa budget. Kostnaderna är beroende på antalet uppdrag som sker under året.
Intäktsbudgeten beräknas hållas bl a genom att hålla utbildningar m m.

Kommentarer:

Avvikelse Avvikelse 
Kostnader Intäkter Kommentarer

-100 Dubbla lönekostnader under 6 månader i samband med pensionsavgång adm personal.



Uppföljningsrapport 2011-04-30 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred

Driftbudget (tkr) Beräknat
Utfall Tekn.kontor Budget utfall Avvikelse

2010 2011 2011 2011-12-31

Nettokostnader 50 209,6 45 168,4 45 373,4 -205,0

Kostnader 127 858,0 138 467,1 138 672,1 -205,0
varav 
Personalkostnader 21 076,5 19 918,2 20 123,2 -205,0

Antal årsarbetare:
  Enligt budget 43,0 43,0 43,0 0,0
  Nyinrättade tjänster

Intäkter -77 648,4 -93 298,7 -93 298,7 0,0

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Kommentarer:

Avvikelse Avvikelse 
Kostnader Intäkter Kommentarer

-205

Under 2010 beslutades enligt KF § 115/2010 att Tekniska kontoren i Hultsfred och Högsbys kommuner ska ingå samverkan. Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund ansvarar from 1 januari 2011 för teknisk verksamhet inom Hultsfred och Högsby. Förberedelser 
inför starten påbörjades under 2010. Ny arrendator till Hultsfreds camping from 1 mars 2011.

Utbetalning av politikerarvoden under året ej budgeterade. Tillskott från Hultsfred kommun behövs för att 
täcka kostnaderna. Beräknad kostnad totalt för ÖSK är 360 tkr varav 4/7 delar är Hultsfreds del.



Uppföljningsrapport 2011-04-30 Barn- och Utbildningsnämnd

Driftbudget (tkr) Beräknat
Utfall Budget utfall Avvikelse

2010 2011 2011 2011-12-31

Nettokostnader 244 557,1 239 291,6 240 473,5 -1 181,9

Kostnader exkl projekt 280 064,1 269 232,4 270 368,6 -1 136,2
varav 0,0
Personalkostnader 189 388,9 178 270,8 177 980,6 290,2

Antal årsarbetare: - - - -
  Enligt budget 454,3 0,0
  Nyinrättade tjänster 0,0

Intäkter exkl projekt -35 507,0 -29 940,8 -29 895,1 -45,7

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna
Personalreduceringar sker automatiskt enligt befintliga resurstilldelningsmodeller, detta som en 
följd av lägre barn- och elevantal när det nya läsåret börjar i höst. Effekterna nås i augusti vilket också 
budgeten är baserad på.

Kommentarer till avvikelser
BUN:s nettokostnad bedöms uppgå till  240,5 mnkr, vilket är 1,2 mnkr högre än budgeterat.
Detta förutsätter att verksamheterna håller givna ramar inför höstterminen då bemanningen minskar.

Avvikelse Avvikelse 
Kostnader Intäkter

-500 100

600 -200

-400 100

-1 100 0

0 0

200 0

Gymnasium, vuxenutbildning, gymnasiesär- och musikskola beräknas visa ett 
underskott på grund av fler elever studerande i andra kommuner och friskolor. 
Personalkostnader förväntas klaras inom budget för första gången på många år.

Biblioteket förväntas inte ha någon avvikelse mot budget.

De skolformsövergripande verksamheterna förväntas ha lägre kostnader för 
kompetensutveckling än budgeterat.

Kommentarer
Barnomsorgen beräknas ha något högre personalkostnader än budgeterat men också 
högre intäkter på grund av ersättningar från migrationsverket.

Grundskolan förväntas visa ett överskott på grund av lägre personalkostnader än 
budgeterat. Antalet elever på friskolan i Virserum till hösten blir avgörande för om 
budgeten kan hållas.

Obligatoriska särskolan förväntas ha högre bemanning än budgeterat och samtidigt 
högre intäkter från migrationsverket.



Uppföljningsrapport 2011-04-30 Miljö- och byggnadsnämnd

Driftbudget (tkr) Beräknat
Utfall Budget utfall Avvikelse

2010 2011 2011 2011-12-31

Nettokostnader 7 480,5 7 638,8 7 848,8 -210,0

Kostnader exkl projekt 11 417,5 12 033,1 11 993,1 40,0
varav 
Personalkostnader 5 800,5 6 526,6 6 426,6 100,0

Antal årsarbetare:
  Enligt budget 11,5 13,0 12,8 0,2
  Nyinrättade tjänster

Intäkter exkl projekt -3 937,0 -4 394,3 -4 144,3 -250,0

Viktiga händelser
Samarbete är under uppstart med Vimmerby kommun för Miljöbalkens och Livsmedelslagens ärenden.

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna
Samverkan sker med Oskarshamn och Västervik avseende ärendehanteringssystem inklusive drift och 
säkerhet.

Avstämning av måluppfyllelse
Nya mål håller på att tas fram. Gällande verksamhetplaner och mål är hittills uppfyllda.

Kommentarer:

Avvikelse Avvikelse 
Kostnader Intäkter Kommentarer

-60 Miljö- och byggnadsnämnden beräknas ge underskott på grund av fler uppdrag för  
presidiet och extra utbildningsinsatser under året.

100 Överskott genereras på grund av lägre personalkostnader på miljö- och byggnads-
kontoret.

-200 Budgeten för bygglov och anmälan samt strandskyddsprövning bedöms ge ett
underskott på ca 300 tkr medan övriga intäkter bedöms kunna generera 100 tkr över
budget.

-100 Mätningsverksamheten genererar lägre intäkter på grund av färre uppdrag.
50 Fler detaljplaner ger ökade intäkter för planverksamheten.

369 Metriaavtalet ger överskott för 2010 med 369 tkr.
-369 Ökade kostnader p g a byte av koordinatsystem enligt offert samt tillkommande

beräkningsarbete och egen insats samt stödbehov till planverksamheten.



Uppföljningsrapport 2011-04-30 Socialnämnd

Driftbudget (tkr) Beräknat
Utfall Budget utfall Avvikelse

2010 2011 2011 2011-12-31

Nettokostnader 256 842,2 264 819,0 266 142,7 -1 323,7

Kostnader exkl projekt 308 688,0 305 519,4 313 611,1 -8 091,7
varav 0,0
Personalkostnader 215 579,2 212 016,8 215 168,8 -3 152,0

Antal årsarbetare: 473,45
  Enligt budget 0,0
  Nyinrättade tjänster 0,0

Intäkter exkl projekt -51 845,8 -40 700,4 -47 468,4 6 768,0

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse

Uppföljning av ev sparprogram

Kommentarer:

Avvikelse Avvikelse 
Kostnader Intäkter Kommentarer

-1225 0 ADMINISTRATION

I 2011 års budget lades sammanlagt 1 312,4 tkr som ett ofördelat besparingskrav. Summan består av 300 tkr 
vardera för verksamhetscheferna för äldreomsorg norr, äldreomsorg söder och omsorgen om personer med 
funktionshinder. Resterande 412,4 tkr lades direkt under socialchefens ansvar. Besparingen ska uppnås genom att 
verksamheterna inom förvaltningen ska leverera ett överskott mot budget, som tillsammans motsvarar 
besparingskraven.

Socialnämnden har ett flertal mål som stäms av vid olika tidpunkter under året. Inga mål har ännu stämt av och 
redovisats för nämnden för 2011.

Socialförvaltningen arbetar ständigt med att anpassa bemanningen till aktuellt behov inom vård och omsorg. På grund 
av att både verksamhetssystemet och personalsystemet har bytts ut saknar enhetscheferna några av sina viktigaste mät- 
och styrverktyg. Antal årsarbetare kan inte anges i sammanställningen ovan på grund av att dessa uppgifter inte går att 
ta fram ur kommunens personalsystem.

Från förvaltningens sida ses det som av yttersta vikt att via personalsystemet kunna få fram uppgifter om antalet 
årsarbetare samt bemanningsbalans. Utan dessa uppgifter saknas viktiga styrmedel för flera av de mest 
personalintensiva verksamheterna.

Inom administrationen avslutas en vikariatstjänst från halvårsskiftet. Inom vård och omsorg kommer verksamheterna 
att vidta större vaksamhet inför vikarietillsättning samt genomföra översyn av förrådsinköpen. Personalkostnader står 
för den i särklass största delen av socialförvaltningens budget.

Hela det ofördelade besparingskravet på 1 312,4 tkr finns budgeterat under 
förvaltningsgrenen Administration vilket orsakar underskottet. 



Kommentarer:

Avvikelse Avvikelse 
Kostnader Intäkter Kommentarer

-5780 5050 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

-2325 2440

1215 -1410 OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

140 645 ÄLDREOMSORG

-115 40 PSYKIATRI
Enskilda vårhem kommer att ge ett underskott till följd av lägre intäkter än budgeterat (-50 
tkr)

Prognoserna pekar mot ett underskott för verksamheterna Familjehem för barn och 
ungdomar (-625 tkr) och Kontaktpersoner för barn och ungdomar (-670 tkr) medan det blir 
ett överskott för Hem för vård eller boende, barn och ungdom (410 tkr). Verksamheterna 
med inrikting mot missbruksvård ger ett mindre överskott. Socialkontoret IFO får ett 
överskott (700 tkr) till följd av intäkter från Migrationsverket. Dessa medel används för 
resurstjänster under Socialkontoret, barn och familj vilket tillsammans med inyrd bemaning 
under fyra månader leder till ett underskott för verksamheten (-990 tkr). Försörjningsstödet 
har legat på en låg nivå under årets första månader men beräknas ge ett underskott för hela 
året (-100 tkr). Den stora avvikelsen på såväl kostnads- som intäktssidan inom IFO beror på 
höga kostnader för placering av asylsökande barn. Kostnaderna återsöks från 
Migrationsverket.

LASS - STÖD I ORDINÄRT BOENDE
Verksamheten för personliga assistenter förändras snabbt och ser i nuläget ut att få ett visst 
överskott.

Gruppbostäderna ger tillsammans ett överskott (185 tkr) trots extra personalförstärkningar 
på Oredan. Elevhem/korttiden tappar intäkter till följd av att vi inte har några boende i 
elevhemmet i höst (-1 160 tkr). Resurserna används istället för korttidsboendet. 
Intraprenaden Framsteget beräknas få ett överskott (370 tkr) samtidigt som förvaltningens 
konto för köp av tjänster från Framsteget får ett överskott till följd av minskat behov av 
daglig verksamhet (400 tkr).

Verksamheterna för särskilt boende ser ut att ge ett överskott (1010 tkr) genom sparsamhet 
med vikarier. Det finns dock osäkerheter kring hur kostnadsutfallet kommer att se ut när 
Ekliden som är under ombyggnad är klar för inflyttning. Inom hemtjänsten i ordinärt 
boende visar prognosen på ett underskott (-510 tkr) vilket beror på kraftigt ökade behov 
inom Virserums hemtjänst (-1 700 tkr). Verksamheterna för hälso-, sjukvård och 
rehabilitering tycks ge ett överskott till följd av svårighet att få tag i vikarier för 
sjuksköterskorna  (570 tkr). Bemanningsenheten har en hög utnyttjandegrad under början 
av året och ser därför ut att kunna ge ett överskott (250 tkr).



Uppföljningstrapport 2011-04-30
Driftbudget (tkr)

Pensioner, avskrivningar, finansiering

Utfall Budget Utfall Avvikelse
2010 2011 2011 2011-12-31

901 Utbetalade pensioner

Kostnader 14 617,8 16 777,0 18 077,0 -1 300,0

Budgeten beräknad efter SPP:s prognos. Utbetalningarna hittills i år är högre än prognosen och
beräknas därför till årets slut med löneskatt bli 1 300 rkr större än budget.

9011 Utbetalning av pensionsavgifter

Kostnader 21 724,3 20 173,3 20 173,3 0,0

Ingen beräknad avvikelse.

9012 Övriga intjänade pensionsförmåner

Kostnader 1 233,0 1 920,0 2 095,0 -175,0

Den räntemässiga uppräkningen, del av pensionskuldens ökning, beräknas bli 225 tkr i stället för
budgeterade 400 tkr. Påverkar inte resultatet då räntan belastar räntekostnaderna.

902 Arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar

Kostnader 113 610,6 108 076,1 108 076,1 0,0

Arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar beräknas bli lika med budget.

Avskrivningar

Kostnader 24 560,2 24 544,8 24 544,8 0,0

2011 års investeringsbudget efter ombudgetering uppgår till 52 890 tkr. Till årets slut har inga avvikelser
som påverkar avskrivningarna aviserats.

Räntekostnader

Kostnader 2 761,3 5 700,0 5 707,0 -7,0

Upplåningen beräknas bli 75 000 tkr varför räntekostnader för nya lån blir högre än budget. Lägre
räntor vid omsättning och placering av nya lån tar ut ökade räntekostnader.

Uppräkning pensionsskuld

Kostnader 225,0 400,0 225,0 175,0

Lägre pensionsskuld och lägre ränta än budgeterat innebär att finansiella kostnader pensionsskuld
beräknas bli 175 tkr lägre än budget. 

Ränteintäkter

Räntor bankmedel
och fordringar -383,0 -170,0 -230,0 60,0

Ränteintäkter beräknas bli 60 tkr högre än budget.

Avkastning pensionsmedel

Kostnader
Intäkter -8 809,8 -2 700,0 -2 700,0 0,0

Avkastning pensionsmedel beräknas bli lika med budget.



Uppföljningstrapport 2011-04-30
Driftbudget (tkr)

Skatter och statsbidrag

Utfall Budget Utfall Avvikelse
2010 2011 2011 2011-12-31

Skatteintäkter -479 012,9 -477 932,4 -483 444,0 5 511,6

Generella statsbidrag
och utjämning -226 048,2 -222 015,4 -222 238,7 223,3

Summa skatter och
statsbidrag -705 061,1 -699 947,8 -705 682,7 5 734,9

Den 3 maj presenterade Sveriges Kommuner och Landsting en ny prognos över
skatteunderlagets utveckling för inkomståren 2011-2015.

Budget 2011, efter ombudgetering, bygget på skl:s skatteunderlagsprognos från februari.
Det som hänt sedan dess är att slutavräkningen för 2011 nu bedöms bli 5,5 mnkr bättre.
Det beror på att förbundets prognos är högre än de av regeringen fastställda
uppräkningsfaktorerna för åren 2010 och 2011 (1,9% respektive 1,1%).
Skl:s bedömning är istället 2,1% för 2010 och 2,8% för 2011. 

Av de generella statsbidragen och utjämningarna är det kostnadsutjämningen för LSS
som har förändrats till det bättre. Det beror på att flera kommuner har reviderat
sina tidigare inrapporterade uppgifter till socialstyrelsen angående antalet LSS-insatser.

Skl presenterar preliminärt nästa skatteunderlagsprognos den 18 aug. 



Uppföljningsrapport 2011-04-30

Investeringsbudget (tkr) Beräknat utfall
helår 2011

  Budget Avvik-
Verks Obje   inkl TA Prognos else Kommentarer
Utgifter

025

9404 Si sporthall yttertak 394,0 424,3 -30,3 Yttertaket på Silverdalens sporthall 
blev något dyrare än budgeterat.

Summa avvikelser -30,3 

Kultur och fritidsanläggningar

Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred

2011-05-31 Sida 1(1)
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