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Konjunkturen enligt SKL 

Återhämtningen tar paus 

De senaste veckornas turbulens på de finansiella 
marknaderna har tillsammans med oväntat svag 
statistik från USA medfört att vi justerat ned vår 
bild av den svenska ekonomins utveckling. Vi 
räknar nu med att tillväxttakten för svensk BNP 
under innevarande och kommande tre kvartal 
hamnar ner mot 1,5 procent i årstakt. Det innebär 
en halvering jämfört med vad vi tidigare räknat 
med. Tillväxten för helåret 2011 blir trots denna 
nedjustering relativt hög. Den höga tillväxten 
under loppet av ifjol och under första halvan av i år 
gör att BNP beräknas öka med 4,5 procent 2011 
jämfört med 2010. För 2012 begränsas tillväxten 
till 2,0 procent. 

Med en svagare ekonomisk tillväxt följer att 
sysselsättningens utveckling försvagas. Sedan 
slutet av 2009 har antalet arbetade timmar i den 
svenska ekonomin ökat med bortemot 4 procent. 
En fortsatt uppgång förutses under andra halvåret i 
år. Men under 2012 avstannar denna utveckling 
och sysselsättningen minskar till och med något 
under första halvåret. Mot denna bakgrund stiger 
arbetslösheten. Den öppna arbetslösheten beräknas 
uppgå till i genomsnitt 7,7 procent 2012 jämfört 
med 7,6 procent i år. Att ökningen inte blir större 
förklaras av att ett antal personer väljer att lämna 
eller inte träda in i arbetskraften när chanserna att 
få arbete minskar. 

Eftersom det i utgångsläget förekommer lediga 
resurser, exempelvis i form av arbetslösa, kommer 
produktion och sysselsättning att under åren 2013–
2015 växa snabbare än vad som är normalt. Till 
följd av den nedjustering vi nu gör i prognosen för 
2012 blir dessa tillväxttal högre än i föregående 
prognos. Utgångsläget 2012 ligger lägre, men 
målet om konjunkturell balans 2015 ligger kvar på 
samma nivå som förut. Det låga resursutnyttjande 
som präglat den svenska ekonomin alltsedan 
finanskrisen bröt ut har bidragit till att pris- och 
löneökningarna blivit lägre än normalt. Under-
liggande inflation och löneökningstakt beräknas 
först 2015 nå upp till 2 respektive 4 procent när 
ekonomin når jämvikt. 

Nedreviderat skatteunderlag 2012–2013 
Den samhällsekonomiska bild som ligger till grund 
för skatteunderlagsprognosen framgår av be-
skrivningen här ovan och sammanfattas i tabell 1. 

För en mer utförlig redogörelse se vidare 
MakroNytt 2/2011. 
Skatteverket har presenterat ett första preliminärt 
taxeringsutfall för inkomståret 2010. Det visar en 
ökning av skatteunderlaget med 1,9 procent jäm-
fört med år 2009. Normalt brukar skatteverkets 
prognos i de preliminära utfallen underskatta det 
slutliga taxeringsutfallet. På grund av att det i år är 
en låg andel registrerade deklarationer är det svårt 
att dra mer exakta slutsatser på grundval av det 
Skatteverket publicerat. Det preliminära utfallet 
föranleder inte någon ändring av den bedömning vi 
gjorde i maj, en ökning med 2,1 procent 2010 (se 
cirkulär 11:21). 

Under år 2010 och första halvåret 2011 har arbe-
tade timmar gett ett relativt stort positivt bidrag till 
skatteunderlaget. I år kommer också ett rejält 
tillskott från löneökningar. När den ekonomiska 
återhämtningen nu tar en paus minskar sysselsätt-
ningens effekt på skatteunderlaget. Det svagare 
läget på arbetsmarknaden leder till att även bi-
draget från löneökningar blir mindre de närmaste 
åren. Dessutom faller inflationstakten år 2012, 
bland annat till följd av ett avbrott i Riksbankens 
höjningar av reporäntan. Den sammantagna 
effekten på skatteunderlaget är att det visserligen 
växer med nästan tre procent i år trots den urholk-
ning som sker genom höjningen av grundavdraget 
för pensionärer. Sedan följer ett par år med relativt 
svag skatteunderlagstillväxt innan ökningstakten 
åter tilltar mot slutet av perioden. 

Realt sett, det vill säga sett till hur mycket 
verksamhet som kan finansieras med skattepengar 
utan att skatten höjs, växer skatteunderlaget i god 
takt hela perioden. Den största reala ökningen 
uppstår år 2011 trots den svaga nominella 
utvecklingen detta år. Det förklaras av att den låga 
nominella ökningstakten beror på en relativt stor 
höjning av grundavdragen för pensionärer (som 
kommuner och landsting kompenseras för via stats-
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bidrag) samtidigt som pris- och löneökningstakten 
är måttlig. När den nominella ökningstakten blir 
större 2014–2015 stiger också priser och löner 
snabbare, vilket håller tillbaka ökningen av skatte-
underlagets köpkraft. 

 
Jämfört med vår förra prognos (se cirkulär 11:21) 
förutser vi nu lägre ökningstakt för skatteunder-
laget åren 2012 och 2013 men högre 2014 – 2015. 
Det beror framför allt på att den svagare tillväxten i 
ekonomin nu väntas leda till att sysselsättningen 
stagnerar andra halvåret i år och minskar något i 
början av nästa år. Det betyder mindre ökning av 
antalet arbetade timmar år 2011 och, framför allt, 
2012. Vi räknar dock fortfarande med att ekonomin 
åter kommer att vara i balans år 2015, vilket 
betyder att sysselsättningen ökar snabbare åren 
2014–2015 än i förra prognosen. Effekterna av den 
ändrade prognosen för sysselsättningsutvecklingen  

motverkas i viss mån av att prognosen för inkomst 
av arbetslöshetsersättning och aktivitetsbidrag 
reviderats i motsatt riktning. 

 
 
Vår prognos visar betydligt större ökning än 
regeringens avseende skatteunderlagstillväxten år 
2011. Det förklaras till övervägande del av 
skillnader i bedömningen av löneökningstakten. De 
närmast kommande åren förutser SKL mindre 
ökningar av skatteunderlaget än regeringen. Det 
beror huvudsakligen på långsammare ökning av 
lönesumman i SKL-prognosen, främst färre 
arbetade timmar. 

Även jämfört med Ekonomistyrningsverkets (ESV) 
prognos visar vår bedömning på större ökning år 
2011 men svagare utveckling de närmaste åren 
därefter. Också i detta fall är det skillnader i 
bedömningen av lönesummans ökning som är den 
viktigaste förklaringen till differenserna. 
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Befolkningsutveckling 
1972-12-31 – 2011-06-30, SCB 
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Antalet invånare var den 30 juni i år 13 575. Under 
första halvåret minskade befolkningen med 121 
personer (70 personer år 2010), vilket pekar på en 
ökad minskningstakt i jämförelse med tidigare. 
Förändringen för perioden sista juni 2010 till sista 
juni 2011 visar på samma men något svagare 
tendens. Enligt SCB minskade befolkningen den 
senaste tolvmånadersperioden med 210 medan 
minskningen föregående tolvmånadersperiod var  

Veckovis befolkningsutveckling, vecka 
3 2009 till vecka 32 2011, skatteverket 
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185. Om höstens förändring blir lika med för-
ändringen under hösten 2010 blir årets befolk-
ningsminskning just 210. Motsvarande beräkning i 
2010 års delårsrapport var 185 personer medan den 
verkliga minskningen under år 2010 blev 89 
personer. 
 
Enligt skatteverket var invånarantalet 13 571 vecka 
33, en minskning från den 1 november med 149. I 
budget 2012 har antagits ett invånarantal på 13 570 
den 1 november. 
 

 
Kommunens personal

 
 
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie 
arbetstid 

2010
Hfd kom ÖSK Hfd kom

60 dagar eller mer 40,51 0 38,16
Kvinnor 5,84 1,8 5,45
Män 1,48 2,38 2,94
29 år eller yngre 3,13 10,49 3,14
30-49 4,91 4,65 4,85
50 år och äldre 5,64 1,82 5,37
Totalt 5,11 2,26 4,96

juni -11

 
 
Redovisade nyckeltal baserades för första gången 
2010 på uppgifter i nya lönesystemet som beräknas 
på faktiska arbetade timmar. Jämförelser med 
tidigare år blir därför inte relevanta. 2010 kommer 
därför att bli basår för kommande mätningar. Vi 
kan för första halvåret 2011 ändå konstatera att 
sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som 
för helåret 2010. 

 
 
Även om en jämförelse längre tillbaka inte kan 
presenteras kan vi ändå konstatera att sjukfrån-
varon bland de anställda i Hultsfredskommun har 
minskat de senaste åren. Det finns troligen flera 
orsaker till minskningen. Försäkringskassans nya 
regler för sjukskrivning och sjukersättning har på-
verkat talen men även en enhetligare och tydligare 
rehabiliteringsprocess. 
 
Notera att måttet ”60 dagar eller mer” sätts i rela-
tion till den totala sjukfrånvaron. Alltså 40,51 pro-
cent av den totala sjukfrånvaron 2010 är 60 dagar 
eller mer. Övriga mått sätts i relation till ordinarie 
arbetad tid. 
 
ÖSK:s sjukfrånvaro presenteras separat och är i 
många fall lägre än för hela kommunen. I gruppen 
29 år eller yngre är dock talen högre för ÖSK, 
vilket sannolikt beror på enstaka personer som får 
hög genomslagskraft i statistiken då ÖSK inte har 
så många anställda. 
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Resultat och kapacitet 
 
Årets resultat 

juni
Mnkr 2011 2011 2010 2009 2008
Årets resultat -5,1 -5,5 6,5 13,8 24,2
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För Hultsfreds kommun beräknas ett resultat för 
2011 på -5,1 mnkr (juni: -5,5 mnkr). Efter flera års 
positiva resultat är det beräknade resultatet för 
2011 negativt. 
 

Avvikelse mot budget
Mnkr 2011 juni 2011
Nämnder -2,8 -4,1
Pensioner, oförutsett, avskr och 
elimineringar 0,8 0,3
Skatteintäkter 5,5 2,8
Kostnadsutjämningsbidrag 
m.m. 0,2 0,1
Finansiellt netto 1,9 2,2
Summa avvikelse mot årets 
resultat 5,6 1,3

Budgeterat resultat för 2011 är -10,7 mnkr utan 
hänsyn till ofördelat besparingskrav. Det beräknade 
resultat är således 5,6 mnkr bättre (juni +1,3 mnkr). 
Nämnderna avviker med -2,8 mnkr (juni – 4,1 
mnkr), pensioner, oförutsett, avskrivningar och 
elimineringar avviker med +0,8 (juni +0,3 mnkr) 
medan skatteintäkterna enligt senaste prognos 
beräknas bli 5,5 mnkr större än budget (juni +2,8 
mnkr) och kostnadsutjämningsbidrag m.m. i stort 
sett beräknas bli lika med budget +0,2 mnkr (juni 
+0,1 mnkr). Slutligen beräknas de finansiella 
posterna netto ge överskott +1,9 mnkr (juni +2,2 
mnkr). 

Nämndernas budgetavvikelser 
 
Mnkr 2011 jun-11 2010 2009 2008
Kommunstyrelsen   * 0,9 -0,5 -3,7 -0,8 6,8
Barn- och 
utbildningsnämden -4,1 -2,3 -3,1 -1,3 -0,7
Socialnämnden 0,2 -1,4 9,1 6,3 7,4
Miljö- och 
byggnadsnämnden 0,2 0 0,7 0,9 1,3
Delsumma nämnder -2,8 -4,1 2,9 5,1 14,8
Pensioner, oförutsett, 
avskr och elimineringar 0,8 0,3 5,3 6,9 8,6
Jämförelsestörande 0 0 -8,0 1,2 11,3
Summa -2,0 -3,8 0,3 13,4 34,8
* inklusive överförmyndarnämnden
 
I kommunallagen föreskrivs att kommunerna ska 
ha god ekonomisk hushållning. Det viktigaste 
styrinstrumentet för att uppnå detta är budgeten. 
Således är nämndernas förmåga att bedriva sin 
verksamhet inom budgetramarna en grundläggande 
förutsättning för god ekonomisk hushållning. Av 
driftredovisningen framgår att driftbudgeten visar 
ett underskott jämfört med budget på 2,0 mnkr 
(juni: -3,8 mnkr). Det är första gången sedan år 
2003 som driften visar underskott. Det är nämn-
dernas avvikelse mot budget som samman-taget 
från att tidigare varit positiv nu förväntas bli 
negativ, -2,8 mnkr i år jämfört med +2,9 under 
förra året. 
 
Kommunstyrelsen beräknas ge ett överskott mot 
budget på 0,9 mnkr vid årets slut (juni -0,5 mnkr). I 
kommunstyrelsen ingår kommunens övergripande 
verksamhet, kultur- och fritidsförvaltningen (KoF), 
räddningstjänsten men även Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund; ÖSK, och överförmyn-
darnämnden räknas in här. Den största avvikelsen 
för kommunens övergripande verksamheter till 
årets slut svarar ÖSK för +0,8 mnkr men även 
kost- och städservice beräknas ge ett överskott på 
0,5 mnkr. Av övriga verksamheter beräknas 
Personalkontoret -0,3 och Centrala samverkans-
kommittén -0,3 mnkr ge underskott. Campus redo-
visar per den 30 jun ett underskott på 1,2 mnkr. 
Under hösten kommer kostnaderna att hållas nere 
och intäkterna från utbildningarna beräknas bli 
högre än budget. Sammantaget beräknas därför 
Campus att för hela 2011 hålla sin budget. 
 
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader 
beräknas bli 4,1 mnkr (juni 2,3 mnkr) högre än 
budgeterat. Grundskolan beräknas visa ett över-
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skott mot budget med 3,3 mnkr (juni 2,6 mnkr) på 
grund av lägre personalkostnader samtidigt som 
intäkterna är högre på grund av bidrag från 
Migrationsverket. Gymnasium, gymnasiesärskola, 
vuxenutbildning och SFI beräknas överskrida 
budget med 3,0 mnkr (juni 2,5 mnkr) till största 
delen på grund av att fler elever valt att studera i 
andra kommuner. Likaså barnomsorgen förväntas 
visa ett underskott, 2,7 mnkr (juni 2,3 mnkr). 
Orsaken är att verksamheterna har haft fler 
barn/elever med särskilda behov. Obligatoriska 
särskolans och träningsskolans nettokostnader 
beräknas bli 0,6 mnkr (juni 0,4 mnkr) högre än 
budgeterat. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beräknas redovisa 
ett överskott till årets slut på 0,2 mnkr (juni 0,0 
mnkr). Fler planavtal för detaljplaner ger intäkter 
över budget +0,2 mnkr (juni +0,1 mnkr) medan 
mätningsverksamheten på grund av färre uppdrag 
ger lägre intäkter än budget -0,1 mnkr (juni +0,0 
mnkr). 
 
Socialnämndens prognos pekar på ett mindre 
överskott på 0,2 mnkr (juni -1,4 mnkr). Det 
ofördelade besparingskravet på 1,3 mnkr ser 
därmed ut att täckas av verksamheternas samlade 
överskott.  
 
Individ- och familjeomsorgen får enligt prognosen 
ett överskott på 1,8 mnkr (juni -0,5 mnkr). 
Överskotten kommer från verksamheterna för 
missbruksvård medan barn- och ungdomsvårdens 
konton överskrids. Inför 2011 gjordes en om-
organisation som innebär att individ- och 
familjeomsorgen delas upp i barn och familj res-
pektive vuxen. Budgetfördelningen mellan de båda 
verksamhetsområdena kan därför behöva ses över 
inför 2012 för att ge mer realistiska budgetför-
utsättningar för barn- och ungdomsvården. Bidrag 
från Migrationsverket medverkar till överskottet. 
 
Äldreomsorgens prognos pekar på ett underskott på 
1,3 mnkr (juni -0,4 tkr). Den största förklaringen 
till underskottet finns inom hemtjänsten i ordinärt 
boende, -1,5 mnkr, där behoven är större än 
budgeterat. Budgeten för hemtjänst fördelas inför 
varje år om som en anpassning till hur behoven ser 
ut i kommunens orter. Inför 2011 hade behoven i 
Virserum ökat kraftigt utan att det var möjligt att 
flytta motsvarande resurser från andra områden 
vilket innebär att Virserums hemtjänstområde har 
flera tjänster utöver budget. 

Verksamheten för stöd i ordinärt boende beräknas 
enligt prognosen få ett överskott på 0,5 mnkr (juni 
0,2 mnkr) vilket dock snabbt kan förändras. 
Omsorgen om personer med funktionshinder 
beräknas redovisa ett samlat överskott på 0,3 mnkr 
(juni 0,2 mnkr) tack vare att den dagliga 
verksamheten visar ett överskott mot budgeten på 
0,7 mnkr. Även gruppbostädernas prognos bidrar 
till den positiva avvikelsen mot budget, 0,5 mnkr. 
Elevhems- och korttidsverksamheten ser dock ut 
att få ett större underskott, -1,0 mnkr, till följd av 
ett ökat behov på korttidsverksamheten samtidigt 
som den intäktsfinansierade elevhemsverksam-
heten har minskat och lades ned efter vårterminen. 
 
För avsatta medel för ökade löner redovisas inte 
någon avvikelse då kostnadsutfallet för årets 
löneökningar ännu inte är känt. Kostnaderna för 
pensionsutbetalningarna beräknas bli 1,5 mnkr 
större än budget (juni 0,9 mnkr). 
 
Kostnadsutveckling i relation till skatter 
och statsbidrag 
 
I tabellen betyder verksamheten: verksamhetens 
nettokostnader exklusive pensionskostnader och 
avskrivningar, och SkB: summa skatter och 
statsbidrag. 
 
Procent 2011 jun-11 2010 2009 2008
Verksamheten/SkB 100,5 101,7 90,5 91,1 87,1
Verksh före om- 
struktur.kostn/SKB 100,5 101,7 89,4 91,1 88,8
Pensioner/SkB 5,6 5,9 5,3 5,3 5,1
Avskrivningar/SkB 3,3 3,3 3,5 3,5 3,2
Finansnetto/SkB 0,2 -0,2 -0,3 -0,5 1,0
Summa löpande 
kostnader 109,7 110,6 99,1 99,4 96,5
 
För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs 
balans mellan intäkter och kostnader. Detta 
förhållande kan belysas genom att analysera hur 
stor andel olika typer av kostnader tar i anspråk av 
skatteintäkter och statsbidrag. För att ha en god 
ekonomi ska andelen vara så låg som möjligt och 
totalt alltid mindre än 100. Av tabellen framgår att 
nettokostnaderna beräknas till 100,5 % (juni 101,7 
%) av summan av skatter och statsbidrag. Det är 
första gången i modern tid som detta relationstal är 
större än 100. När talet är större än noll betyder 
detta ett negativt resultat. Den lägsta andelen 
nettokostnader sedan 1999 var 2006 med 88,4 %. 
Den negativa andelen för finansnetto i tabellen 



 Delårsrapport 2011 Förvaltningsberättelse 
  januari-juni Finansiell analys 

 

 
 

6

betyder att de finansiella intäkterna är större än de 
finansiella kostnaderna. 
 
Förändring av intäkter och kostnader 
 
Procent 2011 jun-11 2010 2009 2008
Kostnader exklusive 
finansiella kostnader -0,1 0,7 2,7 0,1 5,7
Kostnader exklusive 
finansiella kostnader före 
omstrukturering/jämförelsest
örande 0,9 0,7 1,6 1,4 4,4
Verksamhetens intäkter -6,3 7,0 4,0 -3,0 11,0
Skatteintäkter 0,9 0,3 0,5 -0,1 4,0
Generella statsbidrag -1,7 -1,7 4,4 1,7 7,6
Finansnetto exkl 
placerade pensionsmedel

85,2 52,5
-32,4 -33,8 39,2

Placerade pensionsmedel -22,4 -33,7 -49,6 -490,6 -138,5
 
Kommunens kostnader exklusive finansiella 
kostnader, projekt och jämförelsestörande poster 
beräknas öka med 0,9 % (juni 0,7 %) från 2010. 
 
Summan av skatter och generella statsbidrag 
beräknas 2011 bli 705,7 mnkr vilket är 0,6 mnkr 
eller 0,1 procent mer än 2010. 
 
Nettokostnaderna före finansiella kostnader 
beräknas bli 709,4 mnkr och ökar med 9,0 mnkr 
från 2010. Att lägga märke till är att 2010 års utfall 
innehåller en jämförelsestörande kostnadspost på 
8,0 mnkr, nämligen medel till HKIAB för framtida 
satsningar. Utan denna post är ökningen från 2010 
17,0 mnkr. Av denna ökning utgör 6,3 mnkr 
budgeterad ökning och resten försämrat utfall i 
förhållande till budget. Av budgeterad ökning 6,3 
mnkr, i förhållande till 2010 års budget, utgör 9,9 
mnkr ökning på grund av nya löneavtal 2010, 
besparingar 11,4 mnkr och medan ökade ramar och 
beviljade äskanden ökade budgeten med 7,8 mnkr. 
 
Inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen för 
LSS ökar med 1,4 mnkr respektive 3,0 mnkr. Den 
största förändringen mot föregående år är 
konjunkturstöden för år 2010 (totalt 13,6 mnkr) 
utgår. De gällde enbart för år 2010. Kostnads-
utjämningarna för riket och länet minskar med 5,8 
mnkr respektive 0,4 mnkr. Det stora tappet på 
konjunkturstöden kompenseras till viss del genom 
att regleringsbidraget ökar med 10,5 mnkr. Totalt 
sett minskar generella statsbidrag och utjämningar 
med 3,8 mnkr medan skatteintäkterna beräknas öka 
med 4,4 mnkr. 

Ränteintäkterna beräknas bli 0,1 mnkr lägre än 
förra året men ändå 0,1 mnkr högre än budgeterat. 
Värdeökningen av pensionsmedel beräknas bli 3,4 
mnkr, vilket är 1,0 mnkr mindre än 2010 lägre än 
2010 eller 3,9 mnkr. Fortsatt nedgång på Stock-
holmsbörsen under hösten gör att det finns risk för 
att marknadsvärdet på de placerade pensions-
medlen kan bli lägre än anskaff-ningsvärdet. Om 
det skulle inträffa skrivs det bokförda värdet 
(=anskaffningsvärdet) ner till marknadsvärdet och 
minskar avkastningen. Högre räntenivåer och ny-
upplåning med 50 mnkr första halvåret 2011 gör att 
räntekostnaderna beräknas uppgå till 4,9 mnkr 
2011 eller 2,1 mnkr högre än förra året. 
 
Investeringsvolym 
 
Procent 2011 jun-11 2010 2009 2008
Investeringsvolym/
nettokostnader 5,6 2,8 3,7 5,6 7,5
Avskrivningar/nett
oinvesteringar 59,6 114,7 94,6 63,0 45,2

 
Nettoinvesteringarna beräknas 2011 uppgå till 39,5 
mnkr, 13,5 mnkr mer än förra årets utfall 26,0 
mnkr. Utfallet per den sista juni var 10,0 (juni 
2010: 11,1 mnkr). 
 
Med tanke på att de bokförda investerings-
utgifterna per sista juni är relativt låga är frågan om 
alla investeringsprojekt kommer att hinnas med 
under sista halvåret. En berättigad fråga som kan 
ställas nästan varje år. 
 
Största enskilda objekt är nya normer för 
äldreboende där 13,8 mnkr är avsatta i budget 
2011. Av dessa har ÖSK aviserat att 5,0 mnkr 
ombudgeteras till 2012 då etapp två av Ekliden i 
Virserum skjuts fram till år 2012. Det andra stora 
projektet är Strandlyckan där 6,0 mnkr avsatts i 
budget 2011. Likaså här har ÖSK aviserat att 5,9 
mnkr ombudgeteras till år 2012. För 
energieffektiviseringar är 4,4 mnkr avsatta i budget 
2011. 
 
Investeringsutgifterna i byggnader beräknas bli 
22,9 mnkr, (2010: 13,3 mnkr), i fordon och 
inventarier 5,4 mnkr 5,0 mnkr) och i mark-
anläggningar med vatten och avlopp 11,2 mnkr 
(7,7 mnkr). 
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Självfinansieringsgrad av 
investeringarna 
 
Till rörelsekapitalet beräknas verksamheten tillföra 
17,1 mnkr (juni 5,3 mnkr). Det är vad kommunen 
har kvar av skatteintäkterna när den löpande driften 
och de finansiella kostnaderna är betalda. Med 
nettoinvesteringar på 39,5 mnkr (10,0 mnkr) blir 
självfinansieringsgraden 43,3 % (juni: 53,0). Att 
tillåta självfinansieringsgraden bli under 100 % 
eller så låg som 43,3 % innebär utöver ökande 
avskrivningar på investeringar ökande kostnader 
genom ett försämrat räntenetto (mindre amor-
teringar eller ökande upplåning). 
 

2011 jun-11 2010 2009 2008
Medel från verksamheten, 
mnkr 17,1 5,3 32,4 31,7 51,3
Nettoinvesteringar, mnkr 39,5 10 25,9 38,2 49,3
Självfinansieringsgrad, % 43,3 53,0 125,1 83,0 104,1
 
 
Nettoinvesteringar 2008-2011, mnkr 
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De senaste åren har investeringsnivån varit mycket 
hög. Om man till exempel budgeterar ett noll-
resultat kan man, utan att behöva låna, investera för 
samma belopp som avskrivningarna.  
 
Soliditet 
% 2011 jun-11 2010 2009 2008
Soliditet 43,1 42,8 44,4 43,1 41,1
Tillgångsförändring 0,8 1,0 -0,1 1,3 5,0
Förändring av eget 
kapital -2,1 -0,3 2,8 6,4 12,6
Soliditet inkl 
pensions-skuld 
intjänad före 1998 -26,2 -26,5 -26,1 -30,5 -29,4  
 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
handlingsutrymme och visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som finansierats av skatte-
intäkter. Av detta följer att ju lägre kommunens 
soliditet är desto större är kommunens låneskuld 
och därmed kostnaden för räntor. Med utgångs-
punkt från balansräkningen beräknas soliditeten till 

43,1 % (juni: 42,8 %), en minskning från år 2010. 
Tillgångsmassan beräknas öka med 0,8 % (juni: 
ökning 1,0 %) medan det egna kapitalet beräknas 
minska med 2,1 % (juni minskning 0,3 %). För att 
få ett mera relevant mått på soliditeten måste dock 
hänsyn tas till de pensionsåtaganden som redovisas 
utanför balansräkningen som en ansvarsför-
bindelse. Skulle detta åtagande, vid slutet av 2011 
beräknad till 373,5 mnkr, läggas in som en 
avsättning i balansräkningen skulle kommunens 
soliditet minska från + 43,1 % till – 26,2 %. 
 
Risk och kontroll 
 
Likviditet 2011 jun-11 2010 2009 2008
Kassalikviditet exkl 
semesterlöneskuld, % 128,4 167,8 104,6 103,2 112,3
Rörelsekapital exkl 
semesterlöneskuld, 
mnkr 30,8 64,5 6,4 4,6 15,1
 
Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga 
betalningsberedskap, d v s förmågan att kunna 
betala de löpande utgifterna. Kommunens kassa-
likviditet, likvida medel och kortfristiga fordringar 
i förhållande till kortfristiga skulder, beräknas till 
årets slut öka med 23,8 procentenheter jämfört med 
föregående år. Kassalikviditeten beräknas till 128,4 
% och innebär att betalningsberedskapen på kort 
sikt är god. Genom en checkkredit har kommunen 
ytterligare tillgång till 39,5 mnkr. 
 
Likvida medel 2008-2011, mnkr
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Ett annat mått på likviditeten är rörelsekapitalet 
som utgör skillnaden mellan omsättningstillgångar 
och kortfristiga skulder. Semesterlöneskulden har 
exkluderats i likviditetsmåtten då denna inte 
kommer att omsättas under det närmaste året. 
Rörelsekapitalet har förbättrats och beräknas vid 
årsskiftet vara 30,8 mnkr. 
Som man ser i grafen ovan beräknas de likvida 
medlen till årets slut minska till 10,0 mnkr, en 
minskning från föregående år med 16,8 mnkr. Det 
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beror till stor del av de senaste årens stora 
investeringar. 
 
Av de likvida medlen 14,2 mnkr per 2011-06-30 
utgör cirka 5,5 mnkr förskottsutbetalade projekt-
medel. Per den sista december beräknas de likvida 
medlen uppgå till 10,0 mnkr varav projektmedel 
beräknas till cirka 3,2 mnkr. 
 
Räntebärande skulder och fordringar 
 
Procent 2011 jun-11 2010 2009 2008
Räntebärande 
skulder/tillgångar 28,3 28,2 19,2 19,2 24,0
Räntebärande 
fordringar/tillgångar 15,5 15,2 15,0 14,1 16,0  
 
Hultsfreds kommuns ränterisk måste anses som 
relativt stor i paritet till de räntebärande skuldernas 
andel av tillgångarna. Utvecklingen från 2006 till 
2010 har dock visat en positiv trend och minskad 
risk men beräknas till årets slut brytas för att 
istället öka. Utlämnande lån tillsammans med 
placerade pensionsmedel kan betraktas som ränte-
bärande fordringar och beräknas vara 15,5 % av de 
totala tillgångarna den sista december. Dessa 
fordringar beräknas netto öka under året på grund 
av att värdet på de placerade pensionsmedlen via 
KLP beräknas öka från 80,0 mnkr 2010 till 83,5 
mnkr vid årets slut. Samtidigt beräknas summa 
tillgångar minska från 2010 till 2011. 
 
Borgensåtaganden och koncernens 
resultat 
 
Mnkr 2011 jun-11 2010 2009 2008
Borgensåtagande 309 314,9 320,4 315,5 320,0
Koncernens resultat -6,1 -6,6 4,3 17,4 20,3
Kommunens resultat -5,1 -5,5 6,5 13,8 24,2

 
Det totala borgensåtagandet beräknas vara 309,3 
mnkr vid utgången av 2011, en minskning med 
11,1 mnkr i förhållande till föregående år. Det 
beror till största del på minskning av borgens-
åtagande till AB Hultsfred Bostäder (ABHB) med 
10,0 mnkr. 
 
Av det beräknade totala borgensåtagande är 50,7 % 
beviljade till kommunens helägda bostadsbolag 
ABHB. Trots att bostadsbolaget i juni 2011 hade 
10,0 % (dec. 2010: 10,6 %) outhyrda lägenheter är 
dess ekonomiska ställning så stabil att risken med 
detta borgensåtagande är liten. Av det totala 
borgensåtagandet är 39,2 % beviljat till Hultsfreds 

Kommunala Industri AB. Detta borgensåtagande 
måsta anses vara förenat med en större risk. 
Bolagets intäkter är hyror för industrilokaler. 
Sammantaget kan inte riskexponeringen anses vara 
låg. 
 
Pensionsskulden 
 
Mnkr 2011 jun-11 2010 2009 2008
Pensioner som 
kortfristig skuld 20,2 10,6 21,3 19,7 19,4
Avsättning för 
pensioner 15,4 16,0 16,8 18,8 24,7
Pensionsförpliktelser 
äldre än 1998 373,4 375,2 377,0 394,2 372,6

Total pensionsskuld 409,0 401,8 415,1 432,7 416,7
Placerad pensionsmedel,
marknadsvärde 90,0 94,5 94,5 82,8 66,9

Återlån 319,0 307,3 320,6 349,9 349,8
Placerad pensionsmedel,
bokfört värde 83,5 82,5 80,0 75,6 66,8
 
Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 
 
Mnkr 2011 jun-11 2010 2009 2008
Budgetavvikelse          
Årets resultat 12,0 22,4 32,1
Prognosavvikelse - 
Driftredovisningen 1,7 -0,1 10,5
Prognosavvikelse - 
Årets resultat 5,4 2,3 8,9
 
En viktig del för att uppnå god ekonomisk 
hushållning är att det finns en budgetföljsamhet i 
kommunen. Avvikelsen av årets resultat mot 
budget har varit förhållandevis liten några av de 
senaste åren medan den varit särskilt stor under 
2008 och 2009. Även när det gäller prognos-
avvikelsen mot årets resultat är de sista årens av-
vikelser relativt små. Sedan 2005 har dock 
prognosavvikelsen varierat från +2,3 till +8,9 
mnkr. 
 
Ett stående inslag är att nämndernas prognoser i 
regel är något pessimistiska. En viss förbättring 
kan dock skönjas. 
 
Även om det är svårt att bedöma om den liggande 
prognosen är bra eller dålig ger en fortlöpande god 
budgetföljsamhet och prognossäkerhet bättre 
förutsättningar att hålla en styrbar och kontrollerad 
ekonomi. 
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Känslighetsanalys 
Nivåhöjning löner inklusive PO 1 procent 5,2 mnkr
Arbetsgivaravgiftsförändring 1 procent 3,7 mnkr
Generella statsbidrag 1 procent 2,2 mnkr
Utdebitering 1 krona 21,1 mnkr
Försörjningstödsökning 10 procent 0,6 mnkr
Medelskattekraftens utveckling 0,1 procent 0,6 mnkr  
 
Hultsfred kommuns beroende av omvärlden kan 
beskrivas genom att göra en känslighetsanalys. I 
ovanstående tabell kan utläsas hur ett antal 
parametrar skulle kunna påverka kommunens 
ekonomi. Små relativa förändringar innebär stora 
belopp för kommunen, vilket visar vikten av att 
alltid fastställa budgeten med tillräcklig marginal. 
Skulle den kommunala skattesatsen, i 2011 års 
skatteberäkning, höjas med en krona ger detta 
kommunen 21,1 mnkr i ytterligare intäkter. 
Hultsfreds kommun skattesats är relativt hög vilket 
gör det svårare att med ökad utdebitering förbättra 
den finansiella situationen. 
År 2011 är den primärkommunala genomsnittliga 
skattesatsen i riket 20,73 kr (2010 20,74). 
Hultsfreds kommuns kommunskattesats är 2011 
22,32 kr (2010 22,32). 
 
Kommunallagens balanskrav 
 
Kommunallagen säger att kommunen för ett 
räkenskapsår ska redovisa högre intäkter än 
kostnader. Detta är ett krav på att det ska vara 
balans mellan intäkter och kostnader. Kommunal-
lagen säger också att kommunen ska ha god eko-
nomisk hushållning. Att endast uppfylla minimi-
kravet för balans är dock över en längre period 
ingen god ekonomisk hushållning. För att säkra det 
egna kapitalet och bygga upp medel för rein-
vesteringar krävs att kommunen redovisar positiva 
resultat. Se vidare nedan uppföljning av kom-
munens finansiella mål. 
 
Kommunens resultat mot balanskravet 
 
Mnkr 2011 jun-11 2010 2009 2008
Årets resultat enligt 
resultaträkningen -5,1 -5,5 6,5 13,8 24,2
Reavinster/-förluster 3,4 -0,7
Nedskrivning 
värdepapper -6,5 5,8
Resultat mot 
balanskravet -5,1 -5,5 9,9 6,6 30,0

I kommunallagens kapitel om ekonomisk för-

valtning står att läsa följande vad som gäller 
vid negativt resultat: 
Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår 
överstiger intäkterna, skall det negativa resultatet 
regleras och det redovisade egna kapitalet enligt 
balansräkningen återställas under de närmast 
följande tre åren. 

Fullmäktige skall anta en åtgärdsplan för hur 
återställandet skall ske. 

Beslut om reglering skall fattas senast i budgeten 
det tredje året efter det år då det negativa resultatet 
uppkom. 
 
God ekonomisk hushållning 
 
För år 2011 har kommunen inte antagit några mål 
för god ekonomisk hushållning. 
 
För att nå ett budgeterat nollresultat för 2011 las en 
post benämnd ofördelat besparingskrav på 9,4 
mnkr (blev efter ombudgetering 8,7 mnkr) in i 
budgeten. De ofördelade besparingskraven har 
ännu inte konkretiserats och det beräknade resultat 
är – 5,1 mnkr för år 2011. Investeringsutgifterna 
beräknas uppgå till 39,5 mnkr, efter att investe-
ringar för 12,7 mnkr skjutits fram. Kan det anses 
vara god ekonomisk hushållning att behålla en 
sådan investeringsnivå medan man förväntar sig ett 
negativt resultat? 
 
Kommunens ekonomi i framtiden 
 
Hur kommunens ekonomi kommer att utvecklas i 
det kortare eller längre perspektivet är beroende av 
flera olika faktorer. Omvärldsfaktorer som 
utveckling av den globala och nationella ekono-
min, förändringar av statsbidrags- och utjämnings-
systemen, riksdagsbeslut om förändrade åtaganden 
för kommunerna etc. Förändringar av dessa 
faktorer kan knappast påverkas av en enskild 
kommun utan innebär krav på anpassningar och 
förändringar av kommunernas verksamheter och 
ekonomi. 
 
För Hultsfreds kommun finns ytterligare en faktor 
som är svår att påverka och det är befolknings-
utvecklingen. 
 
I kommunens planering för de närmaste åren har 
antagits en befolkningsminskning efter SCB:s 
prognos för 2011 (mellan den 1 november 2010 
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och den 1 november 2011) med 150 och för 2012 
och 2013 med 116 respektive 104 invånare. Under 
2010 blev befolkningsminskningen 159 personer. 
Antalet invånare var den 30 juni i år 13 575 och ett 
år tidigare 13 785 således en minskning under ett 
år med 210. 
 
Lägre invånarantal betyder lägre inkomster från in-
komstutjämningen och generella statsbidrag. 
 
Fortsatt befolkningsminskning betyder därför 
fortsatta krav på anpassningar. För Hultsfreds 
kommuns ekonomiska framtid är därför den vikti-
gaste faktorn kommunens förmåga att planera och 
genomföra förändringar av verksamheterna. För-
ändringar vars syfte är att anpassa kostnaderna till 
minskande invånarantal. Det stora förändrings-
arbete som genomfördes under framför allt 2004 
och 2005 gav stora resultatförbättringar under 2004 
till 2006. Med de verksamhetsförändringar som 
genomförts från år 2007 och framåt har kom-
munens nettokostnader ökat snabbare än intäkterna 
från skatter och statsbidrag. Resultatnivån har 
därför blivit betydligt lägre än tidigare. 
 
För att få en bättre anpassning av budgeten till det 
minskande invånareantalet har från 2012 års 
budget en demografimodell införts. Den omfattar 
hittills barnomsorg, förskola, grundskola och 
gymnasium för Barn- och utbildningsnämnden 
(BUN) och äldreomsorg för Socialnämnden. Målet 
är att ytterligare verksamheter ska ingå i modellen. 
Tidigare har endast BUN anpassat sin verksamhet 
efter antalet ”brukare”. En styrmodell har införts 
med balanserat styrkort i fyra dimensioner och som 
omfattar kommunens alla verksamheter. Budget-
arbetet har tidigarelagts och fullmäktigebeslutet för 
budget år 2012 togs redan i juni. Allt detta för att 
kommunen ska kunna förbättra förutsättningarna 
för kommunen att nå god ekonomisk hushållning, 
men naturligtvis även för att kunna behålla och 
förbättra verksamheterna kvalitet. 
 
Inför 2012 års budgetarbete utökades också det 
statistiska jämförelsematerialet. Numera jämförs 
Hultsfreds kommuns verksamheter med andra inte 
endast i kronor per invånare utan även, omvandlat 
till Hultsfreds kommuns invånarantal, till total-
belopp per verksamhet. 
 
Inför arbetet att konkretisera sparåtgärder, inte bara 
för år 2011 utan framförallt för 2012 års budget, 
har dessutom kommunstyrelsen låtit SKL utarbeta 
en analys över Hultsfreds kommuns ekonomi. Den 

visar att kommunen har tappat takten i anpassning 
av verksamheternas storlek i förhållande till 
befolkningsutvecklingen. Förhoppningsvis ska 
detta slutligen leda till att de ofördelade bespa-
ringarna kan ersättas av konkreta sparåtgärder. 
 
När det gäller konjunkturutvecklingen har den fram 
till sommaren inneburit allt bättre skatteunderlags-
prognoser. Tyvärr har konsekvenser av skuldmiss-
bruket i USA och Europa gjort att den positiva 
konjunkturutvecklingen har mattats av och att 
världens börser i juli och augusti har tappat rejält. 
För Sveriges del, med fortsatt starka statsfinanser, 
betyder det att tillväxten för närvarande bedöms bli 
lägre i år och nästa år i förhållande till tidigare. Det 
betyder i sin tur att sysselsättningen inte bedöms 
öka lika mycket som i tidigare prognoser och att 
skatteunderlagsprognosen från den 18 augusti var 
sämre än den från i maj. För Hultsfreds kommuns 
del betyder det att skatteintäkterna för 2012 blev 
4,5 mnkr lägre. Vi får hoppas att konjunkturav-
mattningen inte blir värre. 
 
Det som kan vara positivt för kommunen, men 
först från 2013, är Utjämningskommittén.08:s be-
tänkande om inkomst – och kostnadsutjämningen. 
Inkomstutjämningen förslås oförändrad för kom-
munerna medan modellerna som ingår i kostnads-
utjämningen förslås uppdateras och förändras. Med 
förslaget så beräknas kostnadsutjämningen för 
Hultsfreds kommun bli mer än 12 mnkr högre. 
Betänkandet är för närvarande i väntan på remiss-
behandling. Hultsfreds kommun vinner på försla-
get, men eftersom kostnadsutjämningen är ett 
nollsummespel, så betyder det att det finns de 
kommuner som förlorar. Alla är därför inte lika 
glada över förslaget. Vi får hoppas att det ändå inte 
går som det gjorde med det förslag 2007, som 
endast kom till den ansvarige ministern och aldrig 
las på riksdagens bord. Det förslaget skulle ha gett 
ännu större ökning av kostnadsutjämningen till 
Hultsfreds kommun än det aktuella. Vi bör vara 
försiktiga och vänta tills vi vet mer innan vi 
tillgodoräknar oss vår förbättring enligt betänkan-
det. 
 



Delårsrapport per 2011-06-30      miljoner kronor
Resultaträkning och finansieringsanalys för beräknat utfall 2011-01-01-2011-06-30

Beräknat
Utfall Budget utfall Avvikelse

Resultaträkning jan-juni jan-juni jan-juni Budget -
2010 2011 2011 utfall

Verksamhetens intäkter Not 1 64,0 59,6 68,5 8,9
Verksamhetens kostnader Not 2 -418,8 -414,7 -427,4 -12,7
    projektintäkter 7,2 2,9 2,9 0,0
    projektkostnader -7,2 -2,9 -2,9 0,0

jämförelsestörande poster, intäkter
jämförelsestörande poster, kostnader

   varav pensionskostnader -19,3 -19,5 -20,8 -1,3
   varav avskrivningar -12,2 -12,3 -11,5 0,8
Nettokostnader -354,8 -355,1 -358,9 -3,8
Skatteintäkter Not 3 240,9 239,0 241,7 2,8
Generella ststbidrag och utjämning Not 3 113,0 111,0 111,1 0,1

Finansiella intäkter             0,2 0,1 0,2 0,2
Avkastning avsatta pensionsmedel 3,8 1,4 2,5 1,2
Finansiella kostnader pensionsskuld    -0,2 -0,2 -0,1 0,1
Finansiella kostnader       -1,2 -2,9 -2,0 0,8

Förändring av eget kapital 1,7 -6,8 -5,5 1,3
Resultat mot balanskravet 1,7 -6,8 -5,5

Beräknat
Finansieringsanalys Utfall Budget utfall Avvikelse

jan-juni jan-juni jan-juni Budget -
Tillförda medel 2010 2011 2011 utfall

Förändring av eget kapital 1,7 -6,8 -5,5 1,3
   varav avskrivningar -12,2 -12,3 -11,5 0,8
Ökning av avsättningar -0,4 -0,7 -0,7 0,0
Resultat av sålda anläggningstillgångar mm
Från verksamheten tillförda medel 13,5 4,8 5,3 0,5
Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Preliminära skatteutbetlningar förskott
i jämförelse med senaste skatteunderlagsprognos 0,0 24,2 0,0 0,0
Ökning av banklån 0,0 0,0 50,0 25,8
Summa tillförda medel 13,5 29,0 55,3 26,3

Använda medel
Nettoinvesteringar 11,1 26,4 10,0 16,4
Försäljning av inventarier till ÖSK -4,9 4,9
Minskning av långfristiga skulder 0,0 16,7 16,7 0,0
Ökning av långfristiga fordringar 0,5 0,5

Summa använda medel 11,1 43,1 22,3 21,8

Förändring av rörelsekapital 2,4 -14,1 33,0 47,1
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Delårsrapport per 2011-06-30      miljoner  kronor
Resultaträkning och finansieringsanalys
för beräknat utfall 2011-01-01 - 2011-12-31

Beräknat Avvikelse
Resultaträkning Bokslut Budget utfall Budget -

2010 2011 2011 utfall

Verksamhetens intäkter, exkl proj Not 1 141,9 119,3 133,0 13,7
Verksamhetens kostnader, exkl proj Not 2 -835,1 -826,7 -842,4 -15,7
    projektintäkter 13,8 7,6 7,6 0,0
    projektkostnader -13,0 -7,6 -7,6 0,0

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

   varav pensionskostnader -37,6 -38,0 -39,7 -1,6
   varav avskrivningar -24,6 -24,5 -23,5 1,0
Nettokostnader -700,4 -707,4 -709,4 -2,0
Skatteintäkter Not 3 479,0 477,9 483,4 5,5
Generella ststbidrag och utjämning Not 3 226,0 222,0 222,2 0,2

Finansiella intäkter             0,4 0,2 0,3 0,1
Avkastning avsatta pensionsmedel 4,4 2,7 3,4 0,7
Finansiella kostnader pensionsskuld    -0,2 -0,4 -0,2 0,2
Finansiella kostnader       -2,8 -5,7 -4,9 0,8

Förändring av eget kapital 6,5 -10,7 -5,1 5,6
Resultat mot balanskravet 9,9 -10,7 -5,1

Finansieringsanalys Beräknat Avvikelse
Bokslut Budget utfall Budget -

Tillförda medel 2010 2011 2011 utfall

Förändring av eget kapital 6,5 -10,7 -5,1 5,6
   varav avskrivningar -24,6 -24,5 -23,5 1,0
Ökning av avsättningar -2,0 -1,4 -1,4 0,0
Resultat av sålda anläggningstillgångar mm -3,4 0,0 0,0 0,0

Från verksamheten tillförda medel 32,4 12,5 17,1 4,6

Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Preliminära skatteutbetalningar förskott
i jämförelse med senaste skatteunderlagsprognos 0,0 0,0
Ökning av banklån 0,2 48,3 50,0 1,7

Summa tillförda medel 32,6 60,8 67,1 6,2

Använda medel

Nettoinvesteringar 25,9 52,9 39,5 13,4
Försäljning inventarier till ÖSK 0,0 -4,9 4,9
Minskning av långfristiga skulder 0,0 16,7 16,7 0,0
Ökning av långfristiga fordringar 0,0 2,5 3,0 -0,5

Summa använda medel 28,3 72,1 54,3 17,8

Förändring av rörelsekapital 4,2 -11,2 12,8 24,0
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Delårsrapport 2011-06-30
Balansräkning Beräknat
mnkr Jan-jun Jan-jun Bokslut utfall

2010 2011 2010 2011
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Fastigh, anläggningar, inventarier Not 4 380,5 373,3 379,6 390,7
Aktier, andelar m m 6,3 8,7 8,7 8,7
Långfristiga fordringar Not 5 0,0 0,5 0,0 0,5
Summa anläggningstillgångar 386,8 382,5 388,3 399,9
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 51,8 63,0 39,6 45,7
Placerade pensionsmedel via KLP Not 6 79,4 82,5 80,0 83,5
Likvida medel 19,0 14,2 26,8 10,0
Summa omsättningstillgångar 150,2 159,7 146,4 139,2

Summa tillgångar 537,0 542,2 534,7 539,1

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital Not 7 232,5 231,8 237,3 232,2

Avsättningar

Avsättning för pensioner 18,4 16,0 16,8 15,4

Långfristiga skulder Not 8 102,8 153,0 103,0 153,0
  varav skuld statliga investeringsbidrag 0,2 0,2 0,2
Kortfristiga skulder

Semester- och övertidsskuld 52,2 46,2 37,6 30,1
Övriga kortfristiga skulder 131,1 95,2 140,0 108,4

Summa kortfristiga skulder 183,3 141,4 177,6 138,5
Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder 537,0 542,2 534,7 539,1

Panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser
  Pensionsförbindelser som inte tagits
  upp bland skulder eller avsättningar 314,7 301,9 303,4 300,5
  Löneskatt 76,4 73,3 73,6 72,9
  Privata medel 0,1 0,1 0,1 0,1

Borgens- och övriga ansvarsförbindelser
  Borgen kommunala bolag 300,9 302,2 307,4 296,9
  Förlustansvar egnahem 0,8 0,7 0,8 0,6
  Övriga 11,0 12,0 12,2 11,8
  Operationell leasing inventarier m m 3,2 1,9 1,9 1,9
  Hyra av lokaler och bostäder 21,9 22,1 22,1 22,1

Resultat "koncernen Hultsfreds kommun" 
Koncern Kommun HBAB HKIAB RockCity Gyro

Beräknat resultat 2011-06-30 -6,6 -5,5 -0,1 -1,0 0,0

Beräknat resultat 2011-12-31 -6,1 -5,1 0,5 -1,5 0,0
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Delårsrapport 2011-06-30
Noter Beräknat 
mnkr Jan-juni Jan-juni Bokslut utfall

2010 2011 2010 2011
Not 1 Verksamhetens intäkter  71,2 71,4 155,7 140,6

Varav: projekt m m 7,2 2,9 13,8 7,6
Verksamhetens intäkter exkl projekt 64,0 68,5 141,9 133,0
Verksamhetens intäkter är justerade 
med interna poster

Not 2 Verksamhetens kostnader 
Pensioner inkl löneskatt 19,3 20,8 37,8 39,7
Personalkostnader 251,8 264,4 489,8 520,0
Material, tjänster, bidrag m m 142,7 133,6 300,6 266,8
Avskrivning 12,2 11,5 24,6 23,5
Reaförlust vid avyttring av tillgångar 3,3

426,0 430,3 856,1 850,0
Varav: projekt m m 7,2 2,9 13,0 7,6
           aktieägartillskott HKIAB 8,0
Verks kostnader exkl projekt m m 418,8 427,4 835,1 842,4
Verksamhetens kostnader är justerade 
med interna poster

Not 3 Kommunalskatt
Prel skatteintäkter 236,1 236,0 472,3 472,0
Avräkning kommunalskatt 4,8 5,7 6,8 11,4

240,9 241,7 479,0 483,4

Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning riket 70,8 71,5 141,7 143,1
Extra tillskott vårprop 3,7 7,3
Tillfälligt konjunkturstöd 3,1 6,3
Kostnadsutjämning riket 6,2 3,4 12,5 6,7
Kostnadsutjämning länet 0,6 0,4 1,2 0,8
Regleringsbidrag/avgift 1,8 7,0 3,6 14,0
Kostnadsutjämning LSS 17,3 19,3 34,5 38,6
Fastighetsavgift 9,5 9,5 19,0 19,1

113,0 111,1 226,0 222,2
Totalt skatter och statsbidrag 353,9 352,8 705,0 705,6

Not 4 Fastigheter, anläggningar och inventarier
Ingående balans 381,6 379,6 381,6 379,6
Investeringar 12,3 10,0 35,3 39,5
Ökn/minskn leasing inventarier m m
Försäljning, bidrag -1,2 -4,9 -9,3 -4,9
Upp/nedskrivningar -3,3
Avskrivningar -12,2 -11,5 -24,6 -23,5

380,5 373,3 379,6 390,7
Not 5 Långfristiga fordringar

Ingående balans 0,0 0,0 0,0 0,0
Nya lån 0,0 0,5 0,0 0,5
Amortering 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,5 0,0 0,5
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Delårsrapport 2011-06-30
Noter Beräknat 
mnkr Jan-juni Jan-juni Bokslut utfall

2010 2011 2010 2011
Not 6 Placering av pensionsmedel

Aktier 37,7 40,9 37,7 40,9
Obligationer 2) 36,3 38,4 40,6 39,4
Banktillgodohavande 5,4 3,2 1,7 3,2
Summa pensionsmedel 1) 79,4 82,5 80,0 83,5
Pensionsmedlen är klassificerade som omsättningstillgång och värderade enl lägsta värdets princip.
1) Marknadsvärdet 90,0 mnkr (2011-06-30: 94,5 mnkr), varav orealiserade vinster 6,5 mnkr (juni 12,0 mnkr).
2) Varav upplupen kupongränta 0,5 mnkr (juni 0,5 mnkr). 

Not 7 Eget kapital
Ingående eget kapital 230,8 237,3 230,8 237,3
Årets resultat 1,7 -5,5 6,5 -5,1

232,5 231,8 237,3 232,2

Not 8 Långfristiga skulder
Ingående balans 102,8 103,0 102,8 103,0
Nya lån 0,0 50,0 0,2 50,0
Amortering 0,0 0,0

102,8 153,0 103,0 153,0
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Delårsrapport 2011-06-30 
 
Redovisningsprinciper 
 
Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed – i överenskommelse med den 
Kommunala redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 
 
 
Tillägg och avdrag på lön som avser 1:a 
halvåret, men utbetalas senare har periodi-
serats. 
 
Semesterlöneskulden. En tolftedel av den 
beräknade intjänade årssemestern har debi-
terats verksamheterna varje månad. 
 
Leverantörsfakturor, kostnadsräntor, 
arbetsgivareavgifter m m hänförliga till 
1:a halvåret har skuldbokförts. 
 
Statsbidrag avseende projekt m m som 
erhållits i förskott har skuldbokförts till den 
del som ej förbrukats. 
 
Ej fakturerade avgifter, ersättningar, 
statsbidrag, intäktsräntor m m hänförliga 
till 1:a halvåret har fordringsbokförts. 
 
Betalda avgifter, bidrag, hyror m m har 
fordringsbokförts till den del som avser 2:a 
halvåret. 
 
Kommunalskatt, generella statsbidrag 
och avgifter har periodiserats. 
 

Personalomkostnadspålägg har internde-
biterats förvaltningarna med följande pro-
centsatser: 

 Anställda med kommunal komplet-
teringspension 38,98 

 förtroendevalda och uppdragstagare
  31,42 

 
Anläggningstillgångar upptas till anskaff-
ningskostnaden minus eventuellt invester-
ingsbidrag. Avskrivningar sker således inte 
på tillgångarnas bidragsfinansierade del. 
 
Kapitalkostnader beräknas efter nominell 
metod. 
 
Avskrivningarna ingår tillsammans med 
intern ränta i de totala kapitalkostnaderna. 
 
Placerade pensionsmedel. Den kommuna-
la redovisningslagen klassificerar placerade 
pensionsmedel som omsättningstillgång 
vilka därmed värderas enligt lägsta värdets 
princip. 
 

 
 
 



Delårsrapport per 2011-06-30, utfall 2011-06-30
Driftredovisning, tkr

Beräknat Beräknad Beräknat Avvikelse
Utfall 06.30 Budget 06.30 Utfall 06.30 Budget-

Nämnd/styrelse 2010 2011 2011 utfall

Kommunstyrelse:
Kommunövergripande verksamhet K 62 995,4 62 825,4 64 209,4 -1 384,0
  (Exkl oförutsett)) I -10 152,6 -10 428,5 -10 624,5 196,0

  Kultur- och fritidsförvaltningen K 17 520,4 18 072,8 18 147,8 -75,0
I -4 142,2 -4 770,3 -4 780,3 10,0

  Räddningstjänst K 8 350,2 8 661,4 8 711,4 -50,0
I -362,1 -341,3 -591,3 250,0

  Tekniskt kontor/ÖSK K 59 170,9 20 685,2 20 100,9 584,3
I -35 572,1

Barn- och utbildningsnämnd K 140 939,0 138 983,5 143 626,7 -4 643,2
I -18 114,2 -14 970,4 -17 320,7 2 350,3

Miljö- och byggnadsnämnd K 5 530,0 5 795,7 5 867,7 -72,0
I -2 175,0 -2 311,3 -2 373,3 62,0

Socialnämnd K 154 683,6 155 607,2 162 982,1 -7 374,9
I -22 828,7 -20 350,5 -26 362,2 6 011,7

Oförutsett, löner K 2 834,0 0,0 0,0 0,0
Oförutsett, övrigt K 0,0 119,1 0,0 119,1

Pensionsutbetalningar K 7 162,0 8 388,5 9 249,3 -860,8
Pensionsavgifter K 10 997,0 10 609,3 10 609,3 0,0
Övr nyintjänade pensionsförmåner K 1 158,7 528,4 955,6 -427,2

Interna poster K -29 387,5 -10 906,4 -10 906,4 0,0
I 29 387,5 10 906,4 10 906,4 0,0

Arbetsgivaravgifter K 56 617,0 54 251,6 53 551,6 700,0
Kalkylerade PO-pålägg K -71 936,3 -68 077,4 -68 077,4 0,0
Fördelade kapitalkostnader K -20 110,9 -3 129,1 -3 129,1 0,0
Ers för kapitalkostn ÖSK I -17 306,8 -17 306,8 0,0

Avskrivningar K 12 228,0 12 272,4 11 487,1 785,3

Summa kostnader, exkl projekt K 418 751,5 414 687,6 427 386,0 -12 698,4 
Summa intäkter, exkl projekt I -63 959,4 -59 572,7 -68 452,7 8 880,0

Diverse projekt m m K 7 192,0 2 941,0 2 941,0 0,0
I -7 192,0 -2 941,0 -2 941,0 0,0

Summa kostnader, inkl projekt K 425 943,5 417 628,6 430 327,0 -12 698,4 
Summa intäkter, inkl projekt I -71 151,4 -62 513,7 -71 393,7 8 880,0

Pensionskostnader 19 317,7 19 526,2 20 814,2 -1 288,0 
Kostnader före avskr exkl projekt 406 523,5 402 415,2 415 898,9 -13 483,7 

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

För projekt m m har i beräknad budget och beräknat utfall 2011-06-30 tillägg gjorts för kostnader och 
intäkter med 2 941 tkr. (2009: 7 192 tkr).
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Delårsrapport per 2011-06-30, beräknat utfall 2011-12-31
Driftredovisning, tkr

Beräknat Avvikelse
Bokslut Budget 12.31 Utfall 12.31 Budget-

Nämnd/styrelse 2010 2011 2011 utfall

Kommunstyrelse:
  Kommunövergripande verksamhet K 124 502,9 123 051,2 124 351,2 -1 300,0 
  (Exkl oförutsett) I -23 603,0 -19 923,7 -21 350,7 1 427,0

  Kultur- och fritidsförvaltningen K 35 163,0 33 438,5 33 553,5 -115,0 
I -10 514,4 -8 806,6 -8 791,6 -15,0 

  Räddningstjänst K 17 290,1 17 223,3 17 393,3 -170,0 
I -945,7 -646,2 -966,2 320,0

  Tekniskt kontor/ÖSK K 127 858,0 44 891,5 44 140,5 751,0
I -77 648,4 0,0

Barn- och utbildningsnämnd K 280 064,1 269 232,4 277 329,0 -8 096,6 
I -35 507,0 -29 940,8 -33 890,8 3 950,0

Miljö- och byggnadsnämnd K 11 417,5 12 034,5 11 994,5 40,0
I -3 937,0 -4 394,3 -4 531,3 137,0

Socialnämnd K 308 688,0 305 519,4 313 164,4 -7 645,0 
I -51 845,8 -40 700,4 -48 575,4 7 875,0

Oförutsett, löner K 9 851,3 9 851,3 0,0
Oförutsett, övrigt K 119,1 119,1 0,0

Pensionsutbetalningar K 14 617,8 16 777,0 18 250,0 -1 473,0 
Pensionsavgifter K 21 724,3 20 173,3 20 173,3 0,0
Övr nyintjänade pensionsförmåner K 1 233,0 1 056,0 1 231,0 -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

Arbetsgivaravgifter K 114 564,3 108 076,1 106 576,1 1 500,0
Kalkylerade PO-pålägg K -144 305,6 -134 255,6 -134 255,6 0,0
Fördelade kapitalkostnader K -40 205,7 -6 255,7 -6 255,7 0,0
Ers för kapitalkostn ÖSK I -33 640,7 -33 640,7 0,0

Avskrivningar K 24 560,2 24 544,8 23 543,8 1 001,0

Summa kostnader, exkl projekt m m K 835 087,9 826 686,2 842 368,8 -15 682,6 
Summa intäkter, exkl projekt m m I -141 917,3 -119 261,8 -132 955,8 13 694,0

Jämförelsestörande poster:
Bidrag HKIAB K 8 000,0 0,0 0,0 0,0

Diverse projekt m m K 12 968,1 7 570,0 7 570,0 0,0
I -13 753,3 -7 570,0 -7 570,0 0,0

Summa kostnader, inkl projekt K 856 056,0 834 256,2 849 938,8 -15 682,6 
Summa intäkter, inkl projekt I -155 670,6 -126 831,8 -140 525,8 13 694,0

Pensionskostnader 37 575,1 38 006,3 39 654,3 -1 648,0 
Kostnader före avskr exkl projekt 810 527,7 802 141,4 818 825,0 -16 683,6 

För bättre jämförbarhet mellan åren för styrelser och nämnder redovisas projekt m m 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 
7 570 tkr (2010: Kostn 12 968,1 tkr int 13 753,3 tkr). 
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Delårsrapport per 2011-06-30, beräknat utfall 2011-12-31
Investeringsredovisning, tkr

Beräknat Avvikelse
Bokslut Budget 12.31 Utfall 12.31 Budget-

Nämnd/styrelse 2010 2011 2011 utfall
Kommunstyrelse:
  Kommunövergripande verk-
  samheter U 1 901,0 650,0 650,0 0,0

  Kultur- och fritidsförvaltningen U 235,6 526,0 526,0 0,0

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

ÖSK (investeringar enl ÅB) */ U 31 242,7 47 494,0 34 798,0 12 696,0
I -9 244,3 0,0 0,0

ÖSK (inköp inventarier enl ÅB) U 705,0 0,0 705,0

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 39 489,0 13 401,0
Summa inkomster I -9 244,3 0,0 0,0 0,0

ÖSK I 0,0 -4 872,0 4 872,0
Försäljning till ÖSK av fordon och
maskiner m m till bokfört värde 

*/ Bokslut 2010 avser Tekniska kontoret
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Delårsrapport 2011-06-30 Kommunstyrelse, Kommunövergripande verks
exkl oförutsett

Driftbudget (tkr) Beräknat Beräknat Beräknad Beräknat
Utfall Budget utfall Avvikelse utfall budget utfall Avvikelse

2010 2011 2011 2011-12-31 2010-06-30 2011-06-30 2011-06-30 2011-06-30

Nettokostnader 100 899,9 103 127,5 103 000,5 127,0 52 842,8 52 396,9 53 584,9 -1 188,0

Kostnader exkl projekt 124 502,9 123 051,2 124 351,2 -1 300,0 62 995,4 62 825,4 64 209,4 -1 384,0
varav 
Personalkostnader 60 088,4 59 827,5 59 967,5 -140,0 29 094,0 31 220,0 31 261,0 -41,0

Antal årsarbetare:
 Enligt budget 131,5 129,6 129,6 0,0 136,0 129,6 129,6 0,0
 Nyinrättade tjänster

Intäkter exkl projekt -23 603,0 -19 923,7 -21 350,7 1 427,0 -10 152,6 -10 428,5 -10 624,5 196,0

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 kommunalförbundet ÖSK inletts. Det har inneburit hög
administrativ belastning på personalen på berörda verksamheter.

Nedanstående förändringar som beslutades och delvis genomfördes 2010 (inlagda i budgeten 2011) har medfört 
besparingar som uppgår till nästan 600 tkr:
  Neddragning av kommunjuristtjänst från 1,0 till 0,5. 
  Konsumentvägledningstjänsten köps från Oskarshamns kommun.
  Avveckling av överförmyndarnämnden fr o m 2011-01-01, ersätts av en överförmyndare.
  Antalet administrativa tjänster på ÖF (kommunkansliet) minskar från 2,0 till 1,0 samtidigt som tjänsten
  tillförts till ett nytt samordnat Överförmyndarkansli i Högsby kommun.

Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Juni Dec Juni Dec
-86 -29 Risk för ett mindre överskridande för kommunfullmäktige p g a flera möten

på dagtid med arvodesutbetalning beroende på diskussioner och informationer om  
nya styrmodellen. Avsevärt höjda annonskostnader i dagstidningarna för fullmäktige-
annonserna. Fullmäktiges annonser har nu dragits ner till minimistorlek och ingen
ärendelista tas med. Inga extra möten på dagtid planeras under 2:a halvåret.

79 För kommunstyrelsen (inkl dess arbetsutskott) beräknas vid årets slut ett netto-
överskott på ca 79 tkr. Antalet budgetmöten har varit fler än budgeterat men antalet
arbetsutskottsammanträden betydligt färre. Sammantaget innebär detta ett överskott.

125 56 22 39 Ekonomikontorets utfall netto beräknas vid årets slut bli 95 tkr lägre än
budget (juni 147 tkr). Av kostnaderna är det är personalkostnaderna 43 tkr (juni 52
tkr) och övriga kostnader 13 tkr ( juni 73 tkr) som bidrar till den positiva avvikelsen. 
Överskottet för intäkterna, debiterade portokostnader, motsvaras av motsvarande
underskott för kostnaderna.

-70 -354 För personalkontoret beräknas ett underskott på 354 tkr. Detta beror till största 
delen på höjd sysselsättningsgrad under året (84 tkr) samt en engångskostnad för
avgångspremie (218 tkr). 

12 23 Ej budgeterad intäkt från bl a ÖSK avseende datalicenser m m.

Avvikelser



Delårsrapport 2011-06-30 Kommunstyrelse, Kommunövergripande verks
exkl oförutsett

Kostnader Intäkter    
Juni Dec Juni Dec

45 91 Övriga personaladministrativa åtgärder beräknas ge överskott. Kostnaderna för
2011 års hedersgåvor, bidrag till personalklubben samt övrig sponsring uppgår till
167 tkr av budgeterade medel 258 tkr.

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

-292 -292 21 21 Centrala samverkanskommitté beräknas ge underskott då en extra personal på 
personalkontoret (medarbetarenkäten m m) belastar denna verksamhet (208 tkr).
Kostnaden täcks till en del av anställningsstöd (21 tkr). Ökad utbildningsinsats första
halvåret för politiker på grund av valår (84 tkr).

Kostservice beräknas ge överskott p g a
120 180 Ej insatt vikarie för sjukskriven administrativ personal

25 100 Minskat behov av semestervikarier p g a bra samordning
15 30 Ökade intäkter avseende EU-stöd mjölk
50 100 Högre intäkter på äldreomsorgen jämfört med budgeterade intäkter.

0 70 Städservice beräknas ge överskott då kostnader för papper och kem kan hållas nere 
p.g.a nytt bättre avtal.

Valnämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige att se över och lämna förslag
på den framtida valdistriktindelningen. Därmed finns risk för att nämnden kommer att
överskrida budgeten marginellt.

-34 -34 67 67 Återvunna/nedskrivna fordringar budgeteras inte. Kostnaden och intäkten 
avser till största delen nedskrivning och återföring av "gamla" tekniska kontorets
fordringar på renhållnings- och va- abonnenter.

80 155 0 28 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder beräknas ge överskott. Kostnaderna för Sommar-
lovsentreprenörerna beräknas till 50 tkr. Intäkter erhålls för Sommarlovsentreprenörerna
från sponsorer och från Astrid Lindgrens Hembygd är ej budgeterade.

-68 -187 Feriearbete beräknas ge underskott. Kostnaderna för feriejobben beräknas bli 658 tkr
och för Sommarorkestern 120 tkr. Budgeterade medel (inkl kommunfullmäktiges till-
läggsanslag på 100 tkr) uppgår till 591 tkr.

-6 -12 9 19 Nettokostnaderna för kommunförsäkringen blir 7 tkr (juni 3 tkr) lägre än budget.
Kostnaderna -12,0 tkr (juni - 6 tkr) efter tecknandet av LOU-försäkring med en
årspremie på 51,1 tkr medan intäkter blir 19 tkr större (juni 9 tkr) än budget efter
vidarefakturering av premier för LOU-försäkringen 22,0 tkr.

För busstrafik m m totalt beräknas ingen avvikelse. Linjetrafiken ger ett litet under- 
skott som kan täckas av överskott på kompletteringstrafik, resebidrag studerande m m.

Skolskjutsar är ett område där kostnaderna utslagna per elev kan anses stora. Vi har
att följa regler i form av minsta avstånd för rätten till skolskjuts och om målsättningen
är en framtida minskad kostnad finns endast verktyget att förändra regelverket till större
avstånd för rätt till skolskjuts. Resor för "särskilda skäl" är det område där det är svårast
att hålla budget, men ev överskridande kan täckas av anslag för övriga skolskjutsar
som beräknas ge ett visst överskott.

Avvikelser



Delårsrapport 2011-06-30 Kommunstyrelse, Kommunövergripande verks
exkl oförutsett

Kostnader Intäkter    
Juni Dec Juni Dec

-1200 -1100 0 1100 Campus delårsrapport redovisar ett negativt resultat på 1,2 mnkr. Rapporter från hög-
skoleverk och myndigheter visar på en 30 % nedgång i söktryck till eftergymnasiala  
utbildningar under 2011. För att möta konkurrensen har Campus satsat extra mycket
på markandsföringssidan under våren. Under våren har dock även Campus drabbats 
av ett lägre studentantal än förväntat på YH-utbildningarna, vilket inneburit ett intäkts-
bortfall på nästan 1,1 mnkr (18 studenter à 60 tkr). Denna intäkt beräknades täcka 
vårens ökade kostnader.
Studentantalet för höstens YH-utbildningar ser bra ut och vi beräknar en ökad intäkt
på 0,8 mnkr. Överskott från YH-utbildningen Destinationsutveckling-turism, stöd för 
framtagande av YH-utbildning tillsammans med Virserums Konsthall och stöd från
Regionförbundet beräknas ge totalt intäktsöverskott vid årets slut på ca 1,1 mnkr.
Under hösten kommer vi att kraftfullt hålla nere kostnaderna för marknadsföring,
köpta tjänster och investeringar. Detta tillsammans med de ökade intäkterna gör att
vi tror att vi kan nå balans i ekonomin för helåret 2011.

Kommunen har en effektiv hantering och relevant nivå för färdtjänsten. Budgeten
för färdtjänst och riksfärdtjänst beräknas kunna hållas.

Avvikelser



Delårsrapport 2011-06-30 Kommunstyrelse, Kultur- och fritidsförvaltning

Driftbudget (tkr) Beräknat Beräknat Beräknad Beräknat
Utfall Budget utfall Avvikelse utfall budget utfall Avvikelse

2010 2011 2011 2011-12-31 2010-06-30 2011-06-30 2011-06-30 2011-06-30

Nettokostnader 24 648,6 24 631,9 24 761,9 -130,0 13 378,2 13 302,5 13 367,5 -65,0

Kostnader exkl projekt 35 163,0 33 438,5 33 553,5 -115,0 17 520,4 18 072,8 18 147,8 -75,0
varav 
Personalkostnader 12 548,1 11 374,6 11 489,6 -115,0 6 285,3 6 596,2 6 671,2 -75,0

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

Intäkter exkl projekt -10 514,4 -8 806,6 -8 791,6 -15,0 -4 142,2 -4 770,3 -4 780,3 10,0

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc
Fr o m 2010-08 har Sparbankshallen i Virserum övergått i privat regi. Försäljningen av Klubban 3 innebär att 
kommunen i fortsättningen betalar en hyra på 120 tkr per år för fritidsgårdens lokaler.
Folkets Park och Campingplatsen har överförts till ÖSK:s budget.
Förvaltningen har erhållit 60 tkr i statsbidrag till tobaksprevention i årskurs 6-9.  
Länsstyrelsen har beviljat 239 tkr för information och ökad tillgänglighet till fågellokalen Ryningen. Projektet  
bedrivs i samverkan med Miljö- och byggnadsförvaltningen i Högsby.
Hagadals simhall måste för tredje året i rad hållas stäng minst 2 veckor för fortsatt underhåll.

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna
Ökat samarbete över förvaltningsgränser, t ex Föreningslagets arbete med bostadsanpassning, ger lägre
kostnader i kommunens totala budget.

Avstämning av måluppfyllelse
Bra budgetföljsamhet och effektivt resursutnyttjande. Hög tillgänglighet till idrotts- och fritidsanläggningar
och ett rikt kulturutbud.

Uppföljning av ev sparprogram
Ålagd besaparing i driftsbudgeten innebär bl a att kultur- och fritidsguiden, som getts ut till samtliga hushåll och  
till nyinflyttade i kommunen, tas bort.

Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Juni Dec Juni Dec
-35 -35 35 35 Virserums badhus har ökat antal besökare vilket kräver personalförstärkning med

25 % under 4 månader. Kostnader kompenseras av motsvarande högre intäkter.

-25 -50 Silverdalens sporthall  är mindre uthyrd än budgeterat.

-40 -80 Hammarsjöområdet har 50 % ej budgeterad tjänst som placerats inom kultur- och
fritidsförvaltningen.

Avvikelser



Delårsrapport 2011-06-30 Kommunstyrelse, Räddningstjänst

Driftbudget (tkr) Beräknat Beräknat Beräknad Beräknat
Utfall Budget utfall Avvikelse utfall budget utfall Avvikelse

2010 2011 2011 2011-12-31 2010-06-30 2011-06-30 2011-06-30 2011-06-30

Nettokostnader 16 344,4 16 577,1 16 427,1 150,0 7 988,1 8 320,1 8 120,1 200,0

Kostnader exkl projekt 17 290,1 17 223,3 17 393,3 -170,0 8 350,2 8 661,4 8 711,4 -50,0
varav 
Personalkostnader 11 450,0 11 450,3 11 620,3 -170,0 5 649,5 5 437,0 5 487,0 -50,0

Antal årsarbetare:
 Enligt budget 4,5 4,5 4,5 0,0 4,5 4,5 4,5 0,0
 Nyinrättade tjänster

Intäkter exkl projekt -945,7 -646,2 -966,2 320,0 -362,1 -341,3 -591,3 250,0

I budgeten har avsatts medel för 250 utryckningar. Under första halvåret har 109 utryckningar gjorts. I juni 
månad har åskväder medfört skogsbränder som kostat ca 130 tkr.
Målet är att budgeten ska kunna hållas.Kostnaden är beroende av antalet uppdrag som sker under hösten.

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Översyn av larmlampor ska göras för att därigenom minska kostnaderna.
Ökade intäkter erhålls p g a ett ökat antal utbildningar i "Heta arbeten" och självskydd.

Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Juni Dec Juni Dec
-50 -100 Dubbla lönekostnader under 6 månader i samband med pensionsavgång adm personal.

250 250 Året har varit gynnsamt för utbildning i "Heta arbeten" och självskydd. Ersättning
för utbildningarna erhålls, vilket beräknas ge överskott.

-70 70 Från Hultsfreds räddningstjänst har 2 man under 6 dygn deltagit i släckningsarbetet  
vid branden på Mönsterås Bruk. Den beräknade kostnaden på 70 tkr kommer att
täckas av ersättning från Mönsterås kommun.

Avvikelser



Delårsrapport 2011-06-30

Driftbudget (tkr)
Utfall 
Tekn.  
kontor

Budget Beräknat 
utfall 

Avvikelse Beräknat 
utfall 

Beräknad 
budget 

Beräknat 
utfall 

Avvikelse

2010 2011 2011 2011-12-31 2010-06-30 2011-06-30 2011-06-30 2011-06-30

Nettokostnader 50 209,6 44 891,5 44 140,5 751,0 23 598,8 20 685,2 20 100,9 584,3

Kostnader exkl projekt 127 858,0 138 374,2 138 579,2 -205,0 59 170,9 67 176,9 67 279,4 -102,5
varav 
Personalkostnader 21 076,5 19 918,2 20 123,2 -205,0 9 716,8 9 466,3 9 568,8 -102,5

Antal årsarbetare:
 Enligt budget 43,0 43,0 43,0 0,0 44,0 43,0 43,0 0,0
 Nyinrättade tjänster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Intäkter exkl projekt -77 648,4 -93 482,7 -94 438,7 956,0 -35 572,1 -46 491,7 -47 178,5 686,8

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Juni Dec Juni Dec

-102,5 -205,0

686,8 956,0

På kostnadssidan i årsbudget finns 2250,0 tkr för budgeterade driftsinvesteringar. Vid 
halvårsskiftet hade inga av dessa projekt startat. Projekten kommer att genomföras under 
hösten. 

ÖSK:s Hultsfredspersonal har utfört administrativa tjänster åt ÖSK Högsby under perioden jan-
juni 2011, vilket innebär en ökad intäkt med 686,8 tkr. För 2011 beräknas den totala intäkten 
uppgå till 956,0 tkr. Hanteringen av överskottet kommer att behandlas i KSAU.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred

Avvikelser

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.



Delårsrapport 2011-06-30 Barn- och utbildningsnämnd

Driftbudget (tkr) Beräknat Beräknat Beräknad Beräknat
Utfall Budget utfall Avvikelse utfall budget utfall Avvikelse

2010 2011 2011 2011-12-31 2010-06-30 2011-06-30 2011-06-30 2011-06-30

Nettokostnader 244 557,1 239 291,6 243 438,2 -4 146,6 122 824,8 124 013,1 126 306,0 -2 292,9

Kostnader exkl projekt 280 064,1 269 232,4 277 329,0 -8 096,6 140 939,0 138 983,5 143 626,7 -4 643,2
varav 
Personalkostnader 189 388,9 178 270,8 183 113,8 -4 843,0 101 385,2 93 436,1 95 188,0 -1 751,9

Antal årsarbetare:
 Enligt budget
 Nyinrättade tjänster

Intäkter exkl projekt -35 507,0 -29 940,8 -33 890,8 3 950,0 -18 114,2 -14 970,4 -17 320,7 2 350,3

Kommentarer

Juni Dec Juni Dec
548,9 -1226,1 -79,0 105,0

984,8 862,7 1651,9 2410,6

-3330,9 -4372,2 865,0 1400,4

-2394,5 -2893,4 50,9 206,2

-239,9 -59,0 53,3 25,9

Gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och musikskola. På grund av att fler 
elever än förväntat under våren studerade i andra kommuner har budgeten för 
interkommunala kostnader överskridits under första halvåret. Höstterminens sökbild 
kommer att bli avgörande för resultatet vid årets slut. Även budgeten för 
inackorderingsbidrag och administration beräknas överskridas. Personalkostnaderna är 
högre än budgeterat men vägs upp av intäkter för asylsökande barn. Vuxenutbildningen, 
gymnasiesärskolan och musikskolan beräknas inte ha någon avvikelse mot budget vid årets 
slut.

Barnomsorg. På grund av fler elever med särskilda behov inom förskola och fritids har vid 
halvåret personalkostnader överskridit budget. Dessutom har antalet asylsökande barn ökat 
något vilket förutom ökade kostnader även ger högre intäkter. 

Bibliotek förväntas inte ha någon avvikelse mot budget vid årets slut.

Avvikelser

BUN:s nettokostnad bedöms för helåret bli 243,4 mkr, vilket är 1,7% (4,1 mkr) högre än budgeterat. I 
aprilprognosen bedömdes nettokostnaden för helåret bli 0,5% (1,2 mkr) högre än budgeterat vilket innebär att 
utsikterna sedan dess har försämrats. Per 110630 är nettokostnaden 1,8% (2,3 mnkr) högre än motsvarande 
halvårsbudget. Inför höstterminen minskar barn- och elevantalet vilket leder till att bemanningen enligt BUN:s 
resurstilldelningsmodeller minskar och därför väntas, jämfört med första halvåret, en lägre kostnad under andra 
halvåret.

Skolformsövergripande verksamheterna beräknas visa underskott på grund av 
oförutsedda personalkostnader. Däremot visar elevhälsan ett överskott på grund av att 
elevhälsochef och specialpedagog inte ersatts fullt ut vid ledighet.

Grundskolan förväntas visa ett överskott på grund av att personalkostnaderna är lägre än 
budgeterat. Intäkterna blir högre än budgeterat på grund av att antalet och således 
ersättningen för asylsökande barn har ökat. Även kontot för övriga pedagogiska insatser 
(läromedel m.m.) har ett litet överskott.

Intäkter    Kostnader
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-211,5 -408,7 -191,9 -198,1

Avstämning av måluppfyllelse

Utfall 110630, nettokostnad per elev/barn
Verklig kostnad Jämfört med

budget 
Förskola, familjedaghem 44 843 48 841 108,9%
Fritids 10 358 11 280 108,9%
Grundskola 42 145 39 982 94,9%
Gymnasium, undervisning 27 256 27 749 101,8%

På grund av problem med lönesystemet kan siffror för bemanningsuppföljning och personaltäthet inte tas fram.

per elev/barn per elev/barn
Budgeterad kostnad

Eftersom betygsresultat och nationella provresultat endast erhålles en gång per år och dessa inte finns tillgängliga i 
detta skede redovisas de nyckeltalen först i årsbokslutet. Nedan följer istället kostnadsmålen för första halvåret 2011. 
Riksgenomsnittet för 2010 finns ej ännu att tillgå från SCB varför en jämförelse mot riksgenomsnitt utelämnas. 

Obligatorisk särskola och träningsskola beräknas visa ett underskott på grund av större 
behov och därmed något högre personalkostnader än budgeterat. Utöver det blir intäkterna 
lägre på grund av en elev färre från annan kommun.



Delårsrapport 2011-06-30 Miljö- och byggnadsnämnd

Driftbudget (tkr) Beräknat Beräknat Beräknad Beräknat
Utfall Budget utfall Avvikelse utfall budget utfall Avvikelse

2010 2011 2011 2011-12-31 2010-06-30 2011-06-30 2011-06-30 2011-06-30

Nettokostnader 7 480,5 7 640,2 7 463,2 177,0 3 355,0 3 484,4 3 494,4 -10,0

Kostnader exkl projekt 11 417,5 12 034,5 11 994,5 40,0 5 530,0 5 795,7 5 867,7 -72,0
varav 
Personalkostnader 5 800,5 6 526,6 6 526,6 0,0 3 373,0 3 320,0 3 320,0 0,0

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

Intäkter exkl projekt -3 937,0 -4 394,3 -4 531,3 137,0 -2 175,0 -2 311,3 -2 373,3 62,0

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc
2011 erhölls ett besparingskrav på 12 % på verksamheten.
Ny plan- och bygglag från den 2 maj ställer ökade krav på förvaltningen. Samverkan med miljöförvaltningen
i Vimmerby påbörjas under året.

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna
Ökad samsyn och samarbete i ärendehantering med grannkommuner ger minskade kostnader på sikt.

Avstämning av måluppfyllelse
Snabb ärendehantering, få klagomål, bra ekonomiskt utfall.

Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Juni Dec Juni Dec
-42 -60 Miljö- och byggnadsnämnden  beräknas ge ett underskott p g a fler uppdrag åt

nämndens presidium och ledamöter.
Organisationsförändringar och samverkan kan på sikt generera kostnadseffektivi-
seringar på miljö- och byggnadskontoret.

-82 37 Miljö- och byggnadskontorets intäkter bedöms ha ett litet överskott vid årsskiftet.
Enskilda avlopp och hälsoskyddstillsyn genererar stora överskott medan byggloven
ger 200 tkr lägre intäkter än budget.

24 -100 Mätningsverksamheten ger lägre intäkter på grund av färre uppdrag.
-30 0 Planverksamhetens kostnader bedöms vid årsskiftet uppgå till budget med an-

ledning av ökad tjänstgöringsgrad.
120 200 Fler planavtal för detaljplaner ger ökade intäkter.

-369 -369 Överskott på Metriaavtalet 2010
369 369 Byte av koordinatsystem enl offert plus tillkommande beräkningsarbete och egen

insats samt stödbehov till planverksamheten.

Avvikelser



Delårsrapport 2011-06-30 Socialnämnd

Driftbudget (tkr) Beräknat Beräknat Beräknad Beräknat
Utfall Budget utfall Avvikelse utfall budget utfall Avvikelse

2010 2011 2011 2011-12-31 2010-06-30 2011-06-30 2011-06-30 2011-06-30

Nettokostnader 256 842,2 264 819,0 264 589,0 230,0 131 854,9 135 256,7 136 619,9 -1 363,2

Kostnader exkl projekt 308 688,0 305 519,4 313 164,4 -7 645,0 154 683,6 155 607,2 162 982,1 -7 374,9
varav 
Personalkostnader 215 579,2 212 016,8 217 316,8 -5 300,0 109 559,2 108 600,0 112 790,2 -4 190,2

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

Intäkter exkl projekt -51 845,8 -40 700,4 -48 575,4 7 875,0 -22 828,7 -20 350,5 -26 362,2 6 011,7

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse
Socialnämnden har många mål som stäms av vid olika tidpunkter under året. Endast ett fåtal mål har stämts av
och sammanställts efter första halvåret.

VÅRD OCH OMSORG

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.

Inom administrationen avslutades en vikariatstjänst från halvårsskiftet. Inom vård och omsorg vidtar verksamheterna 
stor vaksamhet inför vikarietillsättning samt genomför en översyn av förrådsinköpen. Personalkostnader står för den i 
särklass största delen av socialförvaltningens budget.

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.

Strategiskt mål: Erbjuda stöd i boendet för att medverka till att bryta isolering. Erbjuda daglig sysselsättning 
som baseras på den enskildes behov och förmåga. Planera för att minska antalet externa placeringar genom att 
insatserna erbjuds inom den egna kommunen.
Resultatmål: Förebygga att antalet externa placeringar ökar.
För närvarande är tio personer placerade på enskilt vårdhem enligt socialtjänstlagen och tre personer i enlighet med 
LSS. En placering avslutades i januari 2011 och ingen ny placering har tillkommit. Målet har därmed uppnåtts.
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Strategiskt mål: Förbättra och bibehålla den enskildes egna förmågor samt ge insatser med hög kvalitet.
Resultatmål: Utifrån statistik mäts utfallet av fallolyckor grundat på arbetet kring fallprevention.

Resultat av antalet fallolyckor
Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

2008 172 344 263 226
2009 266 230 180 250
2010 212 284 272 256

Resultat av fraktur som har uppkommit vid fallolyckorna
Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

2008 3 4 0 0
2009 3 4 6 6
2010 6 5 3 3

Resultat av sårskada som har uppkommit vid fallolyckorna
Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

2008 31 43 28 31
2009 26 45 22 32
2010 20 28 16 17

Uppföljning av trycksår. Resultatet av antalet sår i olika grader.
Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4

v 17, 2009 6 9 22 1
v 44, 2009 2 13 4 0
v 14, 2010 3 4 0 2
v 12, 2011 13 10 1 1

Uppföljning av sparprogram

Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Juni Dec Juni Dec
-747 -1255 0 0

Avvikelser

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.

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

Juni Dec Juni Dec

-4753 -3450 4243 5270

-1503 -2365 1687 2890

922 1750 -747 -1415

-1161 -2380 745 1095

-133 55 83 35
Socialpsykiatrin får ett intäktsöverskott som mer än väl väger upp överskridandet av 
kostnadsbudgeten (80 tkr). Enskilda vårhem kommer att ge ett underskott till följd av att 
en placering har avslutats under året (-50 tkr).

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

LASS - STÖD I ORDINÄRT BOENDE
Verksamheten för personliga assistenter förändras snabbt och ser i nuläget ut att få ett 
visst överskott vilket även utfallet för första halvåret visar på.

OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSHINDER
Gruppbostäderna ger tillsammans ett överskott (570 tkr) trots extra personalförstärkningar 
på Oredan. Elevhem/korttiden tappar intäkter till följd av att elevhemmet inte har några 
boende från och med höstterminen (-1 035 tkr). Resurserna används istället för 
korttidsboendet. Intraprenaden Framsteget beräknas få ett överskott (330 tkr) samtidigt 
som förvaltningens konto för köp av tjänster från Framsteget får ett överskott till följd av 
minskat behov av daglig verksamhet (350 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 (380 tkr). Verksamheterna 
med inrikting mot missbruksvård ger ett överskott (2185 tkr). Det kan finnas anledning att 
inför kommande år fördela om budgeten mellan barn- och ungdomsvården och 
missbruksvården. Socialkontoret IFO får ett överskott (605 tkr) till följd av intäkter från 
Migrationsverket. Även Socialkontoret, barn och familj får del av medel från 
Migrationsverket för extra resurstjänst Tillsammans med inhyrd bemaning under fyra 
månader samt inventarieinköp i samband med omorganisationen leder det ändå till ett 
underskott för verksamheten (-485 tkr). Försörjningsstödet har legat på en låg nivå under 
första halvåret och prognosen pekar mot att budgeten kommer att hålla. Den stora 
avvikelsen på såväl kostnads- som intäktssidan inom IFO beror på höga kostnader för 
placering av asylsökande barn. Kostnaderna är inte budgeterade och återsöks från 
Migrationsverket.

Avvikelser

ÄLDREOMSORG
Verksamheterna för särskilt boende ser ut att ge ett mindre underskott (-90 tkr) trots 
sparsamhet med vikarier. Klockargården har mer bemanning än budgeterat och den 
försenade inflyttningen på Ekliden efter ombyggnationen innebär att extra bemanning 
under större delen av året. Inom hemtjänsten i ordinärt boende visar prognosen på ett 
underskott (-1460 tkr) vilket främst beror på kraftigt ökade behov inom Virserums 
hemtjänst (-1 700 tkr). Verksamheterna för hälso-, sjukvård och rehabilitering tycks gå 
med ett underskott (-140 tkr) till följd av den budgetminskning som den mellan-
kommunala "struten" innebär. Det blir ett överskott för sjuksköterskeverksamheten pga 
svårighet att få tag i vikarier men ett underskott för rehabverksamheten där mer personal 
har tagits in för att möta behoven. Bemanningsenheten har en hög nyttjandegrad under 
början av året och ser därför ut att kunna ge ett överskott (130 tkr).

PSYKIATRI
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Driftbudget (tkr) Beräknat Beräknat Beräknad Beräknat
Utfall Budget utfall Avvikelse utfall budget utfall Avvikelse

2010 2011 2011 2011-12-31 2010-06-30 2011-06-30 2011-06-30 2011-06-30

901 Utbetalade pensioner

Kostnader 14 617,8 16 777,0 18 250,0 -1 473,0 7 162,0 8 388,5 9 249,3 -860,8

Budgeten beräknad efter SPP:s prognos. Utbetalningarna hittills i år är högre än prognosen och beräknas därför till
årets slut med löneskatt bli 1 473 rkr större än budget.

9011 Utbetalning av pensionsavgifter

Kostnader 21 724,3 20 173,3 20 173,3 0,0 10 997,0 10 609,3 10 609,3 0,0

Ingen beräknad avvikelse. Av årets ursprungliga budget 21 142,9 tkr har 969,6 tkr omfördelats till ÖSK. Vidare är
summan av årets budgeterade löner lägre än förra året och därmed den avgiftsgrundande lönen. Detta medför att
årets budget och utfall beräknas bli lägre än förra året.

9012 Övriga intjänade pensionsförmåner

Kostnader 1 233,0 1 056,0 1 231,0 -175,0 1 158,7 528,4 955,6 -427,2

Orsaken till avvikelsen till årets slut är att den räntemässiga uppräkningen, del av pensionsskuldens ökning,
beräknas bli 225 tkr i stället för budgeterade 400 tkr. Påverkar inte resultatet då räntan belastar räntekostnaderna
På motsvarande sätt som för pensionsavgifter har budgetbelopp överförts till ÖSK. Årlig uppräkning av premier
har budgeterats i januari varför budget och utfall är högre det första halvåret.

Arbetsgivaravgifter (för ungdomar m fl)

Reducerad kostnad -3 953,0 -3 000,0 -4 500,0 1 500,0 -1 522,0 -1 400,0 -2 100,0 700,0

Budgeterad reducerad arbetsgivaravgift för ungdomar under 26 år med samt äldre än 65 år är  3 000 tkr. Utfallet
per den 30 juni 700 tkr bättre än budget medför att utfallet till årets slut beräknas bli 1 500 tkr bättre än budget.

Avskrivningar

Kostnader 24 560,2 24 544,8 23 543,8 1 001,0 12 228,0 12 272,4 11 487,1 785,3

2011 års investeringsbudget efter ombudgetering uppgår till 52 890 tkr. Då ÖSK köpt inventarier av Hultsfreds
kommun för 4,9 mnkr minskar avskrivningarna till årets slut med 763,4 tkr.
Till årets slut beräknas en avvikelse från investeringsbudgeten med 12 696 tkr. De två största avvikelserna beror på  
att ombyggnationen av Ekliden i Virserum samt att projektering av Strandlyckan skjuts till 2012.
Detta tillsammans med övriga avvikelser innebär att avskrivningarna till årets slut beräknas bli 1 001 tkr lägre än budget.

Investeringsutgifterna netto per den 30 juni 2011 blev 10 015 tkr vilket är 16 430 tkr lägre än investeringsbudgeten
per sista juni. Därmed beräknas avskrivningarna bli 785 tkr lägre än budget per sista juni.

Räntekostnader

Kostnader 2 761,3 5 700,0 4 886,0 814,0 1 233,6 2 850,0 2 005,0 845,0

Första halvåret 2011 har kommunen gjort nyupplåning med 50 miljoner kronor hos Kommuninvest.
Till årets slut beräknas ingen mer nuypplåning ske. Lägre räntenivå än budgeterat gör att kostnadsräntorna till
årets slut beräknas ge ett överskott jämfört med budget på 814 tkr.
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Driftbudget (tkr) Beräknat Beräknat Beräknad Beräknat
Utfall Budget utfall Avvikelse utfall budget utfall Avvikelse

2010 2011 2011 2011-12-31 2010-06-30 2011-06-30 2011-06-30 2011-06-30

Uppräkning pensionsskuld

Kostnader 225,0 400,0 225,0 175,0 200,0 200,0 112,5 87,5

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

Ränteintäkter

Räntor bankmedel -383 -170 -290 120,0 -199,2 -85 -235,3 150,3
och fordringar

En något lågt budget samt obudgeterade ränteintäkter från Kommuninvest, i och med en placering på 2,9 mnkr, gör
att ränteintäkterna till årets slut beräknas bli 120 tkr bättre än budget.

Avkastning pensionsmedel

Kostnader
Intäkter -4 436,4 -2 700,0 -3 442,5 742,5 -3 776,0 -1 350,0 -2 502,5 1 152,5

Från den 31 juli till årets slut beräknas utfallet till utfallet den 31 juli + 500 tkr. Under augusti-december 2010 var
värdeökningen 516,4 tkr. Utvecklingen på marknaden är dock mycket osäker, särkilt aktiemarknaden. Fortsatt
börsnedgång kan i värsta fall betyda att marknadsvärdet blir lägre än bokfört värde vilket skulle medföra
nedskrivningar.
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Driftbudget (tkr) Beräknat Beräknat Beräknad Beräknat
Utfall Budget utfall Avvikelse utfall budget utfall Avvikelse
2010 2011 2011 2011 2010-06-30 2011-06-30 2011-06-30 2011-06-30

Skatteintäkter -479 012,9 -477 932,4 -483 444,0 -5 511,6 -240 907,6 -238 966,2 -241 722,0 -2 755,8

Generella statsbidrag
och utjämning -226 048,2 -222 015,4 -222 238,7 -223,3 -113 013,5 -111 007,7 -111 119,4 -111,7

Summa skatter och
statsbidrag -705 061,1 -699 947,8 -705 682,7 -5 734,9 -353 921,1 -349 973,9 -352 841,4 -2 867,5

Den 18 aug 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 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 nu istället 2,1% för 2010 och 2,8% för 2011. (Samma bedömning som i maj).

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 11 oktober.
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Investeringsbudget (tkr) Beräknat utfall
helår 2011

  Budget Avvik-
Verks Obje   inkl TA Prognos else Kommentarer
Utgifter

022

9409 Omstrukturering skollokaler 71,0 194,7 -123,7 Nya toaletter i Järnforsens skola. 
Ombyggnationen var inte planerad.

024
9401 Äldreboenden nya normer 13 803,0 8 803,0 5 000,0 Ombyggnationen av Ekliden i 

Virserum etapp 2 skjuts upp till 2012. 
Kvarvarande medel ombudgeteras till 
2012.

025

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

218
9414 Strandlyckan 6 000,0 150,0 5 850,0 Projektering av markanläggning på 

Strandlyckan beräknas uppgå till 150,0 
tkr. Markarbetena beräknas inte 
komma igång under 2011 och föreslås 
därför att ombudgeteras till 2012.

241

92339 Väg och gångväg Körners Mek. 500,0 0,0 500,0 Arbetet beräknas inte påbörjas under 
2011. Ombudgeteras till 2012.

862
Ny råvattenbrunn Målilla 1 500,0 0,0 1 500,0 Arbetet med en ny råvattenbrunn i 

Målilla beräknas inte komma igång 
under 2011. Ombudgeteras till 2012.

Summa avvikelser 12 696,0

Kommentar till Investeringsbudget 2011-06-30
Östra Smålands Kommunalteknikförbunds investeringsbudget för 2011 avseende Hultsfred uppgår till ca 47,5 mkr. Av detta har 
12,8 mkr föreslagits att ombudgeteras till 2012 då projekten inte beräknas att komma igång under 2011. Investeringarnas utfall 
uppgår till ca 11,3 mkr per 2011-06-30. Skälen till avvikelser mot budget är i första hand att några projekt fortskrider långsammare 
än andra och att några projekt startar under hösten.

Vattenverk

Gator och vägar

Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred

Kultur och fritidsanläggningar

Särskilda boendeformer

Skolfastigheter

Exploateringsmark för avyttring
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