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Konjunkturen enligt SKL 

Svensk ekonomi långsamt mot bättre 
tider 
Den ekonomiska utvecklingen har hittills i år i flera 
avseenden gått åt rätt håll men inte särskilt snabbt. 
Kortsiktigt finns flera faktorer som begränsar till-
växten. De största hindren återfinns i omvärlden. 
Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet har 
fortsatt att försvagas och det kommer att ta lång tid 
innan de underliggande strukturella problemen 
rättas till. Det är liktydigt med en svag tillväxt un-
der flera år framöver. Även i Storbritannien och 
USA lägger finansiella obalanser hinder i vägen. 
Till det ska läggas att tillväxten nu har börjat hacka 
också i en rad så kallade tillväxtländer varav Kina 
utgör bara ett exempel. Problemen i omvärlden 
hopar sig och leder till att svensk ekonomi får 
mycket lite draghjälp utifrån. Eftersom exporten 
svarar för en betydande del av vår produktion blir 
tillväxten av nödvändighet rätt mager. I år beräknas 
svensk BNP växa med 1,0 procent (1,3 procent 
kalenderkorrigerat). År 2013 väntas tillväxten bli 
1,8 procent. 

På längre sikt – och i takt med att problemen i om-
världen dämpas – ser förutsättningarna för svensk 
ekonomi ljusare ut. De offentliga finanserna är i 
gott skick och den privata sektorn uppvisar be-
betydande överskott. Samtidigt som finanserna 
överlag är starka finns betydande investerings-
behov – bland annat i infrastruktur och bostäder. 
Till det kan läggas ytterligt låga räntor och lediga 
produktionsresurser i form av bland annat arbets-
kraft. Det finns därmed goda förutsättningar för 
ökade investeringar och ökad konsumtion i vårt 
land, men oron om den internationella utveckling-
en lägger i dagsläget betydande hinder i vägen. 

Läget på arbetsmarknaden beräknas fortsätta för-
svagas en bit in i 2013. Det beror på att tillväxten 
i svensk ekonomi blir rätt skral. Det är först 
framåt halvårsskiftet 2013 som tillväxten får 
bättre fart. Arbetslösheten når under vintern 
upp mot 8,0 procent innan den vänder ner. 
Någon mer påtaglig förbättring på arbetsmark-
naden är dock inte att räkna med förrän om ett 
år, dvs. under andra halvåret 2013. Fram till 
2016 är vår bedömning att arbetslösheten kan 
röra sig ner mot de nivåer som rådde före 
finanskrisen. En sådan utveckling är möjlig även 
om tillväxten i omvärlden blir relativt dämpad 

framöver. Ett avgörande villkor är dock att skuld-
krisen i Europa löser sig under ordnade former.  

 
Skatteunderlaget växer under perioden fram till och 
med 2016 i god takt. I reala termer uppgår till-
växten till 1,5–1,8 procent årligen. Det är en bättre 
utveckling än normalt och hänger för åren 2014–
2016 samman med den förbättring av arbets-
marknadsläget som då beräknas ske. För 2012 och 
2013 beror den gynnsamma utvecklingen på en 
stark tillväxt av pensionerna. 

Den förbättring som beräknas ske på arbets-
marknaden åren 2014–2016 har också betydelse för 
utvecklingen av statens finanser. Fler sysselsatta 
och färre arbetslösa bidrar till att statens budget går 
med växande överskott. För den offentliga sektorn 
som helhet beräknas det finansiella sparandet bli 
svagt negativt 2012 och 2013. Därefter förbättras 
sparandet och hamnar på +0,9 procent i förhållande 
till BNP år 2016, dvs. ungefär i nivå med regering-
ens sparmål. Det bör understrykas att detta sparan-
de är i samklang med att kommunsektorns kost-
nadsvolym i genomsnitt ökar 1,7 procent årligen 
mellan 2012 och 2016. 

Hyfsat nominellt skatteunderlag ger 
stark real utveckling 
Den 4 oktober presenterade Skatteverket ett preli-
minärt taxeringsutfall för inkomståret 2011. Det 
var för sent för att vi skulle kunna beakta informa-
tionen när vi gjorde vår prognos. Skatteverkets 
preliminära bedömning visar att vår prognos på 3,1 
procent sannolikt innebär en överskattning. En 
ökning med 3,0 procent är mer realistisk. 
Skatteunderlagsprognosen för år 2012 och framåt 
bygger på den samhällsekonomiska bild som sam-
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manfattas här ovan. För en fylligare presentation av 
den samhällsekonomiska utvecklingen se Ekono-
mirapporten. Oktober 2012. Utvecklingen av de 
variabler som har störst betydelse för skatteunder-
laget framgår av tabell 1. 

Skatteunderlagets ökning år 2011 var låg, men den 
underliggande utvecklingen, rensat för effekten av 
höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år, var 
bra (diagram 1). Det förklaras främst av en stark 
utveckling av arbetade timmar under första halv-
året. I år hålls skatteunderlaget tillbaka av en stilla-
stående arbetsmarknad. Det motverkas delvis av att 
pensionsinkomster och arbetsmarknads-
ersättningar ökar rejält, men den sammantagna 
effekten är en avtagande skatteunderlagstillväxt. 
När sysselsättningen tar fart och löneökningstakten 
tilltar mot slutet av kalkylperioden ökar även pen-
sionsinkomsterna snabbare och skatteunderlaget 
växer i paritet med genomsnittet för perioden 
2001–2008. 

De närmaste åren beräknas endast en mindre del av 
skatteunderlagsökningen gå åt till att täcka kostna-
der för pris- och löneökningar, som väntas bli rela-
tivt modesta för kommuner och landsting. Den 
måttliga skatteunderlagstillväxten ger alltså förhål-
landevis goda reala tillskott till sektorns ekonomi 
även dessa år. 
Skatteunderlagstillväxt och bidrag till föränd-
ring. 
Ökning i procent och bidrag i  procentenheter. 

 
Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Lands-
ting. 

Små revideringar jämfört med augusti-
prognosen 
Förändringarna jämfört med vår föregående pro-
gnos (se cirkulär 12:40) är små. Vi har reviderat 
ner utvecklingen år 2011 till följd av det pre-
liminära taxeringsutfall som Skatteverket presente-
rade i september. Som framgår av det inledande 
stycket om skatteunderlaget har vi inte kunnat be-
akta det preliminära taxeringsutfall som presente-
rats i oktober och som indikerar ytterligare något 
lägre utveckling 2011. 

Vi gör nu bedömningen att arbetsmarknaden blir 
något svagare under hösten och vintern än i vår 
förra prognos. Det har också påverkat vår bedöm-
ning av löneutvecklingen, under resten av året för-
utser vi nu lite lägre lönehöjningar 2012. År 2014 
räknar vi i gengäld med att arbetade timmar ökar 
lite mer och mot slutet av perioden är syssel-
sättningsnivån samma som i augustiprognosen. 

Vi har också tagit hänsyn till budgetpropositionens 
förslag om höjt grundavdrag från och med år 2013 
för personer som fyllt 65 år. Skattebortfallet till 
följd av detta regleras genom motsvarande höjning 
av bidraget kommunalekonomisk utjämning. 

 
Regeringens prognos för 2012 och 2013 har fastställts 
som uppräkningsfaktorer för utbetalning av preliminär 
skatt. 
SKL:s augustiprognos och ESV:s prognos publicerades 
före budgetpropositionen och har inte beaktat budget-
förslaget om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 
år fr.o.m. år 2013. 
Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, Sveriges 
Kommuner och Landsting. 
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Antalet invånare var den 30 juni i år 13 523. Under 
första halvåret ökade befolkningen med 8 personer. 
Under 2011 minskade befolkningen med 121 per-
soner under första halvåret. Förändringen för peri-
oden sista juni 2010 till sista juni 2011 var en 
minskning med 52 invånare. Motsvarande period 
ett år tidigare var en minskning med 210.  
 
Även om Skatteverkets befolkningsstatistik är för- 

Veckovis befolkningsutveckling, vecka 
43 2010 till vecka 42 2012, skatteverket 
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2010‐2011

dröjd och avviker mer eller mindre från SCB:s 
tyder höstens uppgifter från RSV att vi för närva-
rande är inne i en period där befolkningen inte 
minskar. 
 
Enligt skatteverket var invånarantalet 13 510 vecka 
42, en minskning från den 1 november 2011 med 
57.  I budget 2013 har antagits ett invånarantal på 
13 417 den 1 november. 
 

 
Kommunens personal
 
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie ar-
betstid 

2011
Hfd kom ÖSK Hfd kom ÖSK

60 dagar eller mer 38,70 0,0 39,56
Kvinnor 5,36 1,8 5,33
Män 2,67 2,38 1,81
29 år eller yngre 3,41 10,49 3,04
30-49 4,31 4,65 4,61
50 år och äldre 5,75 1,82 5,25
Totalt 4,91 2,26 4,96

augusti -12

 
 
Vi kan för årets åtta första månader konstatera att 
sjukfrånvaron minskat marginellt från helåret 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sjukfrånvaron bland de anställda i Hultsfreds 
kommun har minskat de senaste åren. Det finns 
troligen flera orsaker till minskningen. Försäk-
ringskassans nya regler för sjukskrivning och sjuk-
ersättning har påverkat talen men även en enhetli-
gare och tydligare rehabiliteringsprocess. 
 
Notera att måttet ”60 dagar eller mer” sätts i rela-
tion till den totala sjukfrånvaron. Alltså 39,56 pro-
cent av den totala sjukfrånvaron 2011 är 60 dagar 
eller mer. Övriga mått sätts i relation till ordinarie 
arbetad tid. 
 
Östra Smålands Kommunalteknikförbunds (ÖSK) 
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 genom-
slagskraft i statistiken då ÖSK inte har så många 
anställda. 
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Resultat och kapacitet 
aug

Mnkr 2012 2012 2011 2010 2009
Årets resultat 17,8 36,3 3,7 6,5 13,8

 
Årets resultat 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

2008 2009 2010 2011 aug-12 2012
 

 
För Hultsfreds kommun beräknas ett resultat för 
2012 på 17,8 mnkr* (aug: 36,3 mnkr).  
* miljoner kronor 
 
Mnkr 2012 aug-12
Nämnder inkl besparing 2,3 mnkr -4,0 -3,1
Pensioner, avskrivningar och 
lägre arb.g.avg för ungdomar 1,2 1,2
Oförutsett, löner -2,7 -2,7
Återbetalade premier från AFA 14,5 14,5
Skatteintäkter o utjämning 4,6 3,1
Finansiellt netto 3,7 3,5
Summa avvikelse mot årets 
resultat 17,3 16,5

Budgeterat resultat för 2012 är 0,5 mnkr. Det be-
räknade resultat är således 17,3 mnkr bättre (aug 
+16,5 mnkr). Nämnderna avviker med -4,0 mnkr 
(aug – 3,1 mnkr), pensioner, övrigt oförutsett, och 
avskrivningar avviker med +1,2 (aug +1,2 mnkr) 
medan skatteintäkter och utjämning enligt senaste 
prognos beräknas bli 4,6 mnkr större än budget 
(aug +3,1 mnkr). Kostnaderna för årets löneök-
ningar beräknas preliminärt bli 2,7 mnkr större än 
de medel som avsatts för detta. Slutligen beräknas 
de finansiella posterna netto ge överskott +3,7 
mnkr (aug +3,5 mnkr). 
Den största och avgörande posten för den positiva 
avvikelsen är återbetalningen av premier för fram-
för allt gruppolycksfallsförsäkring från AFA. Det 
avser premier för åren 2007 och 2008 till ett sam-
manlagt belopp av 14,5 mnkr. 
Det höga resultatet per den 31 augusti orsakas av 
att fördelningen av lönekostnaderna över året inte 

är lika med åtta tolftedelar eller 66,7 procent utan 
cirka 65 procent. Det betyder att inte bara resultatet 
utan även budgeten för perioden januari-augusti är 
betydligt bättre än för hela året. Avvikelsen mot 
budget för januari – augusti i förhållande till hel-
året är dock i samma storleksordning. 
I prognosen har antagits att kommunen inte ska 
betala underskottstäckning till HKIAB. Prognosen 
för HKIAB:s resultat är en förlust på 2,2 mnkr. 
 
Nämndernas budgetavvikelser 
 
Mnkr 2012 aug-12 2011 2010 2009
Kommunstyrelsen   * -3,0 -1,8 1,3 -3,7 -0,8
ÖSK -0,2 0,1 4,3
Barn- och 
utbildningsnämden 0,1 0,5 -0,1 -3,1 -1,3
Socialnämnden -0,7 -1,8 -0,9 9,1 6,3
Miljö- och 
byggnadsnämnden -0,1 -0,1 0,8 0,7 0,9
Delsumma nämnder -4,0 -3,1 5,5 2,9 5,1
Pensioner, oförutsett, 
avskr och elimineringar 13,0 13,0 -10,0 5,3 6,9
Jämförelsestörande 0 0 0 -8,0 1,2
Summa 9,0 9,9 -4,6 0,3 13,4
* inklusive överförmyndarnämnden
 
I kommunallagen föreskrivs att kommunerna ska 
ha god ekonomisk hushållning. Det viktigaste styr-
instrumentet för att uppnå detta är budgeten. Såle-
des är nämndernas förmåga att bedriva sin verk-
samhet inom budgetramarna en grundläggande 
förutsättning för god ekonomisk hushållning. Av 
driftredovisningen framgår att driftbudgeten visar 
ett underskott jämfört med budget på 4,0 mnkr 
(aug: -3,1 mnkr).  
 
Kommunstyrelsen, avvikelse mot budget

2012 aug-12
Kommun-
övergripande verksamhet -1,4 -0,1

Kost o städ 1,2 0,8
Kultur och fritid -0,3 -0,6
Räddningstjänsten -0,1 -0,3
Besparingskrav -2,3 -1,6
Totalt kommunstyrelsen -2,8 -1,8

ÖSK -0,2 0,1

 
Kommunstyrelsen beräknas ge ett underkott mot 
budget på 2,8 mnkr vid årets slut (aug -1,8 mnkr). I 
kommunstyrelsen ingår kommunens övergripande 
verksamhet, kultur- och fritidsförvaltningen (KoF), 
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räddningstjänsten och överförmyndarnämnden. I 
underskottet ingår då det i budgeten ofördelade 
besparingskravet på 2,3 mnkr (aug 1,6 mnkr). De 
största negativa avvikelserna för kommunens över-
gripande verksamhet visar Campus och förlust vid 
försäljning av anläggningstillgångar. För Campus 
förutses ett underskott med 0,9 mnkr (aug -0,8 
mnkr) orsakat av i första hand högre förväntade 
kostnader än budget. Försäljning av anläggnings-
tillgångar gäller försäljning av del av Kvillerum 
1:3 till Målilla Motorklubb. Detta ger en bokfö-
ringsmässig realisationsförlust på 0,6 mnkr men 
även en förlust av 2011 års arrende på 0,3 mnkr. 
Även Kultur och fritid ”drabbas” av en förlust på 
0,3 mnkr avseende 2012 år arrende. Totalt innebär 
detta ett bidrag till de negativa avvikelserna med 
1,2 mnkr. Större positiv avvikelse förväntas för 
Kost och Städ med ett beräknat överskott till årets 
slut på 1,2 mnkr (aug 0,8 mnkr). Det beror i första 
hand på att längre sommarstängning av förskolor 
har minskat vikariekostnader med 0,8 mnkr men 
även på andra personalbesparande åtgärder.  
 
Räddningstjänsten beräknas netto överskrida bud-
geten med 0,1 mnkr (aug -0,3). Sommarens över-
svämningar kostade räddningstjänsten och ÖSK 
1,3 mnkr vilket medför att Räddningstjänstens 
kostnader till årets slut blir 0,9 mnkr större än bud-
get. En stor del av detta kompenseras dock av att 
räddningstjänsten vidtagit kostnadsminskande åt-
gärder med anledning av beslutet om besparingar. 
Dessa åtgärder kommer i år att ha en kostnads-
minskande effekt på netto 0,8 mnkr (aug 0,5 
mnkr). 
 
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader 
beräknas bli lika med budgeterade 238,2 mnkr med 
en obetydlig avvikelse på + 0,1 mnkr (aug +0,5 
mnkr). Grundskolan beräknas visa ett överskott 
mot budget med 3,1 mnkr (aug 1,8 mnkr) på grund 
av lägre personalkostnader samtidigt som intäkter-
na är högre på grund av bidrag från Migrationsver-
ket. Gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbild-
ning och musikskola beräknas överskrida budget 
med 3,8 mnkr (aug 3,4 mnkr) till största delen på 
grund av att fler elever valt att studera i andra 
kommuner. Under hösten kommer åtgärder vidtas 
för att anpassa gymnasieskolan personalkostnader 
till detta. Likaså barnomsorgen förväntas visa ett 
underskott, 0,6 mnkr (aug +0,9 mnkr). Orsaken är 
att verksamheterna har högre personalkostnader än 
budgeterat. Bibliotek får högre bidrag än budgete-
rat vilket medför överskott 0,2 mnkr (aug 0,0 
mnkr). Obligatoriska särskolans och träningssko-

lans nettokostnader beräknas bli 0,1 mnkr (aug 0,1 
mnkr) lägre än budgeterat. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beräknas redovisa 
ett underskott till årets slut på 0,1 mnkr (aug 0,1 
mnkr). Lägre kostander på grund av vakanta tjäns-
ter men också lägre intäkter på grund av ny livs-
medelslagstiftning och få nybyggnationer 
 
Socialnämndens prognos pekar på underskott på 
0,7 mnkr (aug -1,8 mnkr).  
 
Individ- och familjeomsorgen får enligt prognosen 
ett underskott på 2,7 mnkr (aug -2,1 mnkr). Under-
skotten orsakas av fler placeringar än budgeterat. 
Det gäller barn och ungdomar som placerats i 
”Hem för vård och boende” och ”Familjehem” och 
som fått ”Kontaktpersoner” – underskott 6,0 mnkr. 
Missbruksvården har färre placeringar än budget 
och beräknas redovisa överskott 1,5 mnkr. Även 
försörjningsstödet beräknas visa överskott 0,7 
mnkr. Antalet placerad barn bland asylsökande är 
högt och ger högre kostnader som motsvaras av 
högre intäkter från migrationsverket.  
 
Äldreomsorgens prognos pekar på ett underskott 
på 2,5 mnkr (aug -1,5 mnkr). Verksamheterna för 
särskilt boende visar på ett överskott 0,9 mnkr på 
grund av högre intäkter än budget. Även hemtjäns-
ten har högre intäkter men har på grund av ökade 
antal beviljade hemtjänsttimmar, 1 000 timmar mer 
i augusti än i början av året, ett beräknat underskott 
på 2,2 mnkr. Kommunerna har övertagit ansvaret 
för hjälpmedelshantering från landstinget. Obudge-
terat köp av hjälpmedel i samband med detta på 1,9 
mnkr bidrar också till underskottet. 
 
Utfallet för LASS - stöd i ordinärt boende beräknas 
bli 0,5 mnkr bättre än budget (aug +0,1 mnkr) på 
grund av att kostnaderna för personliga assistenter 
blir lägre än budget. 
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
beräknas redovisa ett samlat överskott på 1,1 mnkr 
(aug 1,0 mnkr). För gruppbostäderna är det i första 
hand avvecklingen av gruppbostaden Gnejsen vid 
halvårsskiftet som bidrar till överskottet 1,2 mnkr 
till årets slut. 
Antalet brukare på enskilda vårdhem har minskat 
under slutet av förra året och början av året vilket 
leder till ett överskott (1,1 mnkr) och som bidrar 
till att psykiatrin beräknas redovisa överskott med 
1,4 mnkr (aug +0,7 mnkr). 
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Kostnadsutveckling i relation till skat-
ter och statsbidrag 
 
I tabellen betyder verksamheten: verksamhetens 
nettokostnader exklusive pensionskostnader och 
avskrivningar, och SkB: summa skatter och stats-
bidrag. 
 
Procent 2012 aug-12 2011 2010 2009
Verksamheten/SkB 87,6 76,7 90,0 90,5 91,1
Verksh före om- 
struktur.kostn/SKB 87,6 76,7 90,0 89,4 91,1
Pensioner/SkB 6,4 5,8 6,2 5,3 5,3
Avskrivningar/SkB 3,4 3,2 3,3 3,5 3,5
Finansnetto/SkB 0,0 -0,2 0,0 -0,3 -0,5
Summa löpande 
kostnader 97,5 85,6 99,5 99,1 99,4
 
För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs 
balans mellan intäkter och kostnader. Detta förhål-
lande kan belysas genom att analysera hur stor 
andel olika typer av kostnader tar i anspråk av skat-
teintäkter och statsbidrag. För att ha en god eko-
nomi ska andelen vara så låg som möjligt och totalt 
alltid mindre än 100. Av tabellen framgår att netto-
kostnaderna beräknas till 87,6 % (aug 76,7 %) av 
summan av skatter och statsbidrag. Att andelen blir 
så låg förklaras av återbetalningen från AFA. Ut-
fallet per augusti är i detta fall inte relevant efter-
som fördelningen av nettokostnaderna över året 
inte följer antalet månader som är fallet för skatter 
och statsbidrag/utjämning. Pensionernas andel vis-
ar en ökande och oroande tendens.  
 
Förändring av intäkter och kostnader 
Procent 2012 2011 2010 2009 2008
Kostnader exklusive 
finansiella kostnader -4,9 1,1 2,7 0,1 5,7
Kostnader exklusive 
finansiella kostnader före 
omstrukturering/jämförelsest
örande -4,9 2,1 1,6 1,4 4,4
Verksamhetens intäkter -12,5 5,9 4,0 -3,0 11,0
Skatteintäkter 1,3 1,0 0,5 -0,1 4,0
Generella statsbidrag -6,5 -1,7 4,4 1,7 7,6
Finansnetto exkl 
placerade pensionsmedel 23,2 76,1 -32,4 -33,8 39,2
Placerade pensionsmedel 25,2 -1,0 -49,6 -490,6 -138,5
 
Kommunens kostnader exklusive finansiella kost-
nader, projekt och jämförelsestörande poster beräk-
nas minska med 4,9 % från 2011. 

 
Summan av skatter och generella statsbidrag be-
räknas 2012 bli 698,1 mnkr vilket är 8,0 mnkr eller 
1,1 procent mindre än 2011. 
 
Nettokostnaderna före finansiella kostnader beräk-
nas bli 816,6 mnkr och minskar med 41,6 mnkr 
från 2011. Förutom återbetalning från AFA 14,5 
mnkr minskar demografiförändringar och bespa-
ringar nettokostnaderna. 
Inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen för 
LSS minskar med 4,1 mnkr respektive 4,5 mnkr. 
Kostnadsutjämningarna för riket och länet minskar 
med 4,5 mnkr respektive 0,4 mnkr. Totalt sett 
minskar generella statsbidrag och utjämningar med 
14,5 mnkr medan skatteintäkterna beräknas öka 
med 6,4 mnkr. 
Ränteintäkterna beräknas bli 0,4 mnkr lägre än 
förra året men ändå 0,1 mnkr högre än budgeterat. 
Värdeökningen av pensionsmedel beräknas bli 5,5 
mnkr, vilket är 1,1 mnkr mer än 2011. Värdeök-
ningen förutsätter en inte alltför negativ utveckling 
av Stockholmsbörsen under hösten. Fortsatt histo-
riskt låga räntor gör att räntekostnaderna blir lägre 
än budget medan ökad låneskuld, 24,1 mnkr, med-
för att de ökar från 2011 med 0,7 mnkr. 
 
Investeringsvolym 
 
Procent 2012 aug-12 2011 2010 2009
Investeringsvolym/n
ettokostnader 7,1 3,5 3,4 3,7 5,6
Avskrivningar/netto
investeringar 49,6 106,4 97,9 94,6 63,0

 
Nettoinvesteringarna beräknas 2012 uppgå till 48,0 
mnkr, 24,2 mnkr mer än förra årets utfall 23,8 
mnkr. Utfallet per den sista augusti är 14,9 mnkr. 
 
I det beräknade utfallet 48,0 mnkr ingår kommu-
nens köp av Herrstorpet för 14,1 mnkr.  
 
Med tanke på att de bokförda investeringsutgif-
terna per sista augusti är relativt låga är frågan om 
alla budgeterade investeringsprojekt kommer att 
hinnas med under årets sista fyra månader.  
 
Största enskilda objekt är Strandlyckan där 13,5 
mnkr är avsatta i budget 2012. Av dessa har ÖSK 
aviserat att 4,9 mnkr ombudgeteras till 2013 då 
arbetet med området inte beräknas bli klart under 
2012. Vidare är det i budget 2012 avsatt 4,0 mnkr 
till energieffektiviseringar.  
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Investeringsutgifterna i byggnader beräknas bli 
10,3 mnkr, (2011: 18,7 mnkr), i fordon och inven-
tarier 3,6 mnkr (3,8 mnkr) och i mark samt mark-
anläggningar med vatten och avlopp 34,1 mnkr 
(8,2 mnkr). 
 
Självfinansieringsgrad av investering-
arna 
 
Till rörelsekapitalet beräknas verksamheten tillföra 
41,0 mnkr (augusti 21 mnkr). Det är vad kommu-
nen har kvar av skatteintäkterna när den löpande 
driften och de finansiella kostnaderna är betalda. 
Med nettoinvesteringar på 48,0 mnkr (14,9 mnkr) 
blir självfinansieringsgraden 85,4 % (140,9 %). 
Värt att notera är att i nettoinvesteringarna på 48,0 
mnkr ingår köpet av Herrstorpet för 14,1 mnkr. 
Exkluderas köpet av Herrstorpet beräknas självfi-
nansieringsgraden till årets slut istället bli 121 %. 
 

2012 aug-12 2011 2010 2009
Medel från verksamheten, 
mnkr 41,0 21,0 28,3 32,4 31,7
Nettoinvesteringar, mnkr 48,0 14,9 23,8 25,9 38,2
Självfinansieringsgrad, % 85,4 140,9 118,9 125,1 83,0
 
 
Nettoinvesteringar 2009-2012, mnkr 
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2007 uppgick nettoinvesteringarna till 51,9 mnkr. 
Sedan dess har nettoinvesteringarna varje år mins-
kat och uppgick 2011 till 23,8 mnkr. Till årets slut 
beräknas dock nettoinvesteringarna bli 48,0 mnkr. 
För att finansiera årets investeringar kommer inte 
medel från verksamheten att räcka till utan det 
kräver nyupplåning. Till årets slut beräknas nyupp-
låningen uppgå till 24,1 mnkr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soliditet 
% 2012 aug-12 2011 2010 2009
Soliditet 38,7 42,7 36,7 44,4 43,1
Tillgångsförändring 3,0 4,9 -0,1 1,3
Förändring av eget 
kapital 8,6 -13,2 2,8 6,4
Soliditet inkl 
pensions-skuld 
intjänad före 1998 -33,7 -29,6 -32,3 -26,1 -30,5
 
 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
handlingsutrymme och visar hur stor del av kom-
munens 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 
38,7 % (augusti: 42,7 %), en ökning med två pro-
centenheter från år 2011. Tillgångsmassan och det 
egna kapitalet beräknas öka med 3,0 % respektive 
8,6 %. För att få ett mera relevant mått på solidite-
ten måste dock hänsyn tas till de pensionsåtagan-
den som redovisas utanför balansräkningen som en 
ansvarsförbindelse. Skulle detta åtagande, vid slu-
tet av 2012 beräknad till 418,4 mnkr, läggas in som 
en avsättning i balansräkningen skulle kommunens 
soliditet minska från + 38,7 % till – 33,7 %. 
 
Risk och kontroll 
 
Likviditet 2012 aug-12 2011 2010 2009
Kassalikviditet exkl 
semesterlöneskuld, % 129,4 212,4 142,5 104,6 103,2
Rörelsekapital exkl 
semesterlöneskuld, 
mnkr 34,9 88,9 49,0 6,4 4,6
 
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 minska med 13,1 procentenheter jämfört 
med föregående år. Kassalikviditeten beräknas till 
129,4 % och innebär att betalningsberedskapen på 
kort sikt är god. Genom en checkkredit har kom-
munen ytterligare tillgång till 39,5 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 kom-
mer att omsättas under det närmaste året. Rörelse-
kapitalet har i förhållande till förra året försämrats 
och beräknas vid årsskiftet vara 34,9 mnkr. 
Som man ser i grafen ovan beräknas de likvida 
medlen till årets slut minska till 7,6 mnkr, en 
minskning från föregående år med 12,3 mnkr. Det 
beror till stor del av de senaste årens stora invester-
ingar. Kommunen kan själv inte finansiera sina in-
vesteringar utan tar upp externa lån. Förra året 
gjordes nyupplåning med 50,0 mnkr och i år be-
räknas nyupplåningen till 24,1 mnkr. 
 
Den sista augusti 2012 är de likvida medlen 7,6 
mnkr och beräknas till årets slut ligga kvar på 
samma nivå. 
 
Räntebärande skulder och fordringar 
 
Procent 2012 aug-12 2011 2010 2009
Räntebärande 
skulder/tillgångar 30,6 28,7 27,2 19,2 19,2
Räntebärande 
fordringar/tillgångar 15,6 15,7 15,0 15,0 14,1  
 
Hultsfreds kommuns ränterisk måste anses som 
relativt stor i paritet till de räntebärande skuldernas 
andel av tillgångarna. Den positiva trenden från år 
2006 till år 2010 med minskad risk har nu i och 
med nyupplåning de två sista åren brutits. Istället 
ökade risken till 2011 och beräknas öka ytterligare 
något till slutet av 2012. Utlämnande lån tillsam-
mans med placerade pensionsmedel kan betraktas 
som räntebärande fordringar och beräknas vara 
15,6 % av de totala tillgångarna den sista decem-
ber. Dessa fordringar beräknas netto öka under året 
på grund av att värdet på de placerade pensions-
medlen via KLP beräknas öka från 84,4 mnkr 2011 
till 89,9 mnkr vid årets slut. Samtidigt beräknas 

summa tillgångar öka från 2011 till 2012 med 16,6 
mnkr. 
 
Borgensåtaganden och koncernens 
resultat 
 
Mnkr 2012 aug-12 2011 2010 2009
Borgensåtagande 318,3 319,7 322 320,4 315,5
Koncernens resultat 16,4 35,9 5,3 4,3 17,4
Kommunens resultat 17,6 36,3 3,7 6,5 13,8

 
Det totala borgensåtagandet beräknas vara 318,3 
mnkr vid utgången av 2012, en minskning med 3,6 
mnkr i förhållande till föregående år. Det beror till 
största del på minskning av borgensåtagande till 
AB Hultsfred Bostäder (ABHB) med 2,8 mnkr. 
 
Av det beräknade totala borgensåtagande per den 
31 december 2012 är 49,3 % beviljade till kommu-
nens helägda bostadsbolag ABHB. Trots att bo-
stadsbolaget har en relativt stor andel outhyrda 
lägenheter är dess ekonomiska ställning så stabil 
att risken med detta borgensåtagande är liten. Av 
det totala borgensåtagandet är 41,1 % beviljat till 
Hultsfreds Kommunala Industri AB. Detta borgen-
såtagande måsta anses vara förenat med en större 
risk. Bolagets intäkter är hyror för industrilokaler. 
Sammantaget kan inte riskexponeringen anses vara 
låg. 
 
Pensionsskulden 
 
Mnkr 2012 aug-12 2011 2010 2009
Pensioner som 
kortfristig skuld 20,8 13,7 20,4 21,3 19,7
Avsättning för 
pensioner 18,6 18,6 18,7 16,8 18,8
Pensionsförpliktelser 
äldre än 1998 418,4 410,1 387,4 377,0 394,2
Total pensionsskuld 457,8 442,4 426,5 415,1 432,8
Placerad pensionsmedel,
marknadsvärde 97,0 94,9 90,0 94,5 82,8

Återlån 360,8 347,5 336,5 320,6 350,0
Placerad pensionsmedel,
bokfört värde 89,9 89,0 83,5 80,0 75,6
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Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 
 
Mnkr 2012 aug-12 2011 2010 2009
Budgetavvikelse          
Årets resultat 17,8 16,5 5,8 12,0 22,4
Prognosavvikelse - 
Driftredovisningen 12,2 1,7 -0,1
Prognosavvikelse - 
Årets resultat 12,5 5,4 2,3
 
En viktig del för att uppnå god ekonomisk hushåll-
ning är att det finns en budgetföljsamhet i kommu-
nen. 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 prognosavvikelsen mot årets 
resultat är de sista årens avvikelser relativt små. 
Sedan 2005 har dock denna prognosavvikelse vari-
erat från +2,3 till +12,5.  
 
Ett stående inslag är att nämndernas prognoser i 
regel är något pessimistiska.  
 
Även om det är svårt att bedöma om den liggande 
prognosen är bra eller dålig ger en fortlöpande god 
budgetföljsamhet och prognossäkerhet bättre förut-
sättningar att hålla en styrbar och kontrollerad eko-
nomi. 
 
Känslighetsanalys 
Nivåhöjning löner inklusive PO 1 procent 5,0 mnkr
Arbetsgivaravgiftsförändring 1 procent 3,6 mnkr
Generella statsbidrag 1 procent 2,1 mnkr
Utdebitering 1 krona 22,7 mnkr
Försörjningstödsökning 10 procent 0,5 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 para-
metrar skulle kunna påverka kommunens ekonomi. 
Små relativa förändringar innebär stora belopp för 
kommunen, vilket visar vikten av att alltid faststäl-
la budgeten med tillräcklig marginal. 
Skulle den kommunala skattesatsen, i 2011 års 
skatteberäkning, höjas med en krona ger detta 
kommunen 22,7 mnkr i ytterligare intäkter. Hults-
freds kommun skattesats är relativt hög vilket gör 
det svårare att med ökad utdebitering förbättra den 
finansiella situationen. 
År 2012 är den primärkommunala genomsnittliga 
skattesatsen i riket 20,59 kr (2011 20,73). Hults-
freds kommuns kommunskattesats är 2012 21,91 
kr (2011 22,32). 
 

Kommunallagens balanskrav 
 
Kommunallagen säger att kommunen för ett räken-
skapsår ska redovisa högre intäkter än kostnader. 
Detta är ett krav på att det ska vara balans mellan 
intäkter och kostnader. Kommunallagen säger ock-
så att kommunen ska ha god ekonomisk hushåll-
ning. Att endast uppfylla minimikravet för balans 
är dock över en längre period ingen god ekonomisk 
hushållning. För att säkra det egna kapitalet och 
bygga upp medel för reinvesteringar krävs att 
kommunen redovisar positiva resultat. Se vidare 
nedan uppföljning av kommunens finansiella mål. 
 
Kommunens resultat mot balanskravet 
 
Mnkr 2012 aug-12 2011 2010 2009
Årets resultat enligt 
resultaträkningen 17,8 36,3 3,7 6,5 13,8
Reavinster/-förluster 3,4 -0,7
Nedskrivning 
värdepapper -6,5
Nya ränteantaganden 
i RIPS 1,1
Resultat mot 
balanskravet 17,8 36,3 4,8 9,9 6,6
 
I kommunallagens kapitel om ekonomisk förvalt-
ning står att läsa följande vad som gäller vid nega-
tivt resultat: 
Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår översti-
ger intäkterna, skall det negativa resultatet regleras 
och det redovisade egna kapitalet enligt balansräk-
ningen återställas under de närmast följande tre 
åren. 

Fullmäktige skall anta en åtgärdsplan för hur åter-
ställandet skall ske. 

Beslut om reglering skall fattas senast i budgeten 
det tredje året efter det år då det negativa resultatet 
uppkom. 

För 2012 kommer ovanstående inte att bli aktuellt. 
Balanskravet kommer att klaras med mycket god 
marginal. 
 
God ekonomisk hushållning 
 
För år 2012 har kommunen antagit följande mål för 
god ekonomisk hushållning: 
 
Årets resultat ska vara minst 0,5 mnkr. Det beräk-
nade resultatet är 17,8 mnkr. Detta mål uppnås. 
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Långfristiga skulder ska högst vara 203,6 mnkr. De 
långfristiga skulderna beräknas var 178,3 mnkr vid 
årets slut. Detta mål uppnås. 
 
Soliditeten ska vara lägst 39,2 %. Den beräknade 
soliditeten den 31 december 2012 är 38,7 %. Detta 
mål uppnås därför inte. Trots ett resultat som är 
17,3 mnkr större än budget, lägre långfristiga skul-
der än målet och investeringar i nivå med budget är 
soliditeten sämre än målet. Orsaken till detta är att 
i bokslutet för 2011, efter att budgeten antogs, av-
sattes 35,0 mnkr för återställandet av deponi vid 
Kejsarkullen. Denna avsättning minskade eget 
kapital lika mycket motsvarande 6,1 % av totalt 
kapital.  
 
 
Kommunens ekonomi i framtiden 
 
Hur kommunens ekonomi kommer att utvecklas i 
det kortare eller längre perspektivet är beroende av 
flera olika faktorer. Omvärldsfaktorer som utveck-
ling av den globala och nationella ekonomin, för-
ändringar av statsbidrags- och utjämningssyste-
men, 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 pro-
gnos för 2012 (mellan den 1 november 2011 och 
den 1 november 2012) med 150 och för 2013 och 
2014 med 112 respektive 103 invånare. Under 
2011 blev befolkningsminskningen 181 personer. 
Antalet invånare var den 30 juni i år 13 523 och ett 
år tidigare 13 575 således en minskning under ett 
år med 52. Detta ger förhoppningen att antalet 
invånare den 1 november kan överstiga det budge-
terade med upp till 100 invånare. Detta har för-
stärkts av att skatteverkets veckovisa preliminära 
invånarstatistik endast en gång under hösten varit 
mindre än 13 500 och de flesta veckor varit mer än 
13 510. 
Lägre invånarantal betyder lägre inkomster från in-
komstutjämningen och generella statsbidrag medan 
högre invånarantal betyder högre inkomster. 

Ett högre invånarantal med 100 skulle betyda för år 
2013 att skatter och statsbidrag blir 4,8 mnkr stör-
re. 
 
Även om kommunens invånarantal i fortsättningen 
skulle minska i en lägre takt finns det fortfarande 
krav på anpassningar. För Hultsfreds kommuns 
ekonomiska framtid är därför den viktigaste fak-
torn kommunens förmåga att planera och ge-
nomföra 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 där-
för blivit betydligt lägre än tidigare. 
 
Från 2012 har kommunen åter på ett bättre sätt 
börjat anpassa kostnaderna till intäkterna. Ett led i 
detta arbete har varit den demografimodell ”kund-
modellen” som infördes till 2012 års budgetarbete. 
Den omfattar barnomsorg, förskola, grundskola 
och gymnasium för Barn- och utbildningsnämnden 
(BUN) och äldreomsorg för Socialnämnden. Tidi-
gare har endast BUN anpassat sin verksamhet efter 
antalet ”brukare”. Inför 2013 års budgetarbete in-
fördes ytterligare en demografimodell ”generella 
demografimodellen”. Den omfattar samtliga verk-
samheter med undantag för dem som ingår i 
”kundmodellen”. Vidare har en styrmodell införts 
med balanserat styrkort i fyra dimensioner och som 
omfattar kommunens alla verksamheter. Budget-
arbetet har tidigarelagts och fullmäktigebeslutet för 
kommande år tas redan i juni månad. Allt detta för 
att kommunen ska kunna förbättra förutsättningar-
na att nå en god ekonomisk hushållning, men na-
turligtvis 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. Avsikten är att inför 2014 
års budgetarbete komplettera detta med uppdatera-
de delar av den analys av Hultsfreds kommun som 
SKL utarbetat. Slutsatsen från SKL:s analys, att 
Hultsfreds kommun behöver anpassa verksamhe-
ternas storlek i förhållande till befolkningsutveck-
lingen, gäller fortfarande. 
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De närmaste årens konjunkturutveckling ger inte 
stort hopp om att ökade intäkter från skatter och 
statsbidrag ska underlätta arbete mot god ekono-
misk hushållning. Det vi kan förvänta oss är att 
Utjämningskommittén.08:s betänkande om in-
komst – och kostnadsutjämningen genomförs från 
2014. Kommitténs förslag var att detta skulle infö-
ras från 2013. Inkomstutjämningen förslås oför-
ändrad för kommunerna medan modellerna som 
ingår i kostnadsutjämningen förslås uppdateras och 
förändras. Med förslaget så beräknas kostnads-
utjämningen för Hultsfreds kommun bli mer än 12 
mnkr högre. Även om intrycket idag är att det skul-
le finnas en majoritet i riksdagen för betänkandet 
så måste regeringen först lägga ett förslag på riks-
dagens bord innan det kan bli verklighet. 



Delårsrapport per 2012-08-31      miljoner  kronor
Resultaträkning och finansieringsanalys
för beräknat utfall 2012-01-01 - 2012-12-31

Beräknat Avvikelse
Resultaträkning Bokslut Budget utfall Budget -

2011 2012 2012 utfall Tkr Procent

Verksamhetens intäkter, exkl proj 155,9 125,6 136,4 10,8 -19,5 -12,5
Verksamhetens kostnader, exkl proj -858,2 -814,8 -816,6 -1,8 41,6 -4,9
    projektintäkter 5,7 9,0 9,0 0,0 3,3 57,0
    projektkostnader -5,7 -9,0 -9,0 0,0 -3,3 57,0
   varav pensionskostnader -43,7 -43,7 -44,8 -1,1 -1,1 2,6
   varav avskrivningar -23,3 -24,1 -23,8 0,3 -0,5 2,1
Nettokostnader -702,3 -689,2 -680,2 9,0 22,1 -3,1
Skatteintäkter 483,9 485,9 490,4 4,5 6,5 1,3
Generella ststbidrag och utjämning 222,2 207,6 207,7 0,1 -14,5 -6,5

Finansiella intäkter             0,6 0,2 0,2 0,1 -0,4 -61,9
Avkastning avsatta pensionsmedel 4,4 2,7 5,5 2,8 1,1 25,2
Finansiella kostnader pensionsskuld    -0,4 -0,4 -0,4 0,0 0,0 1,0
Finansiella kostnader       -4,7 -6,3 -5,5 0,9 -0,8 14,8

Resultat 3,7 0,5 17,8 17,3 14,1 383,6
Resultat mot balanskravet 4,8  0 17,8 13,0 269,7

Finansieringsanalys Beräknat Avvikelse
Bokslut Budget utfall Budget -

Tillförda medel 2011 2012 2012 utfall Tkr Procent

Förändring av eget kapital 3,7 0,5 17,8 17,3 14,1 383,6
   varav avskrivningar -23,3 -24,1 -23,8 0,3 -0,5 2,1
Ökning av avsättningar 1,8 -0,8 0,0 0,8 0,0
Resultat av sålda anläggningstillgångar mm -0,5 0,0 0,6 0,6 1,1 -209,9

Från verksamheten tillförda medel 28,3 23,8 41,0 17,2 12,7 44,7

Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning av banklån 50,0 20,9 24,1 3,2 -25,9 -17 718
Långfristiga skulder/statliga investeringsbidrag 1,3 0,0 0,0 0,0  0

Summa tillförda medel 79,6 44,7 65,0 20,3 -14,6 -18,3

Använda medel

Inköp immateriella anl.tillgångar 0,4 0,0 0,0 0,0 0
Nettoinvesteringar 1 28,7 45,5 48,0 -2,5 19,3 67,4
Försäljning inventarier till ÖSK -4,9 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0
Förvärv av aktier, andelar mm 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning av långfristiga fordringar 11,2 0,0 0,0 0,0 -11,2 -100,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa använda medel 35,5 45,5 48,0 -2,5 12,5 35,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Förändring av rörelsekapital 44,1 -0,9 17,0 17,8 -27,1 -61,5

Förändring
2011-2012

Förändring
2011-2012
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Delårsrapport per 2012-08-31      miljoner kronor
Resultaträkning och finansieringsanalysutfall 2012-01-01-2012-08-31

Beräknat
Budget utfall Avvikelse

Resultaträkning jan-aug jan-aug Budget -
2012 2012 utfall

Verksamhetens intäkter Not 1 84,7 94,3 9,6
Verksamhetens kostnader Not 2 -524,7 -524,3 0,4
    projektintäkter 3,4 3,4 0,0
    projektkostnader -3,4 -3,4 0,0

jämförelsestörande poster, intäkter
jämförelsestörande poster, kostnader

   varav pensionskostnader -29,2 -29,3 -0,2
   varav avskrivningar -16,0 -15,9 0,1
Nettokostnader -440,0 -430,0 10,0
Skatteintäkter Not 3 323,9 326,9 3,0
Generella ststbidrag och utjämning Not 3 138,4 138,5 0,1

Finansiella intäkter             0,1 0,2 0,1
Avkastning avsatta pensionsmedel 1,8 4,6 2,8
Finansiella kostnader pensionsskuld    -0,3 -0,3 0,0
Finansiella kostnader       -4,2 -3,6 0,6

Förändring av eget kapital 19,8 36,3 16,5
Resultat mot balanskravet 19,8 36,3

Beräknat
Finansieringsanalys Budget utfall Avvikelse

jan-aug jan-aug Budget -
Tillförda medel 2012 2012 utfall

Förändring av eget kapital 19,8 36,3 16,5
   varav avskrivningar -16,0 -15,9 0,1
Ökning av avsättningar -0,5 0,0 0,5
Resultat av sålda anläggningstillgångar mm 0,0 0,6 0,6
Från verksamheten tillförda medel 35,3 51,5 16,3
Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0
Preliminära skatteutbetlningar förskott
i jämförelse med senaste skatteunderlagsprognos 13,9 0,0 0,0
Ökning av banklån 0,0 10,0 -3,9
Summa tillförda medel 49,2 61,5 12,4

Använda medel
Nettoinvesteringar 31,1 14,9 16,1
Försäljning av inventarier till ÖSK 0,0 0,0
Minskning av långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0
Ökning av långfristiga fordringar 0,0 0,0

Summa använda medel 31,1 14,9 16,1

Förändring av rörelsekapital 18,1 46,6 28,5
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Delårsrapport 2012-08-31
Balansräkning Beräknat
mnkr Jan-aug Bokslut utfall

2012 2011 2012
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 0,4 0,4 0,4
Fastigh, anläggningar, inventarier Not 4 379,1 381,0 404,3
Aktier, andelar m m 8,5 8,8 8,5
Långfristiga fordringar Not 5 11,2 11,2 11,2
Summa anläggningstillgångar 399,2 401,0 424,0
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar inkl lager 71,4 55,7 56,1
Placerade pensionsmedel via KLP Not 6 89,0 84,4 89,9
Likvida medel 7,6 19,9 7,6
Summa omsättningstillgångar 168,0 160,0 153,6

Summa tillgångar 567,2 561,0 577,6

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital Not 7 242,3 206,0 223,8

Avsättningar

Avsättning för pensioner 18,6 18,6 18,6
Avsättning för deponi 35,0 35,0 35,0

Summa avsättningar 53,6 53,6 53,6

Långfristiga skulder Not 8 164,3 154,3 178,3
  varav skuld statliga investeringsbidrag 1,5 1,5 1,5
Kortfristiga skulder

Semester- och övertidsskuld 27,9 36,1 38,2
Övriga kortfristiga skulder 79,1 111,0 118,7

Summa kortfristiga skulder 107,0 147,1 156,9
Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder 567,2 561,0 577,6

Panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser
  Pensionsförbindelser som inte tagits
  upp bland skulder eller avsättningar 328,4 311,8 336,7
  Löneskatt 81,7 75,6 81,7
  Privata medel 0,1 0,1 0,1

Borgens- och övriga ansvarsförbindelser
  Borgen kommunala bolag 308,0 309,7 306,8
  Förlustansvar egnahem 0,5 0,6 0,5
  Övriga 11,2 11,6 11,0
  Operationell leasing inventarier m m 4,2 4,2 4,2
  Hyra av lokaler och bostäder 14,1 14,1 14,1

Resultat "koncernen Hultsfreds kommun" 
Koncern Kommun HBAB HKIAB RockCity

Beräknat resultat 2012-08-31 35,9 36,3 1,4 -1,5 -0,3

Beräknat resultat 2012-12-31 16,4 17,6 1,0 -2,2 0,0
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Delårsrapport 2012-08-31
Noter Beräknat 
mnkr Jan-aug Bokslut utfall

2012 2011 2012
Not 1 Verksamhetens intäkter  94,3 155,9 136,4

Varav: projekt m m 3,4 5,7 9,0
Verksamhetens intäkter exkl projekt 90,9 150,2 127,4
Verksamhetens intäkter är justerade 
med interna poster

Not 2 Verksamhetens kostnader 
Pensioner inkl löneskatt 29,3 47,3 39,7
Personalkostnader 290,1 508,0 468,8
Material, tjänster, bidrag m m 191,8 262,5 292,7
Avskrivning 15,9 23,3 23,8
Reaförlust vid avyttring av tillgångar 0,6 -0,5 0,6

527,7 840,6 825,6
Varav: projekt m m 3,4 5,7 9,0
Verks kostnader exkl projekt m m 524,3 834,9 816,6
Verksamhetens kostnader är justerade 
med interna poster

Not 3 Kommunalskatt
Prel skatteintäkter 321,6 472,0 482,3
Avräkning kommunalskatt 5,4 12,0 8,0

326,9 483,9 490,4

Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning riket 92,7 143,1 139,0
Kostnadsutjämning riket 1,5 6,7 2,2
Kostnadsutjämning länet 0,3 0,8 0,4
Regleringsbidrag/avgift 4,4 14,0 6,7
Kostnadsutjämning LSS 25,1 38,6 37,6
Fastighetsavgift 14,5 19,0 21,8

138,5 222,2 207,7
Totalt skatter och statsbidrag 465,4 706,1 698,1

Not 4 Fastigheter, anläggningar och inventarier
Ingående balans 380,7 379,6 380,7
Investeringar 16,5 30,1 49,6
Ökn/minskn leasing inventarier m m
Försäljning, bidrag -1,6 -6,4 -1,6
Upp/nedskrivningar -0,6 0,5 -0,6
Avskrivningar -15,9 -23,3 -23,8

379,1 380,7 404,3
Not 5 Långfristiga fordringar

Ingående balans 11,2 0,0 11,2
Nya lån 0,0 11,2 0,0
Amortering 0,0 0,0 0,0

11,2 11,2 11,2
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Delårsrapport 2012-08-31
Noter Beräknat 
mnkr Jan-aug Bokslut utfall

2012 2011 2012
Not 6 Placering av pensionsmedel

Aktier 46,4 40,9 45,0
Obligationer 2) 41,4 40,8 41,4
Banktillgodohavande 1,2 2,8 3,5
Summa pensionsmedel 1) 89,0 84,5 89,9
Pensionsmedlen är klassificerade som omsättningstillgång och värderade enl lägsta värdets princip.
1) Marknadsvärdet 97,0 mnkr (2012-08-31: 94,9 mnkr), varav orealiserade vinster 7,6 mnkr (aug 5,9 mnkr).
2) Varav upplupen kupongränta 0,9 mnkr (aug 0,6 mnkr). 

Not 7 Eget kapital
Ingående eget kapital 206,0 237,3 206,0
Direktbokn mot eget kapital, deponi 0,0 -35,0 0,0
Årets resultat 36,3 3,7 17,8

242,3 206,0 223,8

Not 8 Långfristiga skulder
Ingående balans 154,3 104,3 154,3
Nya lån 10,0 50,0 24,0
Amortering 0,0 0,0 0,0

164,3 154,3 178,3
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Delårsrapport  2012-08-31 
 
Redovisningsprinciper 
 
Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed – i överenskommelse med den 
Kommunala redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 
Årets delårsrapport omfattar perioden januari-augusti för första gången. Jämförelser med före-
gående års motsvarande period går därför inte att göra. 
 
 
Tillägg och avdrag på lön som avser janu-
ari-augusti, men utbetalas senare har perio-
diserats. 
 
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 
september-december. 
 
Kommunalskatt, generella statsbidrag 
och avgifter har periodiserats. 
 

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

 Anställda med kommunal komplet-
teringspension 38,46 

 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 2012-08-31, beräknat utfall 2012-12-31
Driftredovisning, tkr

Beräknat Avvikelse
Bokslut Budget 12.31 Utfall 12.31 Budget-

Nämnd/styrelse 2011 2012 2012 utfall

Kommunstyrelse:
  Kommunövergripande verksamhet K 130 370,3 114 350,8 114 927,8 -577,0 
  (Exkl oförutsett) I -28 112,9 -21 322,5 -21 670,8 348,3

  Kultur- och fritidsförvaltningen K 34 733,5 34 169,9 34 319,9 -150,0 
I -10 416,8 -8 712,9 -8 535,9 -177,0 

  Räddningstjänst K 17 549,4 18 087,1 19 207,1 -1 120,0 
I -1 388,3 -654,8 -865,5 210,7

  Räddningstjänst, besparing K -423,0 423,0
  Räddningstjänst, besparing I -375,0 375,0
  Räddningstjänst, oförd besparing K -2 327,0 -2 327,0 

  Tekniskt kontor/ÖSK K 42 858,4 37 059,8 37 267,2 -207,4 
I

Barn- och utbildningsnämnd K 278 927,9 273 127,7 274 295,4 -1 167,7 
I -38 136,9 -34 879,8 -36 134,5 1 254,7

Miljö- och byggnadsnämnd K 11 618,1 11 741,4 11 591,4 150,0
I -4 675,5 -3 932,7 -3 638,7 -294,0 

Socialnämnd K 326 205,1 312 751,0 322 551,0 -9 800,0 
I -57 478,4 -40 849,7 -49 919,7 9 070,0

Oförutsett, löner K -2 734,4 0,0 -2 734,4 
Oförutsett, övrigt K 82,5 82,5 0,0

Pensionsutbetalningar K 18 779,2 20 219,1 20 548,3 -329,2 
Pensionsavgifter K 20 386,0 21 073,4 20 751,4 322,0
Övr nyintjänade pensionsförmåner K 4 536,1 2 434,0 3 196,2 -762,2 

Interna poster K -23 612,9 -18 327,2 -18 327,2 0,0
I 23 612,9 18 327,2 18 327,2 0,0

Arbetsgivaravgifter K 107 329,0 111 691,7 111 691,7 0,0
Prisförändr semesterskuld, avtal 2011 K 2 671,0 2 113,3 2 113,3 0,0
Arbetsgivaravgifter, lägre för ungd K -2 955,0 -4 650,0 1 695,0
Åtebetalda avgifter  från AFA K 0,0 -14 505,2 14 505,2
Kalkylerade PO-pålägg K -136 933,5 -135 401,7 -135 401,7 0,0
Fördelade kapitalkostnader K -6 255,7 -6 493,7 -6 493,7 0,0
Ers för kapitalkostn ÖSK I -33 640,7 -33 585,5 -33 585,5 0,0

Avskrivningar K 23 328,3 24 127,6 23 812,6 315,0

Summa kostnader, exkl projekt m m K 852 490,2 814 790,3 816 555,0 -1 764,7 
Summa intäkter, exkl projekt m m I -150 236,6 -125 610,7 -136 398,4 10 787,7

Projekt K 5 705,2 8 955,0 8 955,0 0,0
I -5 705,2 -8 955,0 -8 955,0 0,0

Summa kostnader, inkl projekt K 858 195,4 823 745,3 825 510,0 -1 764,7 
Summa intäkter, inkl projekt I -155 941,8 -134 565,7 -145 353,4 10 787,7

Pensionskostnader 43 701,3 43 726,5 44 495,9 -769,4 
Kostnader före avskr exkl projekt 829 161,9 790 662,7 792 742,4 -2 079,7 
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Delårsrapport per 2012-08-31, utfall 2012-08-31
Driftredovisning, tkr

Beräknat Beräknad Beräknat Avvikelse
Utfall 06.30 Budget 08-31 Utfall 08-31 Budget-

Nämnd/styrelse 2010 2012 2012 utfall

Kommunstyrelse:
Kommunövergripande verksamhet K 74 226,0 73 711,9 514,1
  (Exkl oförutsett)) I -16 759,4 -16 962,4 203,0

  Kultur- och fritidsförvaltningen K 22 203,3 22 503,3 -300,0
I -6 364,3 -6 044,3 -320,0

  Räddningstjänst K 11 865,4 12 958,4 -1 093,0
I -436,5 -715,5 279,0

  Räddningstjänst, besparing K -246,0 246,0
  Räddningstjänst, besparing I -223,0 223,0
  Räddningstjänst, besparing, netto K -1 551,3 -1 551,3

  Tekniskt kontor/ÖSK K 21 807,9 21 707,5 100,4
I

Barn- och utbildningsnämnd K 177 246,4 178 940,2 -1 693,8
I -22 750,1 -24 955,6 2 205,5

Miljö- och byggnadsnämnd K 6 042,8 5 942,8 100,0
I -2 561,7 -2 365,7 -196,0

Socialnämnd K 207 975,3 216 943,5 -8 968,2
I -27 224,5 -34 391,0 7 166,5

Ej fördelade löneökningar K 0,0
Oförutsett, löner K -2 734,4 0,0 -2 734,4
Oförutsett, övrigt K 82,5 0,0 82,5

Pensionsutbetalningar K 13 479,3 13 534,4 -55,1
Pensionsavgifter K 14 049,1 13 656,4 392,7
Övr nyintjänade pensionsförmåner K 1 622,8 2 131,4 -508,6

Interna poster K -13 753,0 -13 753,0 0,0
I 13 753,0 13 753,0 0,0

Arbetsgivaravgifter K 74 613,6 74 613,6 0,0
Arbetsgivaravgifter, lägre för ungd K -1 970,0 -3 140,0 1 170,0
Arbetsgivaravgifter åter FORA K -14 505,2 14 505,2
Kalkylerade PO-pålägg K -92 235,6 -92 235,6 0,0
Fördelade kapitalkostnader K -4 330,0 -4 330,0 0,0
Ers för kapitalkostn ÖSK I -22 390,3 -22 390,3 0,0

Avskrivningar K 16 088,3 15 878,3 133,3

Summa kostnader, exkl projekt K 0,0 524 728,4 524 311,9 339,8
Summa intäkter, exkl projekt I 0,0 -84 733,8 -94 294,8 9 561,0

Diverse projekt m m K 3 422,0 3 422,0 0,0
I -3 422,0 -3 422,0 0,0

Summa kostnader, inkl projekt K 0,0 528 150,4 527 733,9 339,8
Summa intäkter, inkl projekt I 0,0 -88 155,8 -97 716,8 9 561,0

Pensionskostnader 0,0 29 151,2 29 322,2 -171,0
Kostnader före avskr exkl projekt 0,0 508 640,1 508 433,6 206,5



Delårsrapport per 2012-08-31, beräknat utfall 2012-12-31
Investeringsredovisning, tkr

Avvikelse
Bokslut Budget Beräknat utfall Budget-

Nämnd/styrelse 2011 2012 2012 utfall
Kommunstyrelse:
  Kommunövergripande verk-
  samheter U 402,1 897,9 950,0 -52,1

  Kultur- och fritidsförvaltningen U 496,6 270,0 270,0

  Räddningstjänst U 1 154,9 2 645,0 2 645,0

ÖSK U 26 617,5 40 505,0 31 400,0 9 105,0
I -6 329,0 -139,8 139,8

Barn- och utbildningsnämnd U 577,8 113,0 113,0

Socialnämnd U 903,2 1 095,0 192,0 903,0

Summa utgifter U 30 152,2 45 525,9 35 570,0 9 955,9
Summa inkomster I -6 329,0 0,0 -139,8 139,8

Inköp av fastigheter:
Herrstorpet Hultsfred 3:112 U 14 050,0 -14 050,0

Försäljning av fastigheter:
Del av Virserum 8:1 I -185,0 185,0
Hulingsryd 14:1 I -29,0 29,0
Hultsfred 3:13 I -625,0 625,0
Målilla 3:28 I -68,8 68,8
Hägelåkra 5:90 I -33,6 33,6
Strandlyckan I -500,0 500,0
Summa fastighetsförsäljning I -1 441,4 1 441,4

Summa utgifter totalt U 30 152,2 45 525,9 49 620,0 -4 094,1
Summa inkomster totalt I -6 329,0 0,0 -1 581,2 1 581,2
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Delårsrapport 2012-08-31 Kommunstyrelse, Kommunövergripande verks
exkl oförutsett

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

2011 2012 2012 2012-12-31 2011-08-31 2012-08-31 2012-08-31 2012-08-31

Nettokostnader 102 257,4 93 028,3 93 257,0 -228,7 57 768,3 57 051,2 717,1

Kostnader exkl projekt 130 370,3 114 350,8 114 927,8 -577,0 74 847,2 74 333,1 514,1
varav 
Personalkostnader 59 745,8 61 145,1 60 611,1 534,0 39 830,0 39 715,0 115,0

Antal årsarbetare:
 Enligt budget 130,0 128,5 1,5 130,0 129,0 1,0
 Nyinrättade tjänster

Intäkter exkl projekt -28 112,9 -21 322,5 -21 670,8 348,3 -17 078,9 -17 281,9 203,0

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Arbetet med att utveckla Hultsfreds kommuns styrmodell pågår. Verksamheterna sätter egna mål och 
nyckeltal som ska följas upp och mätas efter årets slut. 
Från och med 2012 upprättas delårsbokslut och uppföljning per sista augusti istället för som tidigare år per sista
juni. Det innebär också att uppföljningen per sista september utgår. 

Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

-53 -75 Kommunfullmäktige: Extra kostnader för politisk arbetsgrupp samt ökade reskost-
nader. Täcks delvis av besparing på grund av inställt fullmäktigemöte.

-17 0 Särskilda utredningar: Utredningen av räddningstjänsten blev dyrare än beräknat.
Dessutom redovisas kostnader för SITHS här. Dessa skall i viss mån faktureras
förvaltningarna.

299,5 150 Kommunkansliet: Lägre personalkostnader. 

40 -73 263 335 Ekonomikontorets utfall netto beräknas vid årets slut bli 261 tkr lägre än budget
(augusti 303 tkr). Personalkostnaderna beräknas överskrida budgeten med 82 tkr
(aug 81 tkr) medan övriga kostnader blir mindre än budget med 8 tkr (aug 121 tkr).
Överskottet för intäkterna 335 tkr (aug 263 tkr) avser debiterade tjänster främst till
försäkringsverksamheten 250 tkr (aug 167 tkr).

156 0 0 0 Personalkontoret beräknas gå jämnt med budget (augusti + 156 tkr). 

290 300 Det nya avtalet med Sensia medför överskott för Rehabiliteringsåtgärder.

Avvikelser
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Delårsrapport 2012-08-31 Kommunstyrelse, Kommunövergripande verks
exkl oförutsett

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

123 0 0 0 Centrala samverkanskommitté beräknas till årets slut gå jämnt med budget. 
Under årets första månader har inte utbildningar genomförts fullt ut.

49 100 Övriga personaladministrativa åtgärder beräknas ge överskott med 100 tkr
 (aug 49 tkr).

131 75 För facklig verksamhet medför förändringar av facklig tid ett beräknat överskott.

27 -100 Anslaget för rekryteringsåtgärder beräknas ge underskott då en chefsrekrtering
påbörjas under hösten.

Kostservice beräknas ge överskott på grund av
176 264 Ökade bidrag för personliga tjänster

167 250 Ej bemannad enhetschefstjänst
257 385 låga vikariekostnader bla pga längre stängning av fsk.
233 350 personalbesparing Klockargården pga organisationsförändring

-60 Byte till nya datorer
-60 -60 upphandlings och uppföljningsprogram via datorn
-60 -60 inköp möbler matsal Vena skola

Städservice beräknas ge överskott på grund av
-114 -171 minskade bidrag personlig tjänst

23 34 ökade intäkter lokalvård på arbetsmarknadsenheten
231 347 låga vikariekostnader bla pga längre stängning av fsk.
-80 -80 Ökade kostnader för fönsterputsning

478 -107 -41 -65 Kostnaderna för IT-verksamheten kommer att överskrida budgeten. Skälet är att
utlägg för kanalisation av fiber tidigareläggs. Denna kostnad kommer att minska
2013 års bredbands- budget. Överskottet för perioden januari-augusti beror på att
stora åtgärder kommer att genomföras under hösten. När det gäller intäkter har
debiteringen av driftavtal minskat.

0 0 -263 -395 Byte av teknik i kommunens telefonväxel och telefonterminaler medför ökade
kostnader. Underskottet kommer att interndebiteras och innebär en motsvarande
ökning av 2011 års interdebitering.

8 5 Allmänna val: färre möten/aktiviteter.

8 13 13 19 Både kostnader för premier och intäkter för försäkringar beräknas bli något bättre
än budget. Se även kommentaren till ekonomikontoret.

-2 -2 178 178 Infriad borgen/nedskrivna fordringar har ett bokfört överskott per augusti med
176,6 tkr. Merparten är intäkter från tidigare nedskrivna fordringar 160,6 tkr. Denna
verksamhet budgeteras inte.

-258 -327 135 245 Överförmyndarverksamhet: Ökade kostnader på grund av fler och mer
komplicerade uppdrag för ställföreträdare och gode män. Ej budgeterade intäkter
från Migrations- verket för ensamkommande barn.

Avvikelser
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Delårsrapport 2012-08-31 Kommunstyrelse, Kommunövergripande verks
exkl oförutsett

7 11 Konsumentverksamhet: bättre avtal.

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

-888 -888 Reavinst/förlust vid fastighetsförsäljning. Underskott vid försäljning till Målilla
Motorklubb på grund av nedskrivning av högre bokfört värde än försäljningsbelopprt
587,5 tkr plus efterskänkt arrende för 2011 300 tkr.

-74 0 För busstrafik m m totalt beräknas ingen avvikelse till årets slut. Ett förmodat över-
skott försvann, när KLT, efter att kommunens åresredovisning var färdig, kom med
en minst sagt överraskande "slut"-faktura för 2011 på 729,6 tkr istället på tidigare
aviserade 278 tkr. Utöver detta körs ytterligare en linjelagd busstur.

Turistbyrån beräknar ett underskott på grund av
-13 -20 Ökade kostnader till regionförbundet
-13 -20 Ökade kostnader med nytt system

-30 -20 Lägre intäkter för bokningar

281 464 -137 -226 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. Totalt beräknas överskott, där nettokostanderna för
grundskolans skjutsar beräknas följa budget medan överskottet för särskolans
skjutsar beräknas vara större än gymnsieskolans underskott.

-750 -1150 150 När budget för 2012 gjordes hade Campus sex YH-ansökningar inne för beslut hos 
YH-myndigheten. Vi förväntade oss att minst 2-3 av ansökningarna skulle få positivt
beslut, i slutet av januari fick vi tyvärr negativt besked på alla sex inlämnade
ansökningar. Detta har medfört att intäktssidan blivit svagare under året än vi
förväntat. Samtidigt har kostnader i samband med Sponsring av Hultsfredsfestivalen
och framtagande av anbud varit högre än förväntat.

Per den 31/8-12 pekar det mot ett negativt helårsresultat på ca 1 000 tkr

Campus kommer under det fjärde kvartalet göra allt som är möjligt för att nå ett mer
balanserat resultat. Detta görs genom att:
Köpta tjänster skall minimeras
Investeringar flyttas på framtiden
Personal hyrs ut
Ökande konferensintäkter

Campus har valt att vara offensivt under 2012 för att förhoppningsvis få positiva besked
på ansökningar och anbud inför 2013, vilket skulle ge Campus ett positivt resultat 2013. 

-3 -5 Kommunalt tillgänglighetsråd: Risk att arvodesbudgeten överskrids.

Avvikelser
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Delårsrapport 2012-08-31 Kommunstyrelse, Kultur- och fritidsförvaltningen

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

2011 2012 2012 2012-12-31 2012-08-31 2012-08-31 2012-08-31

Nettokostnader 24 316,7 25 457,0 25 784,0 -327,0 15 839,0 16 459,0 -620,0

Kostnader exkl projekt 34 733,5 34 169,9 34 319,9 -150,0 22 203,3 22 503,3 -300,0
varav 
Personalkostnader 12 916,9 11 754,5 11 754,5 0,0 7 995,9 7 995,9 0,0

Antal årsarbetare:
 Enligt budget 28,8 27,3 25,3 2,0 27,3 27,3 0,0
 Nyinrättade tjänster

Intäkter exkl projekt -10 416,8 -8 712,9 -8 535,9 -177,0 -6 364,3 -6 044,3 -320,0

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc
Fr o m 2012-07-01 övergår turistbyrån organisatoriskt till utvecklingskontoret.
Försäljning av del av Kvillerum 1:9 (motorstadion) ger intäktsbortfall med 300 tkr

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

Avstämning av måluppfyllelse
God budgetföljsamhet, effektivt resursutnyttjande, hög tillgänglighet till idrotts- och
fritidsanläggningar och ett rikt kultur- och fritidsutbud.

Uppföljning av ev sparprogram
Budget 2012 för Hammarsjöområdet är beräknad med utgångspunkt från att
området övergår till privat naturturismföretagare fr o m 2012-07-01. Målet 
uppnås inte utan ansvar, drift och skötsel är kvar hos KoF t o m årsskiftet

Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

33 50 Hagadal, högre intäkter än budget

-25 -100 Silverdalens sporthall, mindre uthyrt vårterminen och
    stängd sporthall hösttermingen på grund av sommarens 

översvämning ger lägre intäkter.

-200 -300 Övriga fritidsanläggningar, intäktsbortfall i samband med
markförsäljning del av Kvillerum (motorstadion)

15 30 Fritidsgårdsverksamhet, ersättning för samverkan om
social träning för barn från annan kommun 

Avvikelser
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Delårsrapport 2012-08-31 Kommunstyrelse, Kultur- och fritidsförvaltningen

Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

-50 -150 Hammarsjöområdet, budget endast beräknad för första halvåret
då ambitionen har varit att lämna över området till privat arrendator 
1/7. Hammarsjöområdet kvar i kommunal regi även hösten 2012.

67 100 Stöd till föreningsanläggningar, lägre driftstöd än budget

33 50 Stöd till föreningsverksamhet, lägre föreningsverksamhet ger
lägre kostnader

-200 -300 Virserums Konsthall, förskott 2013 års bidrag Nödvändighetens
arkitektur

Avvikelser
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Delårsrapport 2012-08-31 Kommunstyrelse, Räddningstjänst

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

2011 2012 2012 2012-12-31 2011-08-31 2012-08-31 2012-08-31 2012-08-31

Nettokostnader 16 161,1 17 432,3 18 341,6 -909,3 0,0 11 428,9 12 242,9 -814,0

Kostnader före besp 17 549,4 18 087,1 19 207,1 -1 120,0 11 865,4 12 958,4 -1 093,0

Personalkost före besp 11 674,5 11 735,6 12 311,6 -576,0 7 823,7 8 506,7 -683,0
Personalkost besp 11 674,5 11 735,6 12 525,6 -790,0 7 823,7 8 613,7 -790,0

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

Intäkter före besp -1 388,3 -654,8 -865,5 210,7 -436,5 -715,5 279,0

Besparing minskade kostnader och ökade intäkter
 Kostnader -423,0 423,0 -246,0 246,0
 Intäkter -375,0 375,0 -223,0 223,0
Summa besparing netto -798,0 798,0 -469,0 469,0

Ofördelad besparing enligt budget 2 327,0 1 551,3

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc
I budgeten har avsatts medel för 250 utryckningar. Fram till och med. augusti har 274 utryckningar gjorts.
Av dessa är 96 stycken i samband med sommarens översvämning.
Sommarens översvämningar beräknas ha kostat ca 640 tkr i ökade lönekostnader samt i övriga kostnader 
ca 700 tkr inkl. ÖSK,  totalt 1 340 tkr. Kostnaderna kommer att återsökas hos MSB, men det är ovisst om 
och i så fall hur mycket ersättningen blir från MSB.
Nya pumpar kommer att köpas in för 100 tkr som fås via restvärdedebiteringar för översvämningen.

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna
Borttagning av fri utryckning, debitering av felaktiga automatlarm, debitering av restvärdesräddning.

Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec
-20 -30 Ökade kostnader för el och uppvärmning.

Ökade intäkter för debiterade falsk larm, restvärdesräddning med mera.

-150 -150

-640 -640 Ökade lönekostnader på grund av översvämningar.
-283 -300 Ökade övriga kostnader på grund av översvämningar.

Förändringar till följd av utredning om räddningstjänsten

107 214 195 325 Besparing efter borttagning av fri utryckning m m., trädde i kraft 1 april varför  
besparingen blir ca 215 tkr 2012, helårseffekt först 2013. För debitering av felaktiga
automatlarm och restvärdesräddning blir utfallet större än beräkning ca 325 tkr för
helår. 

33 50 Förändrade utryckningsrutiner - medhörning av larm till SOS Alarm.
28 50 Debitering av restvärdesräddning.

106 159 Enligt beräkningar kommer kostnaden för RAKEL att bli lägre än de 600 tkr,
som avsatts i budget 2012. Från 2013 beräknas det bli en besparing på 370 tkr.

246 423 223 375 Summma besparingar

Avvikelser

Dubbla lönekostnader för vikarie under året i samband med att räddningschefen och 
styrkeledare är på utbildning.
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Delårsrapport 2012-08-31

Driftbudget (tkr)
Utfall ÖSK 

Hu 
Budget Beräknat 

utfall 
Avvikelse Beräknad 

budget 
Beräknat 

utfall 
Avvikelse

2011 2012 2012 2012-12-31 2012-08-31 2012-08-31 2012-08-31

Nettoresultat 42 858,4 37 059,8 37 267,2 -207,4 21 807,9 21 707,5 100,4

Kostnader exkl projekt 142 838,3 145 733,1 146 575,5 -842,4 95 686,3 96 009,3 -323,0
varav 
Personalkostnader 20 177,0 22 929,9 23 242,9 -313,0 15 575,7 15 775,5 -199,8

Antal årsarbetare:
 Enligt budget 43,0 44,5 44,5 0,0 44,5 44,5 0,0

Intäkter exkl projekt -99 979,9 -108 673,3 -109 308,3 635,0 -73 878,4 -74 301,8 423,4

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

-89,4 -89,4

423,4 635,0

-98,0 -148,0

-101,8 -165,0

-33,8 -40,0

-400,0

Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred

Anpassning av elförsörjning till gällande krav Virserums marknad ger ett underskott på 
kostnadssidan men ca 40,0 tkr. ( Aug ca 33,8 tkr).

På grund av stora översvämningar efter den regniga sommaren beräknas konton för Va-
ledningar ge ett underskott med ca 400,0 tkr.

Kostnader i samband med en tvist om vattenskadan i Centralskolan som såldes 2010 ger ett 
underskott med 89,4 tkr.

ÖSK:s Hultsfredspersonal har utfört administrativa tjänster åt ÖSK Högsby under perioden jan-
aug 2012. Kostnaderna är fördelade på Förbundsadministration (301,8 tkr), Fastighet (169,0 
tkr), Va (218,6 tkr) samt Gata/Park (216,7 tkr). Totalt 906,1 tkr. Personal från Högsby har 
utfört tjänster åt ÖSK Hultsfred under jan-aug 2012. Intäkterna är fördelade på 
Förbundsadministration (33,5 tkr), Fastighet (286,9 tkr) och Va / Renhållning (162,3 tkr). 
Totalt 482,7 tkr. För resterande period sept-dec 2012 beräknas Hultsfreds personal utföra 
tjänster åt Högsby till ett värde om 452,9 tkr. För motsvarande period beräknas Högsbys 
personal utföra tjänster åt Hultsfred med 241,3 tkr. Sammantaget beräknas nettot för 2012 bli 
635,0 tkr i överskott för Hultsfred. Hänsyn har inte tagits till 2012 års löneökningar.

Utbetalning av politikerarvoden under året ej budgeterat. Kontot beräknas ge ett underskott 
med 165,0 tkr på verksamheten Förbundsdirektionen. Den totala kostnaden beräknas bli ca 
290 tkr. Fördelning av dessa är 43% i Högsby och 57% i Hultsfred.

Verksamheterna har kunnat hålla en god kvalitet under början av året och fler utvecklingsfrågor och processer är på agendan. 
En gemensam styrmodell med mål och nyckeltal för ÖSK har tagits fram. Två villatomter på Strandlyckan har sålts. Utbyte till 
energieffektiv gatubelysning pågår. Ombyggnation el och styr i Virserums avloppsreningsverk pågår. Fortsatt arbete med 
inventering av enskilda avloppsanläggningar inom det befintliga VA-verksamhetsområdet pågår. Första delen av VA-planen är 
färdig. Arbetet med avfallsplanen för Hultsfreds kommun är påbörjat. En stor utredning har kartlagt Hultsfreds kommuns ägda 
och hyrda lokaler. Arbetet med vaktmästeriutredningen pågår. Stort arbete har lagts ner på sommarens översvämningar.

Avvikelser

I utförarenheten i Hultsfred har en person återgått i tjänst efter en tids tjänstledighet. Då 
budgeterade medel saknas i ÖSK beräknas kontot ge ett underskott med ca 148,0 tkr inklusive 
Po pålägg. 
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Delårsrapport 2012-08-31 Barn- och utbildningsnämnd

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

2011 2012 2012 2012-12-31 2012-08-31 2012-08-31 2012-08-31

Nettokostnader 240 791,0 238 247,9 238 160,9 87,0 154 496,4 153 984,6 511,8

Kostnader exkl projekt 278 927,9 273 127,7 274 295,4 -1 167,7 177 892,5 179 586,2 -1 693,8
varav 
Personalkostnader 181 580,6 179 294,7 179 651,2 -356,5 118 904,9 119 442,5 -537,6

Antal årsarbetare:
 Enligt budget 387,5 379,1
 Nyinrättade tjänster

Intäkter exkl projekt -38 136,9 -34 879,8 -36 134,5 1 254,7 -23 396,1 -25 601,6 2 205,5

Kommentarer

Aug Dec Aug Dec
730,2 680,9 341,0 420,5

1398,9 2370,7 424,7 682,5

-1781,9 -1968,4 -1582,5 -1861,7 Gymnasium, vuxenutbildning, gymnasiesär- och musikskola. På grund av att 
fler elever än förväntat under våren studerade i andra kommuner har budgeten för 
interkommunala kostnader överskridits. Till hösten kommer det också att studera 
färre elever från kommunen än budgeterat, 55% jämfört med det budgeterade 63%. 
Detta påverkar avvikelsen vid årets slut negativt. Även personalkostnaderna har 
överskridit budget de första åtta månaderna av året. Detta främst på grund av lön 
under personals uppsägningstid. Under hösten så minskas dock antalet anställda 
vilket förväntas motverka effekten av den högre interkommunala kostnaden något. 
Intäktsidan visar på ett underskott främst på grund av att den interkommunala 
ersättningen är lägre än budgeterat. Även Råsebäcks verksamhet kan påverka 
Gymnasiets resultat negativt. Detta då den bedrivs som en helhet oavsett Skolform. 
Gymnasiets budget har finansierat del av tjänster som lika gärna kunde ha belastat 
grundskola. 

Avvikelser

BUN:s nettokostnad bedöms för helåret bli 238,2 mkr, vilket är 0,04% (0,09 mkr) lägre än budgeterat. I aprilprognosen 
bedömdes nettokostnaden för helåret bli 0,3% (0,8 mkr) lägre än budgeterat vilket innebär att utsikterna sedan dess har 
försämrats. Per 120831 är nettokostnaden 0,3% (0,5 mnkr) lägre än motsvarande delårsbudget. 

De skolformsövergripande verksamheterna beräknas visa överskott främst inom 
elevvård. En utvecklingsledartjänst som finansieras till 50% av BUK var vakant 
under vårterminen vilket bidrar till överskottet.

Grundskolan förväntas visa ett överskott på grund av att personalkostnaderna är 
lägre än budgeterat. Bland annat har en utvecklingsledartjänst som finansieras till 
50% av Grundskolan varit vakant unde våren. Interkommunala kostnader förväntas 
hållas inom budget. Många asylsökande elever bidrar till att intäkterna blir större än 
budgeterat. Kostnaderna för utbildning av asylsökande elever beräknas däremot inte 
öka.. Detta beror dock mycket på hur nyanlända elevers behov kan komma att se ut.

Intäkter    Kostnader
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Delårsrapport 2012-08-31 Barn- och utbildningsnämnd

-975,2 -1337,2 1829,4 762,7

-182,3 -11,5 231,3 218,5

-883,4 -902,1 961,6 1032,2

86,2% 87,0%
12,7 14,0

Årskurs 9  11/12

80,6%
12,0

 10/11

Obligatoriska särskolan förväntas ha högre bemanning än budgeterat men 
samtidigt ha högre intäkter från migrationsverket. Elevernas behov under 
höstterminen kommer att påverka utfallet i hög grad.

Genomsnittligt 
meritvärde

Barnomsorg beräknas visa ett underskott främst på grund av att högre 
personalkostnader än budgeterat. Detta tas dock ut till viss del av att avgifter och 
ersättningar på intäktsidan visar ett överskott. Ett högt antal asylsökande barn 
påverkar även avvikelserna, både på kostnads- och intäktsidan. 

Nått målen i samtliga 
ämnen

88,2% 87,6%

211 211

77,7%

88,1%

Riket 10/11

Andel slutbetyg
Betygsnitt

77,0%

Behöriga till 
gymnasiet

75,0%

202

Bibliotek förväntas inte ha någon avvikelse mot budget vid årets slut på 
kostnadssidan. På intäktsidan blir det ett överskott på grund av högre bidrag än 
budgeterat.

Gymnasiet Riket 10/11 11/12  10/11
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Delårsrapport 2012-08-31 Miljö- och byggnadsnämnden

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

2011 2012 2012 2012-12-31 2012-08-31 2012-08-31 2012-08-31

Nettokostnader 6 942,6 7 808,7 7 952,7 -144,0 3 481,1 3 577,1 -96,0

Kostnader exkl projekt 11 618,1 11 741,4 11 591,4 150,0 6 422,8 6 322,8 100,0
varav 
Personalkostnader 6 237,7 5 586,0 5 436,0 150,0 3 859,6 3 759,6 100,0

Antal årsarbetare:
 Enligt budget 12,0 10,75 10,75 0,0 10,75 10,75 0,0
 Nyinrättade tjänster

Intäkter exkl projekt -4 675,5 -3 932,7 -3 638,7 -294,0 -2 941,7 -2 745,7 -196,0

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc
Samverkan med miljökontoret i  Vimmerby. Livsmedelsverket har ändrat taxeunderlaget, vilket
medför färre tillsynstimmar. Metriaavtalet uppsagt. 

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna
Samverkan avseende ärendehanteringssystem och verksamhet med grannkommuner. Tillsättning
av vakanser avvaktas i vissa fall (=tillfälligt sämre service)

Avstämning av måluppfyllelse
Ekonomiska målen blir allt svårare att uppfylla. Effektiviseringsmål och mål gentemot brukare är
uppfyllda medan mål avseende medarbetare stagnerat.

Kostnader Intäkter    
Aug Dec Aug Dec Kommentarer

100 150 Vakanta tjänster medför lägre kostnader. 
-96 -144 Ny livsmedelslagstiftning ger ca 144 tkr lägre intäkter.

-100 -150 Få nybyggnationer bedöms ge 150 tkr i intäktsunderskott

Avvikelser
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Delårsrapport 2012-08-31 Socialnämnd

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

2011 2012 2012 2012-12-31 2012-08-31 2012-08-31 2012-08-31

Nettokostnader 268 726,7 271 901,3 272 631,3 -730,0 180 746,4 182 548,1 -1 801,7

Kostnader exkl projekt 326 205,1 312 751,0 322 551,0 -9 800,0 207 979,5 216 947,7 -8 968,2
varav 
Personalkostnader 221 378,4 218 743,0 224 388,0 -5 645,0 145 179,0 150 767,7 -5 588,7

Antal årsarbetare: 469,35
 Enligt budget 468,25
 Nyinrättade tjänster 1,10

Intäkter exkl projekt -57 478,4 -40 849,7 -49 919,7 9 070,0 -27 233,1 -34 399,6 7 166,5

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse

Uppföljning av ev sparprogram

Socialförvaltningen arbetar ständigt med att anpassa bemanningen till aktuellt behov inom vård och omsorg. Inom 
hemtjänsten har ett resursfördelningssystem införts. De första positiva ekonomiska effekterna av förändringen börjar nu 
visa sig under hösten. Förvaltningen står inför utmaningen att finna fungerande lösningar för att flytta personella resurser 
i takt med att insatsbehovet förändras. 

Antal årsarbetare kan inte anges i sammanställningen ovan på grund av att dessa uppgifter inte går att ta fram ur 
kommunens personalsystem.

Prognosens underskott på 730 tkr motsvarar knappt 0,3 procent av socialnämndens budget medan underskottet för 
perioden januari till augusti på 1801,7 tkr motsvarar 1 procent av periodens budget.

För de särskilda boendena inom äldreomsorgen har bemanningstätheten sänkts. Avvecklingen av en gruppbostad inom 
omsorgen om personer för funktionsnedsättning har verkställts från och med halvårsskiftet vilket skapar positiva 
ekonomiska effekter i prognosen för helåret. I hemtjänstverksamheter anpassas bemanningen enligt 
resursfördelningssystemet vid förändrat behov. Inom vård och omsorg kommer verksamheterna att ha fortsatt hög 
vaksamhet inför vikarietillsättning. Såväl individ- och familjeomsorgen som verksamheten "chefer vård och omsorg" har 
vakanta tjänster eller sjukskrivningar där vikariaten kommer att stå otillsatta under flera månader.

Socialnämnden har ett flertal mål som stäms av vid olika tidpunkter under året. Inga mål har ännu stämt av och 
redovisats för nämnden för 2012.

Socialnämnden hade ett sammanlagt besparingskrav på 4502,3 tkr varav 202,3 tkr är framräknat enligt 
demografimodellen för äldreomsorgen. Stora delar av besparingarna är av sådan art att de har kunnat verkställas utan 
fördröjning. Även personalminskningarna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har stämt med vad 
som budgeterats och gruppbostäderna uppvisar till och med ett överskott. En halvtidstjänst som skulle ha sparats med 
helårseffekt har funnits kvar över sommaren. Den besparing som har visat sig vara allra svårast att verkställa är 
minskningen av budgeten för placeringar inom individ- och familjeomsorgen där kostnaderna för barn- och 
ungdomsplaceringar kraftigt överstiger den budgeterade nivån.
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Delårsrapport 2012-08-31 Socialnämnd

Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec
572 775 32 80 ADMINISTRATION

-5746 -5510 3038 3425 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

-2702 -3705 2817 4245 LASS - STÖD I ORDINÄRT BOENDE

1730 2470 -720 -1395 OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Kontot med ofördelade medel på 655 tkr som ska användas som buffert för hela 
förvaltningen är budgeterat under förvaltningsgrenen Administration vilket orsakar ett 
överskott. Från och med oktober säljer socialförvaltningen en halv tjänst som medicinskt 
ansvarig sjuksköterska till Vimmerby kommun vilket bidrar till överskottet.

Prognoserna pekar liksom föregående år mot ett underskott för verksamheterna Hem för 
vård eller boende, barn och ungdom (-1320 tkr), Familjehem för barn och ungdomar (-4340 
tkr) och Kontaktpersoner för barn och ungdomar (-315 tkr) till följd av en stor mängd 
placeringar. Verksamheterna  med inrikting mot missbruksvård ger ett mindre överskott 
tack vare färre placeringar än budgeterat (1450 tkr). Socialkontoret IFO får ett överskott 
(1570 tkr) till följd av intäkter från Migrationsverket. Dessa medel användas för att 
finansiera resurstjänster under Socialkontoret, barn och familj och kommer att omfördelas 
under året. För såväl socialkontor IFO och Socialkontoret vuxen (970 tkr) bidrar ej tillsatta 
vikariat till överskottet. Försörjningsstödet har legat på en låg nivå under årets första 
månader och beräknas ge ett överskott även för hela året (700 tkr). Att det är stor avvikelse 
på såväl kostnads- som intäktssidan inom IFO beror på höga kostnader för placering av 
asylsökande barn. Kostnaderna återsöks från Migrationsverket. Stegen beräknas ge ett visst 
överskott till följd av placeringar från Arbetsförmedlingen (390 tkr).

Kontot för personliga assistenter beräknas ge ett överskott (540 tkr). Stora avvikelser på 
både kostnads- och intäktssidan beror på en större mängd ärenden än budgeterat vilket 
också resulterar i mer intäkter från Försäkringskassan.

Avvikelser

Avvecklingen av gruppbostaden Gnejsen från halvårsskiftet ger tillsammans med flexibilitet
i schemaläggningen ett överskott för gruppbostäderna (1200 tkr). Antalet elever i 
främmande elevhem minskar vilket ger ett överskott för verksamheten (195 tkr) medan den 
egna elevhem-/korttidsverksamheten går med ett stort underskott till följd av att 
elevhemmet är avvecklat medan intäktskravet finns kvar i budgeten (-1240 tkr). I 
verksamheten ryms även kostnader för trapphusboendet. Finansieringen av den uteblivna 
elevhemsintäkten ingår i besparingen som görs i samband med avvecklingen av Gnejsen 
och kommer att inrymmas i 2013 års budget. Intraprenaden Framsteget räknar med att få ett 
överskott (275 tkr) för sin dagliga verksamhet och till följd av minskat antal 
verksamhetsdagar kommer även förvaltningens konto för köp av verksamhet från 
Framsteget att ge ett överskott (690 tkr).
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Delårsrapport 2012-08-31 Socialnämnd

Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec
-3377 -5100 1869 2580 ÄLDREOMSORG

555 1270 131 135 PSYKIATRI

Verksamheterna för särskilt boende visar på ett överskott (910 tkr). Överskottet beror främst
på att intäkterna är högre än budgeterat. Trots att även hemtjänsten har högre intäkter än 
budgeterat pekar prognosen ändå, liksom tidigare år, mot ett stort underskott (-2210 tkr). 
Den biståndsbedömda tiden inom hemtjänsten är omkring 1000 timmar högre per månad i 
augusti jämfört med början av året. Även bemanningsenheten får ett underskott pga att all 
tid inte kan fördelas ut på verksamheterna (-450 tkr). Förvaltningen har anledning att se 
över hur dessa kostnader fortsättningsvis ska budgeteras för att undvika att verksamheten 
redovisar underskott år efter år. På Knektagårdens tillfälliga vård och omsorg får man ett 
överskott genom att all frånvaro inte tillsätts (280 tkr). Även tvättserviceverksamheten 
beräknas ge ett överskott (260 tkr) liksom kontot för chefer inom vård och omsorg där det 
finns en vakant tjänst under en stor del av året (270 tkr). HSR-verksamheterna får ett 
underskott (-2290 tkr) vilket dels beror på en stor kostnad för hjälpmedel i samband med 
kommunernas övertagande av hjälpmedelshanteringen från landstinget (-1850 tkr). Dels bero
budgetminskning som gjorts årligen sedan kommunaliseringen av hemsjukvården i den 
så kallade utjämningsstruten. Arbetet med att analysera resursbehovet i förhållande till 
verksamhetens budgetförutsättningar har inletts.

Socialpsykiatrin beräknas få ett överskott (350 tkr) till följd av att intäkter från 
Migrationsverket är större än kostnadsöverskridandet. Antalet brukare på enskilda vårdhem 
har minskat under början av året och slutet av förra året vilket leder till ett stort överskott 
(1050 tkr).

Avvikelser
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Delårsrapport 2012-08-31 Pensioner, avskrivningar, finansiering

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

2011 2012 2012 2012-12-31 2012-08-31 2012-08-31 2012-08-31

901 Utbetalade pensioner

Kostnader 18 779,2 20 219,1 20 548,3 -329,2 13 479,3 13 534,4 -55,1

Budgeten beräknad efter SPP:s senaste prognos. Utbetalningarna hittills i år visar på något snabbare ök-
ning än prognosen och beräknas därför till årets slut med löneskatt bli 329,2 tkr större än budget.

9011 Utbetalning av pensionsavgifter

Kostnader 20 386,0 21 073,0 20 751,4 321,6 14 049,1 13 656,4 392,7

Utfallet för 2012 beräknas bli något lägre än budget, både per augusti och december.

9012 Övriga intjänade pensionsförmåner

Kostnader 4 536,1 2 434,0 3 196,2 -762,2 1 622,8 2 131,4 -508,6

Den prognos budgeten bygger på för avsättning av pensioner visade en minskning med 540,9 tkr medan 
senaste prognos visar en minskning på endast 32,3 tkr.

Arbetsgivaravgifter (för ungdomar m fl)

Reducerad kostnad -3 953,0 -2 955,0 -4 650,0 1 695,0 -1 970,0 -3 140,0 1 170,0

Budgeterad minskad arbetsgivaravgift för ungdomar under 26 år är  2 955 tkr. Utfallet per den 31
augusti  var 1 170 tkr bättre än budget. Beräknat utfall till årets slut är 4 650 tkr, vilket är 1 695 tkr
bättre än budget. 

Avskrivningar

Kostnader 23 328,3 24 127,6 23 812,6 315,0 16 088,3 15 878,3 210,0

2012 års investeringsbudget efter ombudgetering uppgår till 45,5 mnkr. 
Till årets slut beräknas en positiv avvikelse från investeringsbudgeten med 10,0 mnkr. Den största
avvikelsen på 4,9 mnkr är att området Strandlyckan inte beräknas bli klart 2012. Detta tillsammans
med övriga avvikelser innebär att avskrivningarna till årets slut beräknas bli 315 tkr lägre än budget.

Investeringsutgifterna netto per den 31 augusti 2012 är 14,9 mnkr eller 15,4 mnkr lägre än
investeringsbudgeten per sista augusti. Därmed beräknas avskrivningarna bli 210 tkr lägre än budget
per sista augusti. 

Räntekostnader

Kostnader 4 747,4 6 300,0 5 450,0 850,0 4 200,0 3 558,0 642,0

Kommunens låneskuld den sista augusti 2012 är 162,8 mnkr. 
Mycket låga räntenivåer gör att kostnadsräntorna till årets slut beräknas bli 850 tkr bättre än budget. 
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Delårsrapport 2012-08-31 Pensioner, avskrivningar, finansiering

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

2011 2012 2012 2012-12-31 2012-08-31 2012-08-31 2012-08-31

Uppräkning pensionsskuld

Kostnader 416,0 420,0 420,0 0,0 280,0 280,0 0,0

Till årets slut beräknas uppräkning pensionsskuld bli lika med budget.

Ränteintäkter

Räntor bankmedel -578,2 -170 -220 50,0 -113 -183 70,0
och fordringar

Till årets slut beräknas ränteintäkterna bli 50 tkr högre än budget. 

Avkastning pensionsmedel

Kostnader
Intäkter -4 436,4 -2 700,0 -5 500,0 2 800,0 -1 800,0 -4 563,2 2 763,2

Från den 31 september till årets slut beräknas utfallet bli i nivå med budget. Prognosen bygger på att
aktie- och räntemarknaderna inte förämras alltför mycket. 
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Delårsrapport 2012-08-31 Skatter och statsbidrag

Driftbudget (tkr) Beräknat Beräknad Beräknat
Utfall Budget utfall Avvikelse budget utfall Avvikelse
2011 2012 2012 2012 2012-08-31 2012-08-31 2012-08-31

Skatteintäkter -483 939,3 -485 867,0 -490 376,9 -4 509,9 -323 911,3 -326 917,9 -3 006,6

Generella statsbidrag
och utjämning -222 184,8 -207 644,0 -207 721,7 -77,7 -138 429,3 -138 481,1 -51,8

Summa skatter och
statsbidrag -706 124,1 -693 511,0 -698 098,6 -4 587,6 -462 340,7 -465 399,0 -3 058,3

Den 11 oktober presenterade Sveriges Kommuner och Landsting en ny prognos över
skatteunderlagets utveckling för inkomståren 2012-2016.

Budget 2012, efter ombudgetering, bygger på skl:s skatteunderlagsprognos från februari.
Det som hänt sedan dess är att slutavräkningen för 2011 bedöms bli 0,5 mnkr bättre.
Dessutom bedöms slutavräkningen för 2012 bli 4,0 mnkr bättre än budget. 
Det beror på en bättre skatteunderlagsprognos för åren 2011 och 2012, 3,1% respektive
3,9% istället för som i budgeten 3,0 respektive 3,2%.

Av de generella statsbidragen och utjämningarna är det kostnadsutjämningen för LSS
som marginellt har förändrats till det bättre. Den senaste prognosen bygger på ett
komplett räkenskapssammandrag och korrigeringar av insatser för några kommuner. 

Skl presenterar årets sista skatteunderlagsprognos den 17 december. 
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Delårsrapport 2012-08-31 Kommunstyrelse, IT-kontoret

Investeringsbudget (tkr) Beräknat utfall
helår 2012

  Budget Avvik-
Verks Objekt   inkl TA Prognos else Kommentarer

Utgifter
087 90002 300,0 300,0 0,0

340 90012 497,9 550,0 -52,1 Stor satsning på fjärraccesslösning (Vmware 
View) blev något dyrare än planerat.

340 90013 100,0 100,0 0,0 Egen fiberutbyggnad äldreomsorg och förskola.
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Delårsrapport 2012-08-31 Kommunstyrelse, Kultur- och fritidsförvaltningen

Investeringsbudget (tkr) Beräknat utfall
helår 2012

  Budget Avvik-
Verks Objekt   inkl TA Prognos else Kommentarer

Utgifter
422 94050 Gräsklippare 250,0 250,0 0,0 Ingen avvikelse förväntas

463 94463 Utsmyckning gymnasiet 20,0 20,0 0,0 Ingen avvikelse förväntas
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Uppföljningsrapport 2012-08-31 Kommunstyrelse, Räddningstjänst

Investeringsbudget (tkr) Beräknat utfall
helår 2012

  Budget Avvik-
Verks Objekt   inkl TA Prognos else Kommentarer

Utgifter
882 90809 Ledningsfordon 500,0 596,4 -96,4 Pga att moms inte får lyftas på bilen blir det 

underskott. Regleras genom att inte göra 
tänkt investering i värmekamera.

90825 Värmekamera 100,0 0,0 100,0 Inköp görs inte utan pengarna får täcka 
underskottet på ledningsfordonot.
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Uppföljningsrapport 2012-08-31

Investeringsbudget (tkr) Beräknat utfall
helår 2012

  Budget Avvik-
Verks Objekt   inkl TA Prognos else Kommentarer
Utgifter

023 Barnomsorgsfastigheter
9428 500,0 510,2 -10,2 Ombyggnation av larmanläggningar i 

barnomsorgsfastigheter blev något 
dyrare än budgeterat.

024 Särskilda boendeformer
9401 1 100,0 600,0 500,0 Ombyggnationen på Ekliden blir 

billigare än budgeterat.

025
9430 150,0 163,4 -13,4 Renoveringen av Hultsfreds biografs 

maskinrum blev något dyrare än 
budgeterat.

218
9414 13 458,0 8 558,0 4 900,0 Arbeten med exploateringsområde 

Strandlyckan förväntas inte bli 
färdigställt under 2012. Kvarvarande 
medel ombudgeteras till 2013.

241

9432 500,0 0,0 500,0 Arbetet med väg och gångväg vid 
Körners Mekaniska i Hultsfred 
beräknas inte komma igång under 
2012. Kvarvarande medel 
ombudgeteras till 2013.

867
9437 1 500,0 0,0 1 500,0 Arbetet med ny bottenluftare i 

Hultsfreds avloppsreningsverk 
beräknas inte komma igång under pga 
merarbetet som översvämningarna 
skapat under 2012. Avsatta medel 
föreslås ombudgeteras till 2013.

871
9438 1 918,0 218,0 1 700,0 Under 2012 har en preliminär 

sluttäckningsplan tagits fram och 
lämnats till Länsstyrelsen. Projektering 
av sluttäckning av östra kullen 
planeras ske 2013 utifrån 
Länsstyrelsens svar och 
sättningsprognos. Kvarvarande medel 
ombudgeteras till 2013.

Exploateringsmark (avyttr)
Strandlyckan

Gator och vägar

Väg och gångväg Körners Mek.

Kultur och fritidsanläggningar

Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred

Renhållningsavdelningen

Larmanläggningar

Ombyggnation Ekliden

Hultsfreds biografs maskinrum

Avloppsreningsverk
Ny bottenluftare avloppsreningsverk

Återställning Kejsarkullens deponi
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Uppföljningsrapport 2012-08-31

Investeringsbudget (tkr) Beräknat utfall
helår 2012

  Budget Avvik-
Verks Objekt   inkl TA Prognos else Kommentarer
Utgifter

Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred

9439 89,0 60,0 29,0 Arbetet med ny renhållningsordning 
beräknas kosta ca 60,0 tkr under 2012. 
Arbetet kommer att fortsätta under 
2013. Kvarvarande medel föreslås 
ombudgeteras till 2013.

Summa avvikelser 9 105,4

Ny renhållningsordning
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Delårsrapport 2012-08-31 Barn- och utbildningsnämnd

Investeringsbudget (tkr) Beräknat utfall
helår 2012

  Budget Avvik-
Verks Objekt   inkl TA Prognos else Kommentarer

Utgifter
654 96568 Inventarier gymnasiet 113,0 113,0 0,0 Ingen avvikelse förväntas
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Delårsrapport 2012-08-31 Socialnämnd

Investeringsbudget (tkr) Beräknat utfall
helår 2012

  Budget Avvik-
Verks Objekt   inkl TA Prognos else Kommentarer

Utgifter
7709 97023 IT-stöd inom vård 

och omsorg
903,0 0,0 903,0 I nuläget ser det inte ut som att satsningar på 

ytterligare IT-stöd inom vård och omsorg 
kommer att genomföras under året. Beloppet 
ombudgeteras till 2013.

7709 97028 Inventarier vård och 
omsorg

192,0 192,0 0,0 Hela det budgeterade beloppet beräknas 
användas under året.
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