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Årets resultat 
För Hultsfreds kommun beräknas ett resultat 
för 2013 på 18,3 mnkr (aug: 24,9 mnkr). Bud-
geterat resultat för 2013 är 6,2 mnkr. Det be-
räknade resultat är således 12,2 mnkr bättre 
(aug +4,8 mnkr). En stor del av resultatet är en 
engångsintäkt på 14,1 mnkr avseende återbeta-
lade personalförsäkringspremier från AFA.  
 
Årets skatteintäkter 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och ut-
jämning uppgår 2013 till 710,5 mnkr vilket är 
en ökning med 14,4 mnkr från 2012.

De största budgetavvikelserna 
De största avvikelserna i förhållande till den av 
kommunfullmäktige beslutade budgeten är: 
 

 
 

 

Sammanfattad resultaträkning, mnkr 

 

 

  

Återbetalning från AFA + 14,1
Värdeförändring pensionsmedel + 3,8
Avsatt för löneökningar + 2,1
Kost o städ + 1,1
Underskottstäckning HKIAB - -4,0
Socialnämnden - -9,1

varav handläggning och 
placeringar av barn o ungdom - 11,5

Övergripande finansiella mål
Prognos 

2013
Budget 

2013
Utfall 
2012

Ekonomi i balans
Årets resultat, mnkr 18,3 6,1 21,2

Långfristiga skulder (långa lån), mnkr 178,5 201,8 178,5

Soliditet, procent 41,3 37,8 38,4

Prognos Budget Avvikelse Bokslut
2013 2013 2013 2012

Verksamhetens intäkter * 158,2 123,1 35,1 164,0
Verksamhetens kostnader * -852,2 -822,7 -29,5 -840,0

Nettokostnader -694,0 -699,7 5,7 -676,1

Skatter o statsbidrag 710,5 709,5 1,0 696,0

Finansiellt netto 1,9 -3,7 5,5 1,3

Resultat 18,3 6,2 12,2 21,2

Upplåning 0,0 25,0 -25,0 24,0
Investeringar 26,2 62,9 36,8 29,1

* exklusive projekt 5,9 mnkr, kostnader inklusive pensionskostnader 44,9 mnkr och avskrivningar 24,2 mnkr
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Konjunkturen enligt SKL 

Stabilt skatteunderlag trots bräcklig 
konjunktur 
Den ekonomiska utvecklingen har under årets början 
varit fortsatt svag såväl internationellt som här på 
hemmaplan. Förhoppningarna om en stabilare till-
växt har dock gradvis stärkts och vi förutser att kon-
junkturen stärks framöver. Återhämtningen blir dock 
inledningsvis svag. Vi bedömer att svensk BNP i år 
växer med 1,1 procent och nästa år beräknas tillväx-
ten bli 2,4 procent. 

Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten 
dröjer sig kvar kring 8 procent. Det är först en bit in 
på nästa år som läget på arbetsmarknaden mer påtag-
ligt börjar förbättras. Det svaga arbetsmarknadsläget 
i kombination med en fortsatt stark krona håller till-
baka pris- och löneutvecklingen. Det låga inflations-
trycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. I reala 
termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, 
är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i 
år. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensioner. 

Åren 2015–2016 växer skatteunderlaget med över 2 
procent i reala termer. Den starka tillväxten är ett 
resultat av den återhämtning som beräknas ske på 
arbetsmarknaden. Både 2015 och 2016 växer syssel-
sättningen med omkring 1,5 procent. Tillväxten i 
svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk 
efterfrågan – såväl konsumtionen som investeringar-
na växer snabbt. En viss återhämtning sker också 
internationellt, men tillväxten på viktiga svenska 
exportmarknader som t.ex. euroområdet bedöms 
även fortsättningsvis bli svagare än tillväxten i Sve-
rige.

 

Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och 
löner utvecklas långsammare än normalt. Men i takt 
med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och 
löneökningstakten. Under 2013 och 2014 ökar timlöner-
na med knappt 3 för att sedan öka med 4,0 procent 
2016. Den underliggande inflationen (KPIX) stiger sam-
tidigt från 0,6 till 1,7 procent. 

Andhämtningspaus för skatteunder-
lagstillväxten 
Det preliminära taxeringsutfall för år 2012 som Skat-
teverket publicerade den 8 september indikerar en 
något större ökning av avtalade pensionsinkomster år 
2012 än vi förutspådde i vår förra prognos (cirkulär 
13:17). Vi räknar således med att skatteunderlaget 
under 2012 växte i historiskt genomsnittlig takt. I år 
väntas lägre lönehöjningar och något mindre ökning 
av arbetade timmar medföra en dämpning av skatte-
underlagstillväxten. Nästa år beräknas skatteunderla-
gets tillväxt avta ytterligare trots större lönehöjningar 
och sysselsättningsökning i samma storleksordning 
som i år. Det förklaras främst av att den automatiska 
balanseringen av allmänna pensioner bidrar till att 
pensionsinkomsterna knappt ökar alls. 
Skatteunderlagstillväxt och bidrag till föränd-
ring. 
Ökning i procent och bidrag i procentenheter 

 
Åren närmast därefter väntas en konjunkturell åter-
hämtning med stark sysselsättningsutveckling och 
större löneökningar samtidigt som även pensions-
inkomsterna ökar snabbare. Då får vi också rejäl 
skatteunderlagstillväxt. 

Mindre lönesumma och större transfe-
reringsinkomster än förutspått 2013 
Som framgår ovan har vi reviderat upp prognosen 
för år 2012 till följd av det preliminära taxeringsut-

Tabell1. Nyckeltal i svensk ekonomi, utveckling i
procent

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

BNP
1 3,7 1,1 1,1 2,4 3,5 3,7 2,7

Sysselsättning, 

timmar
1 2,4 0,7 0,1 0,4 1,5 1,7 0,7

Öppen arbetslöshet, 

nivå
7,8 8,0 8,1 7,9 7,4 6,7 6,5

Timlön
2 2,7 2,9 2,4 2,9 3,2 3,6 4,0

Timlön
3 2,5 3,0 2,7 2,7 3,0 3,6 4,0

Konsumentpriser 

KPIF
1,1 1,1 0,6 1,0 1,4 1,7 1,7

Konsumentpriser 

KPI
3,0 0,9 0,1 1,1 1,9 2,3 2,6

Realt skatteunderlag
4 2,4 2,0 1,5 0,9 2,1 2,2 1,5

1 Kalenderkorrigerad, 2 nationalräkenskaperna, 3 kon-

junkturlönestatistiken 4 korrigerat för regelförändringar 
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fallet. Enligt nationalräkenskaperna var den utbe-
talda lönesumman mindre än vi förutspått första 
halvåret 2013. Detta motverkas till stor del av att 
annan statistik visar att vi underskattat inkomster 
av såväl sjukpenning som arbetslöshetsersättning-
ar, varför nettoeffekten på skatteunderlaget är mar-
ginell, se tabell 2. 

Prognosen för år 2015 och 2016 är uppreviderad. 
Det beror främst på att SCB:s nya befolknings-
framskrivning visar större ökning av befolkningen i 
arbetsför ålder, med en uppjustering av vår prognos 
för arbetade timmar som följd. Dessutom har pens-
ionsinkomsterna reviderats upp dessa år på grund 
av att vi nu förutser svagare bromsverkan av den 
automatiska balanseringen. 

 
Regeringens septemberprognos för 2012 och 2013 har 

fastställts som uppräkningsfaktorer för utbetalning av 

preliminär skatt. 

Jämförelse av prognoser 
Skillnaden mellan SKL:s, Ekonomistyrningsver-
kets (ESV) och regeringens prognoser är förhållan-
devis stor. ESV prognostiserar något starkare skat-
teunderlagstillväxt än SKL år 2012 – 2014, men 
betydligt svagare utveckling än SKL 2015 och 
2016. Den viktigaste förklaringen är att ESV:s 
prognos baseras på en mer utdragen återhämtning 
på arbetsmarknaden än vad SKL räknar med. Det 
är också märkbara skillnader beträffande progno-
serna för grundavdrag och beskattningsbara trans-
fereringar inklusive pensionsinkomster. 

Prognosen för år 2012 i regeringens vårproposition 
visar mindre ökning av pensionsinkomster och 
större grundavdrag än SKL:s. För år 2014 förutsåg 
regeringen större ökning av lönesumman och pens-
ionsinkomsterna än SKL nu räknar med. Regering-
ens prognoser för de kommande åren utgår från en 
lägre löneökningstakt och långsammare ökning av 
beskattningsbara transfereringar inklusive pension-
er än enligt SKL:s prognos. 

 

 

Befolkningsutveckling 
1972-12-31 – 2013-06-30, SCB 

År
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

13 500
14 000
14 500
15 000
15 500
16 000
16 500
17 000
17 500
18 000
18 500

 
Antalet invånare var den 30 juni i år 13 578. Under 
första halvåret ökade befolkningen med 28 perso-
ner och under första halvåret 2012 ökade befolk-
ningen med 8 personer. Förändringen för perioden 
sista juni 2012 till sista juni 2013 var en ökning 
med 55 invånare och motsvarande period ett år 
tidigare var en minskning med 52. 
 
Veckovis befolkningsutveckling, vecka 
41 2012 till vecka 40 2013, skatteverket 

13 450
13 475
13 500
13 525
13 550
13 575
13 600
13 625
13 650

41 44 47 50 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40

2011-2012 2012-2013

Även om Skatteverkets befolkningsstatistik är för- 
röjd och avviker mer eller mindre från SCB:s tyder 
höstens uppgifter från RSV att vi är inne i en pe-
riod där befolkningen fortsätter att öka. 
 
Enligt skatteverket var invånarantalet 13 640 vecka 
40, en ökning från den 1 november 2012 med 126. 
I budget 2014 har antagits ett invånarantal på 
13 432 den 1 november. 
 

Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring

2012 2013 2014 2015 2016
2011-
2016

SKL, aug 2013 4,2 3,3 3,2 4,5 5,3 22,1

ESV, jun 2012 4,3 3,4 3,3 4,1 4,8 21,7

SKL, apr 2013 4,1 3,4 3,2 4,0 4,7 21,0

Reg, apr 2013 3,0 4,0 2,8 4,3 5,1 21,5

Reg, sep 2012 4,1 4,1 4,2 4,8 4,5 23,7
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Kommunens personal
 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie ar-
betstid 

 
 

Vi kan för årets åtta första månader konstatera att 
sjukfrånvaron minskat marginellt från helåret 2012. 
Sjukfrånvaron bland de anställda i Hultsfreds 
kommun har minskat flera år i rad dock bröts tren-
den 2012 då en marginell höjning kom (0,07 för  

 
 
Hultsfreds kommun). De tidigare årens minskning 
har troligen flera orsaker, Försäkringskassans nya 
regler för sjukskrivning och sjukersättning har 
påverkat talen men även en enhetligare och tydli-
gare rehabiliteringsprocess. 
 
Notera att måttet ”60 dagar eller mer” sätts i relat-
ion till den totala sjukfrånvaron. Alltså 38,56 pro-
cent av den totala sjukfrånvaron 2012 är 60 dagar 
eller mer. Det innebär att långtidssjukfrånvaron har 
minskat i kommunen de senaste åtta månaderna. 
Övriga mått sätts i relation till ordinarie arbetad tid. 
 
Östra Smålands Kommunalteknikförbunds (ÖSK) 
sjukfrånvaro presenteras separat och är i samtliga 
fall lägre än för hela kommunen.  
  

2012

Kategorier Hfd kom ÖSK Hfd kom ÖSK

60 dagar eller mer 37,96 7,83 38,63 7,10

Kvinnor 5,11 1,54 5,47 0,49
Män 3,35 2,70 2,82 2,48

29 och yngre 2,07 1,69 3,29 0,31
30-49 3,62 1,70 3,95 1,38
50 och äldre 6,40 3,42 6,20 3,29

Totalt 4,83 2,59 5,03 2,31

13-aug
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Resultat och kapacitet 
 
Jämförelsestörande poster 
I årets resultat ingår som intäkt återbetalning av 
premier från AFA Försäkring. AFA har beslutat att 
för åren 2005 och 2006 sänka premierna för av-
talsgruppsjukförsäkring och premiebefrielseförsäk-
ring till noll. De premier, 14,1 mnkr, kommunen 
betalat till AFA för dessa försäkringar kommer att 
återbetalas under november månad. Under 2012 
återbetaldes 14,5 mnkr för åren 2007 och 2008. 
 
Årets resultat

aug
Mnkr 2013 2013 2012 2011 2010 2009
Årets resultat 18,3 24,9 21,2 3,7 6,5 13,8

 

 
 

För Hultsfreds kommun beräknas ett resultat för 
2013 på 18,3 mnkr (aug: 24,9 mnkr). Budgeterat 
resultat för 2013 är 6,2 mnkr. Det beräknade resul-
tat är således 12,2 mnkr bättre (aug +4,8 mnkr).  

Analys avvikelse mot budget
Mnkr 2013 aug-13
Nämnder -6,5 -3,6
Avvecklingskostnader fastigheter -2,7 0,0
Underskottstäckning HKIAB -4,0 -2,1
Pensioner, avskrivningar och lägre 
arb.g.avg för ungdomar 1,6 1,2
Oförutsett, för löner fiber-
utbyggnad, KF, KS och KSAU 3,1 3,3
Återbetalade premier från AFA 14,1 0
Skatteintäkter o utjämning 1,0 0,7
Finansiellt netto 5,5 5,4
Summa avvikelse mot årets 

resultat 12,2 4,8  
 
 

Nämnderna avviker med -6,5 mnkr (aug -3,6 
mnkr), pensioner, övrigt oförutsett, och avskriv-
ningar avviker med +4,7 (aug +4,5 mnkr) medan 
skatteintäkter och utjämning enligt senaste prognos 
beräknas bli 1,0 mnkr större än budget (aug +0,7 
mnkr). Kostnaderna för årets löneökningar beräk-
nas preliminärt bli 2,1 mnkr lägre än de medel som 
avsatts för detta. De finansiella posterna netto ger 
överskott med +5,5 mnkr (aug +5,4 mnkr). 
Utöver ovanstående budgeterade poster påverkas 
avvikelsen mot budgeterat resultat i mycket hög 
grad av återbetalning av försäkringspremier för 
gruppolycksfallsförsäkring och premiebefrielse 
från AFA. Det avser premier för åren 2005 och 
2006 till ett sammanlagt belopp av 14,1 mnkr. För 
år 2012 återbetaldes premier till ett belopp av 14,5 
mnkr. Vidare behöver kommunen tillskjuta 4,0 
mnkr (aug 2,1 mnkr) till Hultsfreds Kommunala 
Industri AB för att täcka underskott. Rivningen av 
Råsebäcksskolan påbörjas under hösten till en 
kostnad av 1,0 mnkr, av en beräknad totalkostnad 
på 1,8 mnkr medan lösen av borgenslån kostar 1,7 
mnkr. 
 
Nämndernas budgetavvikelser 
 
Mnkr 2013 aug-13 2012 2011 2010
Kommunstyrelsen   * 1,7 1,7 -1,4 5,6 -3,7
KS utöver budget -6,7 -2,1
Barn- och 
utbildningsnämden 0,6 0,5 4,8 -0,1 -3,1
Socialnämnden -9,1 -6,1 -0,5 -0,9 9,1
Miljö- och 
byggnadsnämnden 0,3 0,2 1,2 0,8 0,7
Delsumma nämnder -13,2 -5,7 4,1 5,5 2,9

Pensioner, oförutsett, 
avskr och elimineringar 4,7 4,5 -3,8 -10,0 5,3
Jämförelsestörande 14,1 0 14,5 0 -8,0
Summa 5,6 -1,3 14,8 -4,6 0,3

Summa före 
jmfstör/omstr -8,5 -1,3 0,3 -4,6 8,3

* inklusive överförmyndarsamverkan och ÖSK
 
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 13,2 mnkr 
(aug: -7,4 mnkr).  
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2013 aug-13 2012
Kommun-
övergripande verksamhet 0,0 0,3 -2,3
Kost o städ 1,1 0,7 1,1
Kultur och fritid -0,2 -0,1 -0,8
Räddningstjänsten 0 0,1 0,6
Besparingskrav 0 0
Totalt kommunstyrelsen 0,9 1,0 -1,3

ÖSK 0,8 0,8 0,0

Totalt KS + ÖSK 1,7 1,7 -1,4

 
Kommunstyrelsen beräknas ge överskott mot bud-
get med 0,9 mnkr vid årets slut (aug +1,0 mnkr). I 
kommunstyrelsen ingår kommunens övergripande 
verksamhet, kultur- och fritidsförvaltningen (KoF), 
räddningstjänsten och överförmyndarnämnden. 
Den största negativa avvikelsen för kommunens 
övergripande verksamhet visar Campus med 0,9 
mnkr (aug -0,5 mnkr) Campus har minskat kostna-
derna utan att kunna nå budget och har en relativt 
stor andel fasta kostnader som är svåra att påverka. 
Har även ett stort budgeterat intäktskrav som inte 
har gått att nå. Större positiv avvikelse förväntas 
för Kost och Städ med ett beräknat överskott till 
årets slut på 1,1 mnkr (aug 0,7 mnkr). Orsaker är 
vakanta tjänster och god planering av semester och 
tillsättning av vikariat. Summa övriga personal-
kostnader ger överskott med 0,7 mnkr (aug 0,7 
mnkr) där bland annat behovet av rehabilitering 
varit lägre än budgeterat. Efter att räddningstjäns-
ten under 2012 genomförde stora förändringar med 
minskade nettokostnader på 2,7 mnkr visar pro-
gnosen för 2013 liten avvikelse mot budget. 
 
ÖSK beräknas redovisa ett överskott på 0,8 mnkr 
till årets slut (aug 0,8 mnkr). För ÖSK ger hante-
ringen av avfall ett överskott på 0,9 mnkr (aug +1,1 
mnkr) beroende på lägre kostnader. År 2013 inled-
des med en lång och snörik vilket medför att bud-
geten överskrids med 0,6 mnkr (aug -0,3 mnkr). 
Försålda administrativa tjänster till ÖSK Högsby 
ger överskott med 1,1 mnkr (aug 0,7 mnkr). Ener-
gikostnader för byggnader beräknas bli 1,0 mnkr 
(aug 0,9 mnkr) större än budget varav 0,6 mnkr 
(aug 0,7 mnkr) debiteras verksamheterna som ökad 
hyra. 
 
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnad be-
döms för helåret 2013 bli 235,4 mnkr, vilket är en 
avvikelse på +0,6 mnkr (aug +0,5 mnkr). De skol-
formsövergripande verksamheterna förväntas visa 
ett överskott på 0,8 mnkr (aug +0,7 mnkr) på grund 
av att en psykologtjänst samt en specialpedagog-

tjänst har varit vakanta under delar av året. Grund-
skolan beräknas visa ett överskott mot budget med 
1,3 mnkr (aug + 1,1 mnkr). Detta överskott orsakas 
främst av höga intäkter från migrationsverket samt 
av lägre personalkostnader för vaktmästare och 
elevhälsopersonal än budgeterat. Gymnasium, 
gymnasiesärskola, vuxenutbildning och musiks-
kola förväntas visa ett överskott mot budget med 
0,5 mnkr (aug 0,0). Detta beror främst på högre 
intäkter än budgeterat för utbildning av elever från 
andra kommuner inom gymnasiesärskolan. Biblio-
teket förväntas inte avvika nämnvärt från budget. 
Förskola, förskoleklass och fritidshem beräknas 
överskrida budgeten med 1,1 mnkr (aug -0,7 mnkr) 
vilket beror på längre semesteröppettider i försko-
lan och fritidshemmen än budgeterat samt införan-
det av kvälls- och helgomsorg. Grundsärskolan 
förväntas överskrida budget med 0,9 mnkr (aug -
0,7 mnkr). 
 
Socialnämndens prognos pekar på ett underskott på 
9,1 mnkr (augusti -6,1 mnkr). 
 
Individ- och familjeomsorgen får enligt prognosen 
ett underskott på 9,6 mnkr (augusti -7,3 mnkr). De 
stora underskotten finns inom verksamheterna för 
barn- och ungdomar, 11,5 mnkr som har höga 
kostnader för placeringar, men som också har varit 
tvungna att köpa in konsulttjänster för att klara av 
handläggningen av den stora ärendemängden. 
Verksamheterna som riktar sig till vuxna ger ett 
överskott med 1,1 mnkr. 
 
Äldreomsorgens prognos pekar på ett underskott 
på 1,2 mnkr (augusti +0,4 mnkr). En stor del av 
underskottet, 1,7 mnkr, finns inom hemtjänsten. 
Medel fördelas till hemtjänstverksamheterna enligt 
en resursfördelningsmodell som baseras på antalet 
biståndsbedömda timmar. Antalet biståndsbe-
dömda hemtjänsttimmar per månad ligger närmare 
500 timmar högre i augusti än i januari. Jämfört 
med januari föregående år är antalet timmar nästan 
1 400 timmar högre i augusti. Verksamheterna för 
hälso-, sjukvårds-, och rehabiliteringsverksamheten 
(HSR) gör överskott, 0,4 mnkr till följd av att det 
har varit svårt att tillsätta tjänster under del av året.  
 
Verksamheten för stöd i ordinärt boende, det vill 
säga personliga assistenter, beräknas enligt pro-
gnosen få ett överskott på 0,3 mnkr (augusti 0,3 
mnkr) vilket dock snabbt kan förändras.  
 
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
beräknas redovisa ett samlat överskott på 1,9 mnkr 
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(augusti 1,1 mnkr). Detta orsakas av att gruppbo-
städer beräknar ge ett överskott, 1,0 mnkr till följd 
av att det har funnits tomlägenheter fram till au-
gusti och att arbetet pågår med att genomföra den 
besparing som finns i 2014 års budget. Den dagliga 
verksamheten bidrar också till den positiva avvi-
kelsen mot budget, 0,9 mnkr. Korttidsverksamhet-
en samt trapphusboendet som har en gemensam 
budget pekar dock i prognosen mot ett underskott 
på -0,4 mnkr. 
 
Psykiatrin får i prognosen ett underskott på -2,1 
mnkr (augusti -1,5 mnkr). Antalet placeringar på 
enskilda vårdhem har ökat och kostnaderna för 
verksamheten ryms därför inte längre inom budget, 
-1,9 mnkr.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beräknas redovisa 
ett överskott till årets slut på 0,3 mnkr (aug 0,2 
mnkr). Trots minskade intäkter på grund av bland 
annat minskat byggande medför lägre kostnader i 
huvudsak för kart- och mätverksamheten att nämn-
dens nettokostnader blir lägre än budget. 
 
 
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 2013 aug-13 2012 2011 2010 2009
Verksamheten/SkB 88,0 86,5 87,1 90,0 90,5 91,1

Verksh före om- 
struktur.kostn/SKB 88,0 86,5 89,2 90,0 89,4 91,1

Pensioner/SkB 6,3 6,3 6,6 6,2 5,3 5,3
Avskrivningar/SkB 3,4 3,4 3,4 3,3 3,5 3,5
Finansnetto/SkB -0,3 -0,6 -0,2 0,0 -0,3 -0,5
Summa löpande 

kostnader 97,4 95,6 97,0 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 88,0 % (aug 86,5 %) av 
summan av skatter och statsbidrag. Att andelen blir 
så låg förklaras för andra året i rad till stor del av 
återbetalningen från AFA. Utfallet per augusti är i 

detta fall inte relevant eftersom fördelningen av 
nettokostnaderna över året inte följer antalet måna-
der som är fallet för skatter och statsbi-
drag/utjämning. 
 
Förändring av intäkter och kostnader 
Procent 2013 aug-13 2012 2011 2010
Kostnader exklusive 
finansiella kostnader 1,7 5,0 -4,9 1,1 2,7
Verksamhetens intäkter -3,8 4,7 -12,5 5,9 4,0
Skatteintäkter 1,3 0,8 1,3 1,0 0,5

4,6Generella statsbidrag 4,6 4,1 -6,5 -1,7 4,4
Finansnetto exkl 
placerade pensionsmedel 11,9 -2,7 23,2 76,1 -32,4
Placerade pensionsmedel 19,0 42,7 25,2 -1,0 -49,6
 
Kommunens kostnader exklusive finansiella kost-
nader, projekt och jämförelsestörande poster beräk-
nas öka med 1,7 % från 2012 (aug 5,0 %). 
 
Nettokostnaderna före finansiella kostnader beräk-
nas bli 694,0 mnkr och ökar med 17,9 mnkr från 
2012 eller 2,9 procent. 
 
Summan av skatter och generella statsbidrag be-
räknas 2013 bli 710,5 mnkr vilket är 14,5 mnkr 
eller 2,1 procent mer än 2012. 
 
Regleringsbidraget, kostnadsutjämningen för riket 
och kostnadsutjämningen för LSS minskar med 0,5 
mnkr, 2,6 mnkr samt 0,3 mnkr. Inkomstutjämning-
en ökar med hela 12,9 mnkr. 2012 var sista året för 
kostnadsutjämningen mellan länets kommuner 
angående övertagandet av hemsjukvården. Belop-
pet var 0,4 mnkr. Till sist beräknas fastighetsavgif-
terna minska med 0,3 mnkr. 
 
Totalt sett ökar de generella statsbidragen och ut-
jämningarna med 8,9 mnkr medan skatteintäkterna 
beräknas öka med 5,6 mnkr. 
 
Ränteintäkterna beräknas bli 0,2 mnkr lägre än 
förra året men ändå 0,1 mnkr högre än budgeterat. 
Värdeökningen av pensionsmedel beräknas bli 7,5 
mnkr, vilket är 1,2 mnkr mer än 2012. Värdeök-
ningen förutsätter en inte alltför negativ utveckling 
av Stockholmsbörsen under hösten. Något högre 
genomsnittlig låneskuld än 2012 och fortsatt låga 
räntor medför att räntekostnaderna endast blir mar-
ginellt större, 0,1 mnkr, än 2012 men hela 1,6 mnkr 
(aug +1,2 mnkr) lägre än budgeterat. 
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Investeringsvolym 
 
Procent 2013 aug-13 2012 2011 2010
Investeringsvolym/n
ettokostnader 3,8 3,5 5,4 3,4 3,7
Avskrivningar/netto
investeringar 92,4 102,3 65,8 97,9 94,6

 Nettoinvesteringarna beräknas 2013 uppgå till 
26,2 mnkr, 10,1 mnkr lägre än förra årets utfall 
36,3 mnkr. Utfallet per den sista augusti är 15,8 
mnkr (14,9). 
 
Till årets slut har det rapporterats avvikelser på 
investeringsbudgeten om totalt 20,2 mnkr. 1,9 
mnkr avser obudgeterade investeringsinkomster 
och 18,3 mnkr avser investeringsutgifter. 
 
Den största enskilda avvikelsen på 12,7 mnkr står 
ombyggnationen av Ekliden för. Projektet har bli-
vit förskjutet i tiden och föreslås att ombudgeteras 
till 2014.  
 
Budgeterad investering i Vindkraftverk om 15,4 
mnkr skjuts framåt i tiden.  
 
Den relativt stora avvikelsen från investeringsbud-
geten gör att avskrivningarna nästan når upp till 
nettoinvesteringarna (92,4% enligt tabellen). Inte 
på helår sedan 2005, då avskrivningarna var större 
än nettoinvesteringarna, har detta mått varit över 
100. 
 
Självfinansieringsgrad av investering-
arna 
 

Till rörelsekapitalet beräknas verksamheten tillföra 
33,0 mnkr (augusti 40,7 mnkr). Det är vad kom-
munen har kvar av skatteintäkterna när den lö-
pande driften och de finansiella kostnaderna är 
betalda. Med nettoinvesteringar på 26,2 mnkr (aug 
15,2 mnkr) blir självfinansieringsgraden 126,0 % 
(aug 257,6 %). Det är mycket glädjande att självfi-
nansieringsgraden sedan år 2010 varit över 100 %. 
Grunden för detta är goda resultat och ett rimligt 
investeringsprogram. Håller denna mycket goda 
trend i sig blir det aktuellt med amortering istället, 
för som i budget 2013 angivet, nyupplåning. 
 

2013 aug-13 2012 2011 2010
Medel från verksamheten, 
mnkr 33,0 40,7 46,7 28,3 32,4
Nettoinvesteringar, mnkr 26,2 15,8 36,3 23,8 25,9
Självfinansieringsgrad, % 126,0 257,6 128,7 118,9 125,1
 
 

 
Nettoinvesteringar 2009-2012, mnkr 
 

Nettoinvesteringar
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År 2007 och 2008 uppgick nettoinvesteringarna till 
52 respektive 49 mnkr. Det var, och är, för Hults-
freds kommun en allt för hög nivå. Efter det har 
nivån sedan sjunkit till en mer rimlig nivå. I 2012 
års utfall, drygt 36 mnkr, ska vi komma ihåg att 
köpet av Herrstorpet för 14,1 mnkr ingår. Till årets 
slut beräknas nettoinvesteringarna bli 26,2 mnkr. 
Som tidigare glädjande konstaterat kommer kom-
munen själv klara av att finansiera detta utan ny-
upplåning. I detta sammanhang bör också nämnas 
att avskrivningarna till årets slut beräknas till 24,2 
mnkr. Detta tillsammans med ett prognostiserat 
årsresultat på 18,3 mnkr gör att investeringssidan 
är under god kontroll. 
 
Av den totala investeringsbudgeten 2013 på 46,4 
mnkr har förslag på ombudgetering till 2014, läm-
nats med 18,3 mnkr. 
 
Soliditet 
% 2013 aug-13 2012 2011 2010
Soliditet 41,3 41,8 38,4 36,7 44,4
Tillgångsförändring 0,5 6,3 5,4 4,9 -0,1
Förändring av eget 
kapital 8,1 4,0 10,3 -13,2 2,8
Soliditet inkl 
pensions-skuld 
intjänad före 1998 -29,0 -27,6 -32,3 -32,3 -26,1
 

 

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-
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punkt från balansräkningen beräknas soliditeten till 
41,3 % (augusti: 41,8 %), en ökning med 2,9 pro-
centenheter från år 2012. Tillgångsmassan och det 
egna kapitalet beräknas öka med 0,5 % respektive 
8,1 %. 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 2013 beräknad till 418 mnkr, läggas in som 
en avsättning i balansräkningen skulle kommunens 
soliditet minska från + 41,3 % till – 29 %. 
 
Det egna kapitalet beräknas under 2013 öka med 
18,3 mnkr, det vill säga årets resultat. 
 
Risk och kontroll 
 
Likviditet 2013 aug-13 2012 2011 2010
Kassalikviditet exkl 
semesterlöneskuld, % 196,1 209,3 186,2 142,5 104,6
Rörelsekapital exkl 
semesterlöneskuld, 
mnkr 84,9 99,5 82,7 49,0 6,4
 

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 9,9 procentenheter jämfört med 
föregående år. Kassalikviditeten beräknas till 196,1 
% och innebär att betalningsberedskapen på kort 
sikt är god. Genom en checkkredit har kommunen 
ytterligare tillgång till knappt 40 mnkr. 
 

 

 

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 förbättrats 
och beräknas vid årsskiftet vara 84,9 mnkr. 
Som man ser i grafen ovan beräknas de likvida 
medlen till årets till 30,0 mnkr, en minskning från 
föregående år med 12,3 mnkr. Relativt sett har 
Hultsfreds kommun ändå just nu en god likviditet. 
Det beror bland annat på lägre investeringsutgifter 
än budgeterat. Till årets slut kommer också återbe-
talning av de så kallade AFA pengarna att ske med 
14,1 mnkr. 2012 skedde också en återbetalning 
med 14,5 mnkr. 
 

Räntebärande skulder och fordringar 
 

 
 
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 i och med 
nyupplåning de senaste åren brutits. Istället ökade 
risken 2011 och 2012. Risken beräknas minska 
marginellt under 2013. Utlämnande lån tillsam-
mans med placerade pensionsmedel kan betraktas 
som räntebärande fordringar och beräknas vara 
16,5 % av de totala tillgångarna den sista decem-
ber. Fordringar beräknas netto öka under året på 
grund av att värdet på de placerade pensionsmed-
len via KLP beräknas öka från 90,7 mnkr 2012 till 
98,2 mnkr vid årets slut. Samtidigt beräknas 
summa tillgångar öka från 2012 till 2013 med 2,8 
mnkr. 
 
Borgensåtaganden och koncernens 
resultat 
 

 
 

Det totala borgensåtagandet beräknas vara 347,2 
mnkr vid utgången av 2013, en ökning med 4,5 
mnkr i förhållande till föregående år. Det beror till 
största del på ökade borgensåtagande till HKIAB 
med ca 9,9 mnkr och minskning av borgens-
åtagande till AB Hultsfred Bostäder (ABHB) med 
2,9 mnkr. Övriga har tillsammans minskat med 2,5 
mnkr. 
 

 Likvida medel 2010-2013, mnkr
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Procent 2013 aug-13 2012 2011 2010
Räntebärande 
skulder/tillgångar 29,8 29,3 29,9 27,2 19,2
Räntebärande 
fordringar/tillgångar 16,5 16,1 15,3 15,0 15,0

Mnkr 2013 aug-13 2012 2011 2010
Borgensåtagande 347,2 349,4 342,7 322,0 320,4
Koncernens resultat 14,7 24,3 22,1 5,3 4,3
Kommunens resultat 18,3 24,9 21,2 3,7 6,5
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Av det beräknade totala borgensåtagande per den 
31 december 2013 är 48,8 % 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 43,1 % beviljat till 
Hultsfreds Kommunala Industri AB. Detta bor-
gensåtagande måsta anses vara förenat med en 
större risk. Bolagets intäkter är hyror för industri-
lokaler. 
Sammantaget kan inte riskexponeringen anses vara 
låg. 
 

Pensionsskulden 
 

Mnkr 2013 aug-13 2012 2011 2010
Pensioner som 
kortfristig skuld 20,5 13,6 20,2 20,4 21,3
Avsättning för 
pensioner 10,9 19,4 19,7 18,7 16,8
Pensionsförpliktel
ser äldre än 1998 418 418,1 418,0 387,4 377,0
Total 

pensionsskuld 449,3 451,1 457,9 426,5 415,1

Placerade pensionsmedel,
marknadsvärde 109 108,5 100,2 90,0 94,5

Återlån 340,8 342,6 357,7 336,5 320,6

Placerade pensionsmedel,
bokfört värde 98,2 97,3 90,7 83,5 80,0
 

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 
 

 
 

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. Detta konstaterande 
gäller även på högsta övergripande nivå. Å andra 

sidan är det bättre att vara något försiktig och till 
årets slut lyckas redovisa ett positivt resultat som 
kan läggas till det egna kapitalet.  
 
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 
Utdebitering 1 krona 22,7 mnkr
Minskade kostnader 1 procent 8,5 mnkr
Ökat skatteunderlag 1 procent 6,3 mnkr
Nivåhöjning löner inklusive PO 1 procent 4,7 mnkr
Arbetsgivaravgiftsförändring 1 procent 3,6 mnkr
Generella statsbidrag 1 procent 2,2 mnkr
Räntehöjning på lån 1 procent 1,8 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 fast-
ställa budgeten med tillräcklig marginal. 
Skulle den kommunala skattesatsen, i 2013 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 svårt att med ökad utdebitering förbättra den 
finansiella situationen. 
År 2013 är den primärkommunala genomsnittliga 
skattesatsen i riket 20,61 kr (2012 20,59). Hults-
freds kommuns kommunskattesats 2013 är 21,91 
kr (2012 21,91). 
 
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 
också att kommunen ska ha god ekonomisk hus-
hållning. Att endast uppfylla minimikravet för 
balans är dock över en längre period ingen god 
ekonomisk hushållning. För att säkra det egna ka-
pitalet och bygga upp medel för reinvesteringar 
krävs att kommunen redovisar positiva resultat. Se 
vidare nedan uppföljning av kommunens finansi-
ella mål. 
 
 

 Mnkr 2013 aug-13 2012 2011 2010
Budgetavvikelse             
Årets resultat 12,2 4,8 22,7 5,8 12,0
Prognosavvikelse - 
Driftredovisningen 4,1 12,2 1,7
Prognosavvikelse - 
Årets resultat 3,4 12,5 5,4
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Kommunens resultat mot balanskravet 
 

 
 
 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 2013 kommer ovanstående inte att bli aktuellt. 
Balanskravet kommer att klaras med mycket god 
marginal. 

 
God ekonomisk hushållning 
 
För år 2013 har kommunen antagit följande mål för 
god ekonomisk hushållning: 
 
Årets resultat ska vara minst 6,1 mnkr. Det beräk-
nade resultatet är 18,3 mnkr. Detta mål uppnås. 
 
Långfristiga skulder ska högst vara 201,8 mnkr. De 
långfristiga skulderna beräknas var 178,5 mnkr vid 
årets slut. Detta mål uppnås. 
 
Soliditeten ska vara lägst 37,8 %. Den beräknade 
soliditeten den 31 december 2013 är 41,3 %. Detta 
mål uppnås.  
 

Detta utfall stärker kommunens ekonomi. 
Kommunens ekonomi i framtiden 
 

Hur kommunens ekonomi kommer att utvecklas i 
det kortare eller längre perspektivet är beroende av 
flera olika faktorer. Omvärldsfaktorer som utveckl-
ing 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 för 2013 (mellan 
den 1 november 2012 och den 1 november 2013) 
med 82 och för 2014 och 2015 med 133 respektive 
112 invånare. Under 2012 ökade befolkningen med 
35. Antalet invånare var den 30 juni i år 13 578 
och ett år tidigare 13 523 således en ökning under 
ett år med 55. Budget för 2014 är att antalet invå-
nare den 1 november är 13 432. Utfallet kan därför 
antas bli betydligt större än budget. Skatteverkets 
veckovisa preliminära statistik över antalet invå-
nare har under hösten varit som lägst 13 583 och 
under vecka 40 som högst 13 640. 
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 
2014 att skatter och statsbidrag blir 4,9 mnkr 
större. 
 
Från 2012 har kommunen förbättrat sättet att an-
passa kostnaderna till intäkterna. Ett led i detta 
arbete har varit den demografimodell ”kundmo-
dellen” 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-

Mnkr 2013 aug-13 2012 2011 2010
Årets resultat enl 
resultaträkningen 18,3 24,9 21,2 3,7 6,5
Reavinster/-förluster 0,6 3,4
Nedskrivning 
värdepapper 0,0
Nya 
ränteantaganden i 
RIPS 1,1
Resultat mot 

balanskravet 18,3 24,9 21,8 4,8 9,9
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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. Inför 2014 års budgetar-
bete kompletterades detta med uppdaterade delar 
av den analys av Hultsfreds kommun som SKL 
utarbetat. Slutsatsen från SKL:s analys, att Hults-
freds kommun behöver anpassa verksamheternas 
storlek i förhållande till befolkningsutvecklingen, 
gäller fortfarande. 
 

Positivt inför 2014, förutom det ökande antalet 
invånare är att äntligen kommer Utjämningskom-
mitténs.08:s förslag till nytt utjämningssystem att 
genomföras. Det ger enligt preliminära beräkningar 
Hultsfreds kommun cirka tio mnkr mer i utjämning 
under 2014 än med nuvarande system, vilket är 
lika med budget för 2014. Som framgår av inled-
ningen kommer skatteunderlagstillväxten att bli bra 
under åren 2015 och 2016. Allt detta sammantaget 
målar en ljus bild av kommunens inkomstökningar 
de närmaste åren. Frågan är dock hur länge det 
dröjer innan den nuvarande befolkningsökningen 
övergår till befolkningsminskning och hur stor den 
i så fall blir. 



Delårsrapport per 2013-08-31      miljontals kronor
Resultaträkning och finansieringsanalys
för beräknat utfall 2013-01-01 - 2013-12-31

Avvikelse

Beräknat Budget -

Resultaträkning utfall Budget utfall Bokslut

2013 2013 2013 2012 Tkr Procent

Verksamhetens intäkter, exkl proj Not 1 158,2 123,1 35,1 164,0 -5,8 -3,5
Verksamhetens kostnader, exkl proj Not 2 -852,2 -822,7 -29,5 -840,0 -12,2 1,5
    projektintäkter 5,9 5,9 0,0 6,4 -0,5 -7,8
    projektkostnader -5,9 -5,9 0,0 -6,4 0,5 -7,8
   varav pensionskostnader -44,9 -45,0 0,1 -46,1 1,2 -2,6
   varav avskrivningar -24,2 -24,5 0,3 -23,9 -0,3 1,3
Nettokostnader -694,0 -699,7 5,7 -676,1 -17,9 2,6
Skatteintäkter Not 3 494,2 493,2 1,0 488,6 5,6 1,1
Generella ststbidrag och utjämning 216,2 216,2 0,0 207,5 8,7 4,2

Finansiella intäkter             0,3 0,2 0,1 0,6 -0,3 -50,0
Avkastning avsatta pensionsmedel 7,5 3,7 3,8 6,3 1,2 19,0
Finansiella kostnader pensionsskuld    -0,4 -0,4 0,0 -0,3 -0,1 33,3
Finansiella kostnader       -5,5 -7,1 1,6 -5,3 -0,2 3,8

Resultat 18,3 6,2 12,2 21,2 -2,9 -13,7
Resultat mot balanskravet 18,3 6,2 12,2 20,8 -2,5 -12,0

Finansieringsanalys Beräknat Avvikelse

utfall Budget Budget - Bokslut

Tillförda medel 2013 2013 utfall 2012 Tkr Procent

Förändring av eget kapital 18,3 6,2 12,2 21,2 -2,9 -13,7
   varav avskrivningar -24,2 -24,5 0,3 -23,9 -0,3 1,3
Ökning av avsättningar -8,8 -0,2 -8,6 1,8
Korrigeringspost 0,7 0,0 0,7 -0,5 1,2 -240,0

Från verksamheten tillförda medel 33,0 30,4 2,6 46,4 -13,4 -28,9

Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning av banklån 0,0 25,0 -25,0 24,0 -24,0 -50,0
Långfristiga skulder/statliga investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0 1,3

Summa tillförda medel 33,0 55,4 -22,4 71,7 -38,7 -54,0

Använda medel

Inköp immateriella anl.tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,4
Nettoinvesteringar 1 26,2 62,9 36,8 28,7 -2,5 -8,7
Försäljning inventarier till ÖSK 0,0 0,0 0,0 -4,9 4,9
Minskning av långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0
Förvärv av aktier, andelar mm 0,0 0,0 0,0 0,1
Ökning av långfristiga fordringar 5,5 5,5 0,0 11,2 -5,7 -50,9

Summa använda medel 31,7 68,4 36,8 35,5 -3,8 -10,7

Förändring av rörelsekapital 1,3 -13,1 14,4 36,2 -34,9 -96,4

2012-2013

Förändring

2012-2013

Förändring
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Delårsrapport per 2013-08-31      miljontals kronor
Resultaträkning och finansieringsanalys
utfall 2013-01-01 - 2013-08-31

Beräknat Avvikelse Beräknat

utfall Budget Budget - utfall

Resultaträkning jan-aug jan-aug utfall jan-aug

2013 2013 2013 2012

Verksamhetens intäkter Not 1 98,7 84,9 13,8 94,3
Verksamhetens kostnader Not 2 -550,4 -535,4 -15,0 -524,3
    projektintäkter 4,9 4,9 0,0 3,4
    projektkostnader -4,9 -4,9 0,0 -3,4

jämförelsestörande poster, intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
jämförelsestörande poster, kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0

   varav pensionskostnader -29,9 -29,6 -0,3 -29,3
   varav avskrivningar -16,1 -16,3 0,2 -15,9

Nettokostnader -451,7 -450,5 -1,2 -430,0
Skatteintäkter Not 3 329,5 328,8 0,7 326,9
Generella ststbidrag och utjämning 144,2 144,2 0,0 138,5

Finansiella intäkter             0,2 0,1 0,1 0,2
Avkastning avsatta pensionsmedel 6,5 2,5 4,0 4,6
Finansiella kostnader pensionsskuld    -0,3 -0,3 0,0 -0,3
Finansiella kostnader       -3,5 -4,7 1,2 -3,6

Förändring av eget kapital 24,9 20,1 4,8 36,3
Resultat mot balanskravet 24,9 20,1 5,4 36,3

Beräknat Avvikelse Beräknat

Finansieringsanalys utfall Budget Budget - utfall

jan-aug jan-aug utfall jan-aug

Tillförda medel 2013 2013 2013 2012

Förändring av eget kapital 24,9 20,1 4,8 36,3
   varav avskrivningar -16,1 -16,3 0,2 -15,9
Ökning av avsättningar -0,3 -0,5 0,2 0,0
Resultat av sålda anläggningstillgångar mm 0,0 0,0 0,0 0,6

Från verksamheten tillförda medel 40,7 35,8 4,9 51,5

Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning av banklån 0,0 0,0 0,0 10,0

Summa tillförda medel 40,7 35,8 4,9 61,5

Använda medel

Nettoinvesteringar 15,8 30,9 15,2 14,9
Minskning av långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning av långfristiga fordringar 0,0 3,7 3,7 0,0

Summa använda medel 15,8 34,6 18,9 14,9

Förändring av rörelsekapital 25,0 1,2 23,7 46,6
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Delårsrapport 2013-08-31
Balansräkning Beräknat
mnkr utfall Bokslut 2013-08-31 2012-08-31

2013 2012 2013 2012

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,4
Fastigh, anläggningar, inventarier Not 4 394,9 392,9 392,5 379,1
Aktier, andelar m m 8,5 8,5 8,5 8,5
Långfristiga fordringar Not 5 16,7 11,2 11,2 11,2
Summa anläggningstillgångar 420,1 412,6 412,2 399,2
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar inkl lager 45,6 45,6 59,1 71,4
Placerade pensionsmedel via KLP Not 6 98,2 90,7 97,3 89,0
Likvida medel 30,0 42,3 34,1 7,6
Summa omsättningstillgångar 173,8 178,6 190,5 168,0

Summa tillgångar 593,9 591,2 602,7 567,2

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital Not 7 245,5 227,2 252,1 242,5

Avsättningar

Avsättning för pensioner 10,9 19,7 19,7 18,6
Avsättning för deponi 35,0 35,0 35,0 35,0

Summa avsättningar 45,9 54,7 54,7 53,6

Långfristiga skulder Not 8 178,5 178,5 178,5 164,3
  varav skuld statliga investeringsbidrag & anslutsavg 1,7 1,5 1,7 1,5
Kortfristiga skulder

Semester- och övertidsskuld 35,7 34,8 26,4 27,6
Övriga kortfristiga skulder 88,3 95,9 91,0 79,2

Summa kortfristiga skulder 124,0 130,7 117,4 106,8
Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder 593,9 591,1 602,7 567,2

-0,02 -0,08 0,00 0,00

Panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser
  Pensionsförbindelser som inte tagits
  upp bland skulder eller avsättningar 336,3 336,4 336,5 328,4
  Löneskatt 81,6 81,6 81,6 81,7
  Privata medel 0,1 0,1 0,1 0,1

Borgens- och övriga ansvarsförbindelser
  Borgen kommunala bolag 337,5 331,1 338,0 308,0
  Förlustansvar egnahem 0,4 0,5 0,4 0,5
  Övriga 10,9 11,1 11,0 11,2
  Operationell leasing inventarier m m 4,9 4,9 4,9 4,2
  Hyra av lokaler och bostäder 11,9 11,9 11,9 14,1

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

Beräknat resultat 2012-08-31 24,3 24,9 1,6 -2,1 -0,1 0,0

Beräknat resultat 2012-12-31 14,7 18,3 0,4 -4,0 0,0 0,0
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Delårsrapport 2013-08-31
Noter Beräknat 
mnkr utfall Bokslut Delårsrapport Delårsrapport

2013 2012 2013-08-31 2012-08-31
Not 1 Verksamhetens intäkter  164,1 170,4 98,7 97,7

Varav: projekt m m 5,9 5,8 4,9 3,4
Verksamhetens intäkter exkl projekt 158,2 164,6 93,8 94,3

Verksamhetens intäkter är justerade 
med interna poster

Not 2 Verksamhetens kostnader 
Pensioner inkl löneskatt 44,9 46,2 29,9 29,3
Personalkostnader 485,4 465,8 302,2 301,2
Material, tjänster, bidrag m m 303,6 310,0 207,3 191,8
Avskrivning 24,2 23,9 15,9 15,9
Reaförlust vid avyttring av tillgångar 0,0 0,6 0,0 0,6

858,1 846,5 555,3 538,8
Varav: projekt m m 5,9 5,8 4,9 3,4
Verks kostnader exkl projekt m m 852,2 840,7 550,4 535,4

Verksamhetens kostnader är justerade 
med interna poster

Not 3 Kommunalskatt
Prel skatteintäkter 496,4 472,0 330,9 321,6
Avräkning kommunalskatt -2,1 12,0 -1,4 5,4

494,2 483,9 329,5 326,9

Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning riket 151,9 139,0 101,3 92,7
Kostnadsutjämning riket -0,4 2,2 -0,3 1,5
Kostnadsutjämning länet 0,0 386,0 0,0 0,3
Regleringsbidrag/avgift 6,2 6,7 4,1 4,4
Kostnadsutjämning LSS 37,3 37,6 24,9 25,1
Fastighetsavgift 21,2 21,5 14,1 14,5

216,2 593,0 144,2 138,5
Totalt skatter och statsbidrag 710,5 1076,9 473,7 465,4

Not 4 Fastigheter, anläggningar och inventarier
Ingående balans 392,9 380,7 392,9 380,7
Investeringar 28,1 38,0 17,7 16,5
Ökn/minskn leasing inventarier m m
Försäljning, bidrag -1,9 -1,8 -1,9 -1,6
Upp/nedskrivningar -0,2 -0,6
Avskrivningar -24,2 -23,9 -16,1 -15,9

394,9 392,9 392,5 379,1

Not 5 Långfristiga fordringar
Ingående balans 11,2 11,2 11,2 11,2
Nya lån 5,5 0,0 0,0 0,0
Amortering 0,0 0,0 0,0 0,0

16,7 11,2 11,2 11,2

Not 6 Placering av pensionsmedel
Aktier 46,3 44,3 45,9 46,4
Obligationer 2) 46,1 42,9 45,6 41,4
Banktillgodohavande 5,8 3,6 5,8 1,2
Summa pensionsmedel 1) 98,2 90,7 97,3 89,0
Pensionsmedlen är klassificerade som omsättningstillgång och värderade enl lägsta värdets princip.
1) Marknadsvärdet 2013-08-31 108,5 mnkr(2012-08-31:94,9 mnkr) varav orealiserade vinster 11,2 mnkr 
 (2012-08-31:5,9 mnkr).
2) Varav upplupen kupongränta 2013-08-31 0,5 mnkr (2012-08-31: 0,6 mnkr . 
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Delårsrapport 2013-08-31
Noter Beräknat 
mnkr utfall Bokslut Delårsrapport Delårsrapport

2013 2012 2013-08-31 2012-08-31
Not 7 Eget kapital

Ingående eget kapital 227,2 206,0 227,2 206,0
Direktbokn mot eget kapital, deponi 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 18,3 21,2 24,9 36,3

245,5 227,2 252,1 242,3

Not 8 Långfristiga skulder
Ingående balans 176,8 152,8 176,8 154,3
Nya lån 0,0 24,1 0,0 10,0
Amortering 0,0 0,0 0,0 0,0

176,8 176,8 176,8 164,3
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Delårsrapport  2013-08-31 
 
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 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 
31 augusti 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 31 augusti 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 uppdragsta-
gare  31,42 

 
Anläggningstillgångar upptas till anskaff-
ningskostnaden minus eventuellt investe-
ringsbidrag. 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 kommu-
nala redovisningslagen klassificerar place-
rade pensionsmedel som omsättningstill-
gång vilka därmed värderas enligt lägsta 
värdets princip. 
 

 
 
 



Delårsrapport per 2013-08-31, beräknat utfall 2013-12-31
Driftredovisning, tkr
K är kostnad och I är intäkt Beräknat Avvikelse

Utfall 12.31 Budget 12.31 Budget- Utfall 12.31

Nämnd/styrelse 2013 2013 utfall 2012  

Kommunstyrelse:
  Kommunövergripande verksamhet K 112 761,2 114 033,2 1 272,0 114 927,8
  Kommunstyrelse, Rivningskostnader; K 1 000,0 -1 000,0 
  Kommunstyrelse, Borgensåtagande K 1 650,0 -1 650,0 
  Kommunstyrelse, HKIAB K 4 000,0 -4 000,0 
  (Exkl oförutsett) I -21 875,3 -22 014,3 -139,0 -21 670,8 

Kultur- och fritidsförvaltningen K 32 964,4 33 015,4 51,0 36 564,1
I -8 570,0 -8 800,0 -230,0 -10 269,7 

 Räddningstjänst K 15 543,9 15 511,9 -32,0 20 106,1
I -1 071,0 -1 079,0 -8,0 -3 299,5 

Tekniskt kontor/ÖSK K 35 249,9 36 036,9 787,0 37 267,2
I

Barn- och utbildningsnämnd K 274 785,9 270 685,7 -4 100,2 274 058,0
I -39 353,8 -34 693,7 4 660,1 -41 002,2 

Miljö- och byggnadsnämnd K 10 493,7 11 093,7 600,0 10 718,3
I -3 491,9 -3 791,9 -300,0 -4 107,1 

Socialnämnd K 342 910,2 316 800,2 -26 110,0 328 153,7
I -57 850,8 -40 825,8 17 025,0 -53 743,2 

Oförutsett, löner K 100,0 2 209,0 2 109,0 0,0
Oförutsett, övrigt K 666,2 666,2 0,0 82,5
Oförutsett, fiberutbyggnad mm K 1 000,0 2 000,0 1 000,0

Pensionsutbetalningar K 22 352,3 21 679,4 -672,9 20 915,3
Pensionsavgifter K 20 508,6 21 312,4 803,8 20 403,5
Övr nyintjänade pensionsförmåner K 2 024,2 2 024,2 0,0 4 751,5

Interna poster K -18 162,8 -18 162,8 0,0 -18 327,2 
I 18 162,8 18 162,8 0,0 18 327,2

Arbetsgivaravgifter K 113 990,5 113 990,5 0,0 113 805,0
Prisförändr semesterskuld, avtal 2011 K 0,0 0,0 0,0 0,0
Arbetsgivaravgifter, lägre för ungd K -4 155,0 -2 955,0 1 200,0 -3 953,0 
Åtebetalda avgifter  från AFA I -14 111,5 0,0 14 111,5 -14 505,2 
Kalkylerade PO-pålägg K -136 129,4 -136 129,4 0,0 -135 401,7 
Fördelade kapitalkostnader K -5 535,3 -5 535,3 0,0 -6 493,7 
Ers för kapitalkostn ÖSK I -30 031,9 -30 031,9 0,0 -33 585,5 

Avskrivningar K 24 190,2 24 472,5 282,3 23 812,6

Summa kostnader, exkl projekt m m K 852 208,7 822 748,7 -29 460,0 816 555,0

Summa intäkter, exkl projekt m m I -158 193,4 -123 073,8 35 119,6 -136 398,4 

Projekt K 5 890,0 5 890,0 0,0 8 955,0
I -5 890,0 -5 890,0 0,0 -8 955,0 

Summa kostnader, inkl projekt K 858 098,7 828 638,7 -29 460,0 825 510,0

Summa intäkter, inkl projekt I -164 083,4 -128 963,8 35 119,6 -145 353,4 

Pensionskostnader 44 885,1 45 016,0 130,9 44 495,9
Kostnader före avskr exkl projekt 828 018,5 798 276,2 -29 742,3 792 742,4

19



Delårsrapport per 2013-08-31, utfall 2013-08-31
Driftredovisning, tkr
K är kostnad och I är intäkt Beräknat Beräknad Avvikelse Beräknat

Utfall 08-31 Budget 08-31 Budget- Utfall 08-31

Nämnd/styrelse 2013 2013 utfall 2012

   

Kommunstyrelse:
Kommunövergripande verksamhet K 73 429,6 74 473,1 1 043,5 73 711,9
Kommunövergripande, HKIAB K 2 073,0 -2 073,0
  (Exkl oförutsett)) I -16 920,9 -16 941,0 -20,1 -16 962,4

Kultur- och fritidsförvaltningen K 22 702,5 22 753,5 51,0 22 503,3
I -6 892,6 -7 045,6 -153,0 -6 044,3

 Räddningstjänst K 10 365,0 10 341,3 -23,7 12 958,4
I -848,9 -769,0 79,9 -715,5

  Räddningstjänst, besparing K -246,0
  Räddningstjänst, besparing I -223,0

Tekniskt kontor/ÖSK K 23 256,3 24 024,6 768,3 21 707,5
I

Barn- och utbildningsnämnd K 175 847,3 171 430,6 -4 416,7 178 940,2
I -27 753,5 -22 835,5 4 918,0 -24 955,6

Miljö- och byggnadsnämnd K 6 461,2 6 861,2 400,0 5 942,8
I -2 062,1 -2 262,1 -200,0 -2 365,7

Socialnämnd K 227 697,8 210 672,1 -17 025,7 216 943,5
I -38 098,7 -27 151,9 10 946,8 -34 391,0

Ej fördelade löneökningar K
Oförutsett, löner K 0,0 1 472,7 1 472,7 0,0
Oförutsett, övrigt K 0,0 444,1 444,1 0,0
Oförutsett, fiberutbyggnad mm K 0,0 1 333,3 1 333,3

Pensionsutbetalningar K 14 951,8 14 452,9 -498,9 13 534,4
Pensionsavgifter K 13 607,9 14 154,5 546,6 13 656,4
Övr nyintjänade pensionsförmåner K 1 349,5 1 349,5 0,0 2 131,4

Interna poster K -13 912,6 -12 108,5 1 804,1 -13 753,0
I 13 912,6 12 108,5 -1 804,1 13 753,0

Arbetsgivaravgifter K 74 497,8 74 497,8 0,0 74 613,6
Arbetsgivaravgifter, lägre för ungd K -2 955,0 -1 970,0 985,0 -3 140,0
Arbetsgivaravgifter åter FORA I 0,0 0,0 0,0 -14 505,2
Kalkylerade PO-pålägg K -91 410,3 -91 410,3 0,0 -92 235,6
Fördelade kapitalkostnader K -3 690,9 -3 690,2 0,7 -4 330,0
Ers för kapitalkostn ÖSK I -20 025,3 -20 025,3 0,0 -22 390,3

Avskrivningar K 16 130,1 16 315,0 184,9 15 878,3

Summa kostnader, exkl projekt K 550 401,0 535 397,2 -15 003,8 524 311,9

Summa intäkter, exkl projekt I -98 689,4 -84 921,8 13 767,6 -94 294,8

Diverse projekt m m K 4 912,0 4 912,0 0,0 3 422,0
I -4 912,0 -4 912,0 0,0 -3 422,0

Summa kostnader, inkl projekt K 555 313,0 540 309,2 -15 003,8 527 733,9

Summa intäkter, inkl projekt I -103 601,4 -89 833,8 13 767,6 -97 716,8

Pensionskostnader 29 909,2 29 956,9 47,7 29 322,2

Kostnader före avskr exkl projekt 534 270,9 519 082,2 -15 188,7 508 433,6
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Delårsrapport per 2013-08-31, beräknat utfall 2013-12-31
Investeringsredovisning, tkr
U är utgift och I är intäkt Avvikelse

Beräknat utfall Budget Budget- Bokslut

Nämnd/styrelse 2013 2013 utfall 2012

Kommunstyrelse:
  Kommunövergripande verk-
  samheter U 3 175,3 4 700,0 1 524,7 881,0

  Kultur- och fritidsförvaltningen U 0,0 0,0 0,0 219,6

  Räddningstjänst U 400,0 400,0 0,0 2 604,1

ÖSK U 24 094,3 40 369,3 -16 275,0 34 123,6
I -1 906,0 -1 906,0 -6 329,0

Barn- och utbildningsnämnd U 0,0 0,0 0,0 100,0

Socialnämnd U 403,0 953,0 -550,0 141,2

Summa utgifter U 28 072,6 46 422,3 -15 300,3 38 069,6

Summa inkomster I -1 906,0 0,0 -1 906,0 -1 754,5

Inköp av fastigheter: 26 166,6
Hulingsryd 15:22 U 9,8
Hulingsryd 14:1 U 13,6
Hultsfred 3:1 del av U 1 260,0
Fregel  Hultsfred 3:1 U 47,2
Hultåsa 1:25 U 15,0
Hultsfred 3:1 U 20,0
Stensryd 5:1 U 230,0
Summa inköp 1 595,6

Försäljning av fastigheter:

Kopparslagarn 13 I -145,0
Hultsfred 3:40 del av I -1 760,0
Kvillerums torp I -1,0
Summa fastighetsförsäljning I -1 906,0

Summa utgifter totalt U 28 072,6 46 422,3 -15 300,3 38 069,6

Summa inkomster totalt I -1 906,0 0,0 -1 906,0 -1 754,5

Information:

Rivna fastigheter

Gästgivaren K 183,1
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Delårsrapport 2013-08-31 Kommunstyrelse, Kommunövergripande verksamhet

Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall 
Beräknat 

utfall Budget Avvikelse
2012-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2012 2013 2013 2013-12-31

Kostnader exkl projekt 74 298,9 76 463,6 74 473,1 -1 990,5 122 067,2 119 411,2 114 033,2 -5 378,0

Intäkter exkl projekt -17 540,2 -16 920,9 -16 941,0 -20,1 -27 853,8 -21 875,3 -22 014,3 -139,0

Nettokostnader 56 758,7 59 542,7 57 532,1 -2 010,6 94 213,4 97 535,9 92 018,9 -5 517,0

ingår i kostnader

Personalkostnader 38 672,0 37 570,8 39 954,5 2 383,7 58 422,8 58 891,8 59 931,8 1 040,0

Antal årsarbetare: 105,4 105,4

 Enligt budget
 Nyinrättade tjänster

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

Uppföljning av ev sparprogram

Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

-99 -185 45 185 Totalt kommer ekonomikontorets nettokostnader att hållas inom budget. Intäkterna
beräknas bli 185 tkr bättre än budget, vilket täcker överskridande av
neddragen kostnadsbudget med lika mycket. Personalkostnaderna kommer att
överskridas med 78 tkr på grund av dubbelbemanning under början av året
som följd av succession.

Kostservice prognos pekar mot ett överskott på 960 tkr till året slut
och beror främst på

307 460 vakant tjänst enhetschef
10 50 Sammanslagning Björken och Järnforsens skola

133 200 Vakans p.g.a sjukskrivning på Ekliden
100 150 Vakans på gymnasiet

50 75 Vakans i poolen
10 25 Färre semestervikarier än budgeterat

Avvikelser

Flytt av central bilpoolen från kommunkansliet till Kost och städ från och med juli, båda återfinns under kommun- 
övergripande.

Nyckeltal, flera av nyckeltalen kommer inte att mätas förrän under hösten och i samband med årsbokslutet. Vad gäller 
Ekonomiskt nyckeltal är det bara Campus som har flaggat för att man inte kommer att nå målet.  Verksamhet och 

medarbetare, mätning kommer att göras i höst. Aktiviteter efter föregående mätning har gjorts och förhoppningsvis 
kommer de att ge en possitiv effekt. Invånare och brukare, generellt har inte så många mätningar gjorts i år eller 
föregående år vilket gör det svårt att säga om vi kommer att nå målen eller inte. Samma problem finns inom området, 
Utveckling
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Delårsrapport 2013-08-31 Kommunstyrelse, Kommunövergripande verksamhet

Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

Städservice prognos pekar mot ett överskott på 180 tkr till årets slut
och beror främst på

10 50 Sammanslagning av Björken och Järnforsens skola
85 130 God planering av semester och sjukvikarier

-300 -500 -200 -400 Campus prognos pekar mot ett underskott på 900 tkr till årets slut
Campus har vidtagit en rad åtgärder för att minska sina kostnader under 2013, detta 
efter att 2012 helårsresultat visade ett kraftigt underskott. Campus har höga
 ”fasta kostnader” vilket gör att man trots sparåtgärder på en mängd kostnadsposter
 inte lyckas balansera sina kostnader. Campus har också högt satta intäktskrav som
man inte når fullt ut. Detta gör att utfallet per sista augusti är 500 tkr över budget. 

Campus har under 2013 startat nya utbildningar som ger intäkter men de 
når inte upp till budgeterade intäktsmål. Verksamheten har under de senaste åren
utvecklats positivt och under 2013 har en rad initiativ tagits för att ytterligare stärka
Campus som en plattform för eftergymnasiala utbildningar. Förhandlingar om ett
flertal nya utbildningar har inletts, ett samarbetsprojekt med Västerviks och
Vimmerbys kommuner har etablerats och 7 ansökningar om att få starta nya 
YH-utbildningar har lämnats in till YH-myndigheten under hösten.

362 227 -140 -212

438 438 rehablitering, behovet har varit lägre än budgeterat i år
183 78 färre antal hedersgåvor än budgeterat
169 169 outnyttjad facklig tid

23 23 ingen chefsrekrytering

-72,1 0 kostnader för Sensia företagshälsovård, behovet har varit större än budgeterat.

15 15 Kommunalt tillgänglighetsråd: Ny arbetsordning har minskat arvodeskostnaderna avsevärt.
-25 -45 Kommunfullmäktige: Arvodeskostnader avseende bland annat tidigarelagda möten.

-497 -324 224 224

5 8 Konsumentverksamhet: billigare avtal.
-211 -59 59 59

Utfallet för IT- avdelningen beräknas bli 15 tkr bättre än budget. Både intäkter och 
kostnaderna blir lägre än budgeterat. Det beror på att en anställd har varit föräldraledig 
plus att delar av kostnader har tagits av en annan avdelning. Intäkterna når inte budget, då 
intäkter har bytts mot en kostnadsminskning.

Överförmyndarverksamhet: De flesta årsredovisningar är klara och merparten av årets 
arvoden utbetalda. Mer komplicerade uppdrag gör dock att det ändå blir ett underskott på 
helårsbasis om ca 100 tkr. Intäkter avser återsökta kostnader från Migrationsverket 
(ensamkommande barn)

Näringslivsrelaterade åtgärder: Högre kostnader under perioden men beräknas ge 
nollresultat på helårsbasis.

Sammantaget för flera personal relaterade verksamheter beräknas utfallet bli 708 tkr bättre 
än budgeterat. Det beror på:

Avvikelser
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Delårsrapport 2013-08-31 Kommunstyrelse, Kommunövergripande verksamhet

Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

323,6 250 -13 0 Kommunkansliet: Lägre personalkostnader, pga av vakanser

19 29 1 1 Nettokostnaderna för kommunförsäkringen blir något lägre än budget,  20 tkr.
Kostnaderna är 29 tkr (19 tkr) bättre än budget medan intäkterna beräknas bli
något bättre än budget.

0 0 4 4 Återvunna nedskrivna fordringar budgeteras inte varför utfall blir budgetavvikelser.

5 8 0 0 Inom annan gemensam verksamhet blir medlemsavgiften till Sveriges Kommuner och
Landsting lägre än vad uppräkningen till årets budget blev.

-3 034 -4 000 0 0 Beräknat aktieägar tillskott till HKIAB

0 -2 650 0 0 Beräknade kostnader för rivning av Råsebäck och kostnader för borgensåtagande.

Avvikelser
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Delårsrapport 2013-08-31 Kommunstyrelse, Kultur och Fritid

Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall 
Beräknat 

utfall Budget Avvikelse
2012-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2012 2013 2013 2013-12-31

Kostnader exkl projekt 23 523,3 22 702,5 22 753,5 51,0 36 564,1 32 964,4 33 015,4 51,0

Intäkter exkl projekt -5 759,5 -6 892,6 -7 045,6 -153,0 -10 269,7 -8 570,0 -8 800,0 -230,0

Nettokostnader 17 763,8 15 809,9 15 707,9 -102,0 26 294,4 24 394,4 24 215,4 -179,0

ingår i kostnader

Personalkostnader 7 999,1 8 896,6 8 776,6 -120,0 12 554,6 12 077,8 11 957,8 -120,0

Antal årsarbetare: 27,3 27,3 27,3 0,0 27,3 27,3 27,3 0,0

 Enligt budget
 Nyinrättade tjänster

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Fr o m 2013-07-01 övergår biblioteket organisatoriskt till Kultur- och Fritid från Barn och Utbildning.
Ekonomi ligger kvar hos Barn och Utbildning till 2013-12-31. (Ingen beräknad avvikelse till årets slut).
Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Kostnadeffektivt arbetssätt med cirkulationstjänstgöring, årsarbetstid samt samarbete över förvaltnings- och
kommungränser ger lägre kostnader.
Prognosen till årets slut pekar mot ett underskott på 179 tkr. 
Förvaltningen kommer under årets sista fyra månader noga följa upp ekonomin för att till årets
slut försöka nå målet att hålla tilldelad budget.
Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

God budgetföljsamhet, effektivt resursutnyttjande, hög tillgänglighet till idrotts- och fritidsanläggningar
och ett rikt kultur och fritidsutbud. Måluppfyllelse redovisas i årsredovisningen 2013.
Uppföljning av ev sparprogram

Följer enligt Budget 2013. Aveckling av Medborghuset i Rosenfors, Budget 2014, har påbörjats hösten 2013.

Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

-33 -50 Silverdalens Sporthall mindre uthyrning.
-33 -50 Ökade uppvärmningskostnader för Silverdalens sporthall.

-40 -60 Fritidsgårdar mindre försäljning, åtgärdat i budget 2014

-80 -120 Valhall mindre uthyrning

33 50 Stöd till föreningsanläggningar

-120 -120  Kontoret KoF, ökade personalkostnader, 2 chefslöner april-maj

171 171 Omläggning av tak Vena Bygdegård samt isolering av vind skjuts upp till 2014
på grund av boverket. Förslag att detta ombudgeteras till 2014.

Avvikelser
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Delårsrapport 2013-08-31 Kommunstyrelse, Räddningstjänst

Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall 
Beräknat 

utfall Budget Avvikelse
2012-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2012 2013 2013 2013-12-31

Kostnader exkl projekt 12 810,2 10 365,0 10 341,0 -24,0 20 106,1 15 543,9 15 511,9 -32,0

Intäkter exkl projekt -938,5 -849,0 -769,0 80,0 -3 299,5 -1 071,0 -1 079,0 -8,0

Nettokostnader 11 871,7 9 516,0 9 572,0 56,0 16 806,6 14 472,9 14 432,9 -40,0

ingår i kostnader

Personalkostnader 3 235,3 6 557,6 6 557,6 0,0 11 618,6 9 690,0 9 690,0 0,0

Antal årsarbetare: 0,0 4,5 4,0 3,5 -0,5

 Enligt budget 4,0 3,5
 Nyinrättade tjänster

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Vi har under 2013 utbildat 4 styrkeledare vilket kostar ca.70 000kr/person
Vi har haft en utbildning för insatsprogram CORE vilket kostade 50 000 kr.

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

Uppföljning av ev sparprogram

Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

-24 -32 Kostnader för Rakel blir 32 tkr högre än budgeterat
-20 -30 Hyresintäkterna från LT avseende ambulansplats blir 30 tkr lägre än budgeterat

100 22

Avvikelser

Vårat mål är att sänka antalet felaktiga automatiska brandlarm med 5% under 2013 vilket prognosen visa att vi kommer 
att uppfylla men det innebär att vi kommer att minska våra intäkter motsvarande.

Ambulansens hyra sänks med 30 tkr år 2013 och abonnemangskostnaderna för Rakel höjs med 32 tkr år 2013.Jonas 
Svensson arbetar 50% under 2013.

Målet att sänka felaktiga automatlarm med 5 % får konsekvens på intäkter som blir lägre. 
Antal kurser hållna kurser har varit många i början av året (har minskat under hösten) vilket 
gör att intäktsnivån nästan når 0 resultat. 
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Delårsrapport 2013-08-31

Driftbudget (tkr)
Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall Beräknat 

utfall Budget Avvikelse

2012-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2012 2013 2013 2013-12-31

Kostnader exkl projekt 96 009,3 97 536,1 97 383,7 -152,4 154 576,6 143 015,2 141 218,2 -1 797,0

Intäkter exkl projekt -74 301,8 -74 279,8 -72 916,2 1 363,6 -118 348,2 -107 765,3 -105 181,3 2 584,0

Nettoresultat 21 707,5 23 256,3 24 467,5 1 211,2 36 228,4 35 249,9 36 036,9 787,0

ingår i kostnader

Personalkostnader 15 775,5 14 421,8 14 496,8 -75,0 23 599,4 21 865,2 21 745,2 -120,0

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

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

-280,0 -430,0

200,0 340,0

80,0 90,0

-127,9 -191,9

Avvikelser

El och värmekostnader beräknas bli 430,0 tkr ( augusti 280,0 tkr ) högre än budgeterat för 
verksamheten Förvaltningsfastigheter. Kostnaden fördelas 340,0 tkr för gatuförråden, 70,0 tkr för 
kommunhuset och 20,0 tkr för brandstationer.

Högre hyresintäkter från gatukontoret för Pechlin och Kroken på grund av ökade värmekostnader 
på verksamheten Förvaltningsfastigheter. 

Externa hyresgäster flyttat ut från Kommunhuset samt Silverdalens brandstation vilket innebär 
lägre hyresintäkter för verksamheten Förvaltningsfastigheter.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred

Högre hyresintäkter från kommunens förvaltningar för kommunhuset ( augusti 50,0 tkr ), ( helår 
70,0 tkr ) och brandstationer ( augusti 30,0 tkr ), ( helår 20,0 tkr ) på grund av ökade 
värmekostnader på verksamheten Förvaltningsfastigheter.

Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

Under våren 2013 gjordes en medborgarenkätundersökning avseende målområdet invånare och brukare. Under hösten kommer en 
medarbetarenkätundsökning att genomföras avseende målområde verksamhet och medarbetare. Resultat från målområde ekonomi och 
utveckling kommer att vara klart i samband med årsbokslutet 2013.

Stickprov har genomförts under året. Kontroll att de adminstrativa kostnaderna och intäkterna har förts på rätt avdelning samt rätt konto, 
Högsby respektive Hultsfreds avdelningar. De fel som hittades har korrigerats och en ny rutin har införts.

Verksamheterna har kunnat hålla en god kvalitet under början av året och fler utvecklingsfrågor och processer är på agendan. En 
gemensam styrmodell är klar. På Gymnasiet har en omfattande renovering utförts i A-huset, i den del som inte omfattades av den tidigare 
renoveringen. Byggnadsdelarna var kraftigt skadade av vatten. C-huset och T-huset har iordningställts för verksamhet som flyttats ifrån 
Råsebäckskolan. Förskolan Björken i Järnforsen har flyttat från sin tidigare fastighet, som ska säljas, in i skolan. I Hultsfreds kommun 
pågår ett omfattande arbete med att förbättra omhändertagandet av dagvatten i Silverdalen och likaså har nytt resecentrum i Målilla 
projekterats. Efter översvämningarna som drabbade Hultsfred och Högsby 2012 har uppdatering skett av ledningsnätsinventeringar i 
drabbade orter. Åtgärder för att förebygga framtida problem har påbörjats. Ombyggnad av el- och styrutrustning vid Virserums 
avloppsreningsverk har färdigställts. Arbetet med att ta fram en ny gemensam avfallsplan och renhållningsföreskrifter för Hultsfred och 
Högsby kommuner pågår i nära samarbete med Vimmerby Energi & Miljö AB. Det nya gemensamma debiteringssystemet för VA- och 
renhållning i Hultsfred och Högsby kommun togs i drift i juni 2013 efter genomförd konvertering.
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Delårsrapport 2013-08-31 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred

Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

-250,0 -620,0

250,0 620,0

-47,3 -47,3

-10,0

10,0

200,0 100,0

-200,0 -100,0

-50,0

50,0

-200,0 -340,0

-25,0 -60,0

-75,0 -120,0

-250,0 -550,0

300,0 300,0

-183,1 -183,1

1 100,0 900,0

-489,3 -733,9 1 208,8 1 813,2

Lägre hyresintäkter från kommunens förvaltningar för Särskilda boendeformer.

ÖSK:s Hultsfredspersonal har utfört administrativa tjänster åt ÖSK Högsby under perioden jan-aug 
2013. Kostnaderna är fördelade på Förbundsadministration (373,0 tkr), Fastighet (289,0 tkr), Va 

(352,8,0 tkr) samt Gata/Park (194,0 tkr). Totalt 1208,8 tkr. Personal från Högsby har utfört 
tjänster åt ÖSK Hultsfred under jan-aug 2013. Intäkterna är fördelade på Förbundsadministration 

(20,1 tkr), Fastighet (302,8 tkr) och Va / Renhållning (166,4 tkr). Totalt 489,3 tkr. För resterande 
period sept-dec 2013 beräknas Hultsfreds personal utföra tjänster åt Högsby för ca 604,4 tkr. För 
motsvarande period beräknas Högsbys personal utföra tjänster åt Hultsfred med 244,6 tkr. 
Sammantaget beräknas nettot för 2013 bli 1079,3 tkr i överskott för Hultsfred. 

El och värmekostnader beräknas bli högre än budgeterat för verksamheten Kultur och 

fritidsfastigheter. Utfall t.o.m augusti enligt budget.

Högre hyresintäkter från kommunens förvaltningar för Kultur och fritidsfastigheter.

Beräknad ökad hyreskostnad på Gatuavdelningen för gatukontorens fastigheter Pechlin och 
Kroken på grund av ökade uppvärmningskostnader.

Kostnader för fordon på Va verksamheten beräknas ge ett underskott på kostnadssidan med ca 
60,0 tkr ( augusti 25,0 tkr ).

Politikerarvoden beräknas ge ett underskott med 120,0 tkr ( augusti 75,0 tkr ) på verksamheten 
Förbundsdirektionen.

Verksamheten Vinterväghållning beräknas ge ett underskott på kostnadssidan med ca 550,0 tkr på 
grund av den långa och snörika förvintern 2013.

Energieffektivisering av gatubelysningsnätet ger lägre driftskostnader på verksamheten 
Gatubelysning med ca 300,0 tkr.

Rivning av Gästgivaren (stationskiosken i Hultsfred) ger ett underskott på kostnadssidan med 183,1 
tkr på verksamheten Arbetsområde och industrilokaler.

Verksamheten Avfallshantering beräknas ge ett överskott på kostnadssidan med ca 900,0 tkr ( 
augusti 1100,0 tkr ).

El och värmekostnader beräknas bli högre än budgeterat för verksamheten 
Barnomsorgsfastigheter. Utfall t.o.m augusti enligt budget.

Högre hyresintäkter från kommunens förvaltningar för Barnomsorgsfastigheter.

El och värmekostnader beräknas bli 100,0 tkr ( augusti 200,0 tkr ) lägre än budgeterat för 
verksamheten Särskilda boendeformer.

Högre hyresintäkter från kommunens förvaltningar för Skolfastigheter.

Hyresgäst flyttat ut från Mimerskolan vilket innebär lägre externa hyresintäkter för verksamheten 
Skolfastigheter.

El och värmekostnader beräknas bli 620,0 tkr ( augusti 250,0 tkr ) högre än budgeterat för 
verksamheten Skolfastigheter.

Avvikelser
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Delårsrapport 2013-08-31 Barn- och utbildningsförvaltningen

Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall 
Beräknat 

utfall Budget Avvikelse
2012-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2012 2013 2013 2013-12-31

Kostnader exkl projekt 174 767,9 175 847,3 171 430,6 -4 416,7 274 058,0 274 785,9 270 685,7 -4 100,2

Intäkter exkl projekt -23 396,1 -27 753,5 -22 838,5 4 915,0 -41 002,2 -39 353,8 -34 693,7 4 660,1

Nettokostnader 151 371,8 148 093,8 148 592,1 498,3 233 055,9 235 432,1 235 992,0 559,9

ingår i kostnader

Personalkostnader 118 814,2 115 175,1 119 878,9 4 703,8 178 498,6 175 670,6 180 098,1 4 427,5

Antal årsarbetare:
 Enligt budget 379,1 375,1
 Nyinrättade tjänster

Kommentarer:

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

BUN's mål består av bland annat av att verksamheten ska bedrivas inom budget, nivån på elevernas betyg, hur trygga eleverna känner sig i skolan 
och om föräldrarnas anser att de har möjlighet att påverka verksamheten. Enligt den här prognosen kommer BUN hålla det ekonomiska målet. 
Målnivåerna som rör de nationella proven i årskurs 6 överträffas. Målnivåerna som rör resultaten i årskurs 9 nås inte. BUN's resterande mål går 
inte att prognotisera och de mäts under hösten. Till exempel så mäts elevernas trygghet samt om föräldrarna upplever att de kan påverka 
verksamheten under vecka 41 och vecka 42 med hjälp av en enkät.

Under våren har stickprov genomförts på fakturor gällande mobiltelefoner för att kontrollera så inte BUN betalar leasingavgifter för telefoner som 
inte används. Stickproven kommer fortsätta under hösten.

Andel godkända 
nat. prov engelska

Årskurs 6 Läsår 

12/13

70,5%

BUN:s nettokostnad bedöms för helåret 2013 bli 235,4mnkr, vilket är 0,24% (0,6mnkr) lägre än budgeterat. I aprilprognosen bedömdes 
nettokostnaden för helåret bli 0,04% (0,1mnkr) lägre än budgeterat vilket innebär att utsikterna sedan dess har förbättrats. Per 130831 är 
nettokostnaden 0,34% (0,5mnkr) lägre än motsvarande delårsbudget.

Elevhälsan finns ej som enskilt ansvar längre utan är utfördelat på skolenheterna.

90,8%

94,1%

92,4%

Nått målen i 
samtliga ämnen

88,0%

81,0%

Behöriga till 
gymnasiet

Årskurs 9 Målnivå 

2013

Andel godkända 
nat. prov 

matematik
Andel godkända 

nat. prov svenska

Läsår 

12/13
Läsår 11/12

77,7% 88,1%

85,7%

83,4% 83,0%

Läsår 11/12
Målnivå 

2013

88,0%

92,0%

90,0%

76,6%

73,4% 77,0%

Andel elever som 
fullföljde 

utbildningen inom 
4 år

75,0% 86,2% 86,7%

Gymnasiet Målnivå 

2013

Läsår 

12/13
Läsår 11/12

Andel elever med 
grundläggande 

behörighet
87,0%
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Delårsrapport 2013-08-31 Barn- och utbildningsförvaltningen

Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

479,2 554,0 191,4 205,0

265,5 647,8 868,4 691,3

-1 732,9 -714,9 1 762,1 1 256,1

-2 413,5 -2 926,4 1 731,4 1 801,3

-869,3 -1 626,1 168,0 663,9

-145,8 -34,5 193,8 42,4

Grundskolan beräknas visa ett överskott på kostnadssidan dels på grund av lägre personalkostnader 
för vaktmästare än budgeterat. BUN har även blivit tilldelade statsbidrag för en viss del av lönen för 
specialpedagoger vilket gör att det blir en positiv avvikelse på budgeten. På intäktsidan bidrar många 
asylsökande elever till att intäkterna blir högre än budgeterat.

De skolformsövergripande verksamheterna beräknas visa ett överskott på grund av att en 
psykologtjänst var vakant under årets tre första månader. En specialpedagogtjänst har varit vakant 
vilket också påverkar överskottet.

Förskola, förskoleklass och fritidshem förväntas visa ett underskott främst på grund av längre 
semesteröppetider i förskolan och fritidshemmen än budgeterat samt införandet av kvälls- och 
helgomsorg. Omläggningen av 15 timmars utlägget kan också komma att påverka utfallet negativt. 

Gymnasium, vuxenutbildning, gymnasiesär- och musikskola beräknas visa ett överskott. 
Personalbudgeten väntas inte överskridas och samtidigt planeras det för kommande anpassningar till 
minskat elevunderlag. Ett förväntat underskott på ungdomsgymnasiets budget för interkommunala 
ersättningar motverkas av att gymnasiesärs motsvarande budget förväntas visa ett överskott. 
Budgeten för värmekostnader beräknas överskridas. 

Grundsärskolan förväntas ha högre bemanning än budgeterat men samtidigt få högre ersättning 
från migrationsverket. Höstterminens elevers behov kommer att påverka utfallet i hög grad.

Biblioteket förväntas inte avvika nämnvärt mot budget. 

Avvikelser
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Delårsrapport 2013-08-31 Miljö- och byggnadsnämnden

Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall 
Beräknat 

utfall Budget Avvikelse
2012-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2012 2013 2013 2013-12-31

Kostnader exkl projekt 6 366,5 6 461,2 6 861,2 400,0 10 718,3 10 493,7 11 093,7 600,0

Intäkter exkl projekt -2 745,7 -2 062,1 -2 262,1 -200,0 -4 107,1 -3 491,9 -3 791,9 -300,0

Nettokostnader 3 620,8 4 399,1 4 599,1 200,0 6 611,2 7 001,8 7 301,8 300,0

ingår i kostnader

Personalkostnader 3 801,2 4 360,7 4 430,7 70,0 5 863,0 6 970,0 7 070,0 100,0

Antal årsarbetare:
 Enligt budget 10,75 11,00 11,25 10,75 11,25 11,25
 Nyinrättade tjänster

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

En vakant tjänst för tillfället. Samverkan med Vimmerby fortsätter i stor omfattning.
Nämndens ansvarsområde utökat med mätnings- och kartverksamhet.

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Effektivisering och uppgradering av kart- och fastighetsstöd.

Avstämning av måluppfyllelse

Gemensamma mål med Vimmerby under framtagande. Dock God ekonomi o Attraktiv arbetsgivare.

Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

400 600 -200 -300 En försiktig analys visar på ett överskott vid årsskiftet, ca 300 tkr.

Verksamhetens intäkter sjunker. Mycket tid läggs på samverkan vilket medför att
resterande tillsynstid i huvudsak omfattar verksamheter med årlig avgift.
Kraftig rekyl på byggande och fysik planering medför stort intäktstapp. Inga
planavgifter debiterade under året.
Budget för kart- och mätverksamheten är oförändrad från övertagandet,
reduceras med 500 tkr från och med år 2014.
Under 2013 säkras framtida leverans av kart- och fastighetsdata.
Projektet Enskilda avlopp utförs i samverkan med Vimmerby.
På Vimmerbykontot ligger kostnader för personal och lokaler samt vissa intäkter.
En jämförelse mellan utfall och arbetsinsatser i respektive kommun görs vid årskiftet.
Projektet ska inte generera underskott.

Avvikelser
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Delårsrapport 2013-08-31 Socialnämnd

Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall 
Beräknat 

utfall Budget Avvikelse
2012-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2012 2013 2013 2013-12-31

Kostnader exkl projekt 216 947,7 227 697,8 210 672,1 -17 025,7 328 153,7 342 910,2 316 800,2 -26 110,0

Intäkter exkl projekt -34 399,6 -38 098,7 -27 151,9 10 946,8 -53 743,2 -57 850,8 -40 825,8 17 025,0

Nettokostnader 182 548,1 189 599,1 183 520,2 -6 078,9 274 410,5 285 059,4 275 974,4 -9 085,0

ingår i kostnader

Personalkostnader 150 767,7 149 579,8 148 348,0 -1 231,8 224 253,3 220 989,8 223 079,8 2 090,0

Antal årsarbetare: 0,0 466,2 466,2
 Enligt budget 466,2
 Nyinrättade tjänster

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

Uppföljning av ev sparprogram

Socialförvaltningen arbetar ständigt med att anpassa bemanningen till aktuellt behov inom vård och omsorg. Inom hemtjänsten 
infördes ett resursfördelningssystem under 2012. Det har lett till förändringar av bemanningen i vissa verksamheter. Under början 
av året har tidsmätningar genomförts inom hemtjänsten och resultaten från mätningarna ligger nu till grund för ett fortsatt arbete 
med att optimera hemtjänstens bemanning.

Antalet placeringar inom barn- och familj har ökat markant vilket innebär att budgeten inte kommer att kunna hållas. Även inom 
psykiatrin har antalet placeringar ökat.

Förändrade energikostnader för verksamhetslokaler som hyrs från ÖSK samt ökade kostnader till följd av nytt flisavtal kommer 
tillsammans med den avgift kommunen påförs för att elförbrukningen har varit lägre än avtalat innebära en merkostnad för 
förvaltningen på ca 150 tkr för 2013.

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

Inom barn och familj kommer underskottet 2013 att bli stort. Förvaltningen har arbetat fram en plan för hur kostnaderna på sikt ska 
kunna sänkas. Planen löper över tre år och presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott 24 september.

Socialnämnden har ett flertal mål som stäms av vid olika tidpunkter under året. Inga mål har ännu stämts av och redovisats för 
nämnden för 2013.

Socialnämnden hade ett sammanlagt besparingskrav på 1488,8 tkr varav 291,5 tkr är framräknat enligt demografimodellen för 
äldreomsorgen och övriga delen, 1197,3 tkr, är framräknat enligt den generella demografimodellen. Stora delar av besparingarna är 
av sådan art att de har kunnat verkställas utan fördröjning. Bland annat har budgeten för intäkter i några fall anpassats till mer 
realistiska nivåer. Den största enskilda besparingen ligger på daglig verksamhet inom omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning och innebär en anpassning till ett minskat antal verksamhetsdagar. Under året har det faktiska antalet 
verksamhetsdagar ökat men prognosen för verksamheten pekar ändå mot att budgeten för daglig verksamhet kommer att hållas.

32



Delårsrapport 2013-08-31 Socialnämnd

Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

1 059 1 310 375 435 ADMINISTRATION

-15 077 -20 790 7 798 11 220 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

-1 760 -2 720 1 484 2 990 STÖD I ORDINÄRT BOENDE

740 1 490 381 360 OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

-2 212 -3 230 2 619 1 995 ÄLDREOMSORG

-1 866 -2 170 379 25 PSYKIATRI
Socialpsykiatrin beräknas få ett underskott till följd av köp av tjänster (-275 tkr). Antalet 
brukare på enskilda vårdhem har ökat under det senaste året vilket göra att budgeten inte 
kommer att räcka till i år (-1870 tkr).

Kontot med ofördelade medel på 1143 tkr som ska användas som buffert för hela förvaltningen 
är budgeterat under förvaltningsgrenen Administration vilket orsakar kostnadsöverskottet. 
Intäktsöverskottet beror till stor del på att del av tjänsten som medicinskt ansvarig sjuksköterska 
säljs till Vimmerby kommun.

Prognoserna pekar mot ett stort underskott för IFO barn- och familj (-11475 tkr). En ökning av 
antalet anmälningar om barn som far illa har resulterat i betydligt fler placeringar än vad som är 
budgeterat. Samtidigt innebär den stora mängden ärenden att handläggning till viss del får 
utföras med hjälp av konsulter. IFO vuxen får ett överskott (1130 tkr), främst till följd av fortsatt 
låga kostnader för försörjningsstöd samt låga kostnader för kontaktpersoner för personer med 
missbruksproblem. 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.

Kontot för personliga assistenter beräknas ge ett överskott (270 tkr). På kostnadssidan blir det 
ett underskott på grund av utökat behov hos brukare. Intäktsöverskottet beror dels på ökade 
intäkter från Försäkringskassan som en följd av ökat behov hos brukarna. Dels handlar det om 
retroaktiv ersättning från Försäkringskassan som kommer att bokföras under året.

Gruppbostäderna ger ett överskott genom flexibilitet i schemaläggningen och hänsyn till 
tomplatser vid bemanning (950 tkr). Från och med höstterminen köper inte kommunen några 
elevhemsplatser från andra kommuner. Det innebär att den verksamheten har upphört tidigare 
än vad som var budgeterat vilket ger ett överskott för verksamheten (320 tkr). Intraprenaden 
Framsteget räknar med att få ett överskott (1110 tkr) för sin dagliga verksamhet. Till följd av 
fler verksamhetsdagar än budgeterat kommer dock förvaltningens konto för köp av verksamhet 
från Framsteget att ge ett underskott (-225 tkr).

Verksamheterna för särskilt boende visar i prognosen på ett överskott (730 tkr) medan 
hemtjänsten (inklusive andra verksamhet med anknytning till hemtjänst) räknar med ett stort 
underskott (-1740 tkr). Antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar har ökat under året vilket 
medför ökade kostnader för verksamheterna. Bemanningsenheten får ett underskott pga att all 
tid inte kan fördelas ut på verksamheterna (-575 tkr). Till följd av att alla tjänster inte har varit 
tillsatta under delar av året får HSR-verksamheterna ett överskott trots den budgetminskning 
som gjorts genom den så kallade utjämningsstruten (445 tkr).

Avvikelser
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Delårsrapport 2013-08-31 Pensioner, avskrivningar, finansiering

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

2012 2013 2013 2013-12-31 2012-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2013-08-31

901 Utbetalade pensioner

Kostnader 20 915,3 21 679,4 22 352,3 -672,9 13 534,4 14 452,9 14 951,8 -498,9

Budgeten beräknad efter SPP:sprognos från december 2012. Utbetalningarna hittills i år visar på snabbare ök-
ning än SPP:s prognos och beräknas därför till årets slut med löneskatt bli 672,9 tkr större än budget.

9011 Utbetalning av pensionsavgifter

Kostnader 20 403,5 21 312,4 20 508,6 803,8 13 656,4 14 154,5 13 607,9 546,6

Utfallet för 2013 beräknas bli något lägre än budget, både per augusti och december.

9012 Övriga intjänade pensionsförmåner

Kostnader 4 751,5 2 024,2 2 024,2 0,0 2 131,4 1 349,5 1 349,5 0,0

Håller SPP:s prognos för förändring av den bokförda pensionsskulden kommer utfallet bli lika med budget.

Arbetsgivaravgifter (för ungdomar m fl)

Reducerad kostnad -3 953,0 -2 955,0 -4 155,0 1 200,0 -3 140,0 -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 4 155 tkr, vilket är 1 200 tkr
bättre än budget. 

Avskrivningar

Kostnader 23 878,6 24 472,5 24 190,2 282,3 15 878,3 16 318,3 16 130,1 188,2

2013 års investeringsbudget efter ombudgetering uppgår till 46,4 mnkr. 
Till årets slut beräknas en positiv avvikelse från investeringsbudgeten med 18,3 mnkr. Den största enskilda
avvikelsen på 12,7 mnkr står ombyggnation av Ekliden för. Projektet har blivit förskjutet i tiden och föreslås att
ombudgeteras till 2014. Detta tillsammans med övriga avvikelser innebär att avskrivningarna till årets slut beräknas
bli 283 tkr lägre än budget.

Investeringsutgifterna netto per den 31 augusti 2013 är 15,8 mnkr eller 15,1 mnkr lägre än
investeringsbudgeten per sista augusti. Därmed beräknas avskrivningarna bli 189 tkr lägre än budget
per sista augusti. 

Räntekostnader

Kostnader 5 325,9 7 100,0 5 505,0 1 595,0 3 558,0 4 733,3 3 484,9 1 248,4

Kommunens låneskuld per den sista augusti 2013 är 176,8 mnkr. 
Till skillnad mot budget beräknas nu ingen nyupplåning ske under 2013. Enligt ovan visar prognosen för
investeringsbudgeten en positiv avvikelse mot budget med drygt 18 mnkr. Dessutom beräknas den 
budgeterade investeringen i vindkraft för 15,4 mnkr inte att ske under 2013 utan skjuts framåt i tiden.
Detta tillsammans med fortsatt låga räntenivåer gör att kostnadsräntorna till årets slut beräknas bli 1 595 tkr lägre
än budget.
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Delårsrapport 2013-08-31 Pensioner, avskrivningar, finansiering

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

2012 2013 2013 2013-12-31 2012-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2013-08-31

Uppräkning pensionsskuld

Kostnader 283,0 420,0 420,0 0,0 280,0 280,0 280,0 0,0

Till årets slut beräknas uppräkning pensionsskuld bli lika med budget.

Ränteintäkter

Räntor bankmedel -582,5 -170 -300 130,0 -183 -113 -209 96,0
och fordringar

Till årets slut beräknas ränteintäkterna bli 130 tkr högre än budget. 

Avkastning pensionsmedel

Kostnader
Intäkter -6 302,8 -3 700,0 -7 500,0 3 800,0 -3 600,0 -2 466,7 -6 513,4 4 046,7

Från den 31 augusti till årets slut beräknas utfallet öka med ca 1 mnkr till 7,5 mnkr. Prognosen bygger på en
stabil aktie- och räntemarknad under hösten.
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Delårsrapport 2013-08-31 Skatter och statsbidrag

Driftbudget (tkr) Beräknat Beräknat Beräknad Beräknat
Utfall Budget utfall Avvikelse utfall budget utfall Avvikelse
2012 2013 2013 2013 2012-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2013-08-31

Skatteintäkter -488 550,5 -493 232,9 -494 248,4 1 015,5 -326 917,9 -328 821,9 -329 498,9 677,0

Generella statsbidrag

och utjämning -207 459,1 -216 241,6 -216 229,8 -11,8 -138 481,1 -144 161,1 -144 153,2 -7,9

Summa skatter och

statsbidrag -696 009,6 -709 474,5 -710 478,2 1 003,7 -465 399,0 -472 983,0 -473 652,1 669,1

Den 15 augusti presenterade Sveriges Kommuner och Landsting en ny prognos över
skatteunderlagets utveckling för inkomståren 2013-2017.

Budget 2013, efter ombudgetering, bygger på skl:s skatteunderlagsprognos från februari.
Det som hänt sedan dess är att slutavräkningen för 2012 bedöms bli 0,5 mnkr bättre.
Dessutom bedöms slutavräkningen för 2013 att också bli 0,5 mnkr bättre än budget. 
Det beror på en bättre skatteunderlagsprognos för åren 2012 och 2013, 4,2% respektive
3,3% istället för som i budgeten 4,1 respektive 3,3%.

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

Skl presenterar nästa skatteunderlagsprognos den 10 oktober och årets sista
skatteunderlagsprognos den 19 december. 
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Delårsrapport 2013-08-31 Kommunövergripande

Investeringsbudget (tkr) Beräknat utfall
helår 2013

Utfall   Budget Avvik-
Verks Objekt 2013-08-31   inkl TA Prognos else Kommentarer

Utgifter
Totalt 1 433,2 19 862,0 2 977,3 16 884,7

Avvikelse

041 90006 Nytt debiteringsssytem 975,3 1 150,0 1 150,0 0,0 Projektet följer investeringskalkylen
Adminstrativ utveckling 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 Införandet av nytt system för ärendehantering planeras 

under slutet av 2013/2014. Systemet kommer bland 
annat att möjliggöra digital distribution av 
möteshandlingar.

087 90002 204,7 252,0 252,0 0,0 Kommer att förbrukas under året, ev överföring till 
340/90012

340 90012 127,9 450,0 450,0 0,0 Stort behov av investeringar i utrymme för lagring, ev 
överföring till 2014

340 90013 125,3 150,0 125,3 24,7 Överskott ömförs till 2014

034 92203 0,0 1 500,0 0,0 1 500,0 "Strandlyckan" flyttas till samhällsbyggnadsfrågor

0,0 15 360,0 0,0 15 360,0 Investering i Vindkraftverk skjuts framåt.
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Delårsrapport 2013-08-31 Räddningstjänst

Investeringsbudget (tkr) Beräknat utfall
helår 2013

Utfall   Budget Avvik-
Verks Objekt 2013-08-31   inkl TA Prognos else Kommentarer

Utgifter
Totalt 201,4 400,0 400,0

Avvikelse

081 90826 Terrängfordon 138,0 200,0 200,0 Investering kommer att utföras under året.
081 90823 Personsökare 0,0 200,0 200,0 Investering kommer att utföras under året.
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Uppföljningsrapport 2013-08-31

Investeringsbudget (tkr) Beräknat utfall
helår 2013

Utfall   Budget Avvik-
Verks Objekt 2013-08-31   inkl TA Prognos else Kommentarer
Utgifter

Totalt 1 944,7
Avvikelse

021 Förvaltningsfastigheter

9445 0,0 125,0 0,0 125,0 Arbetet med att byta oljeavskiljare i 
brandstationer kommer inte igång under 
2013. Medel föreslås att ombudgeteras till 
2014.

024 Särskilda boendeformer

9401 2,7 12 950,0 250,0 12 700,0 På grund av politisk och teknisk utredning 
har ombyggnation/anpassning av Ekliden 
blivit förskjutet i tiden. Medel föreslås att 
ombudgeteras till 2014.

025 Kultur och fritidsanläggningar

9427 0,0 200,0 0,0 200,0 På grund av oklarheter kring var behovet 
är störst har investering avvaktats. Medel 
föreslås ombudgeteras till 2014.

218 Exploateringsmark för avyttring

9414 1880,5 4 200,0 2 700,0 1 500,0 KF har beslutat omdisponera 1500,0 tkr 
från Strandlyckan till 
samhällsbyggnadsfrågor enligt KF 
§100/2013.

867 Avloppsreningsverk

9443 0,0 1 500,0 500,0 1 000,0 Anbudsöppning pågår. Projektering 
förväntas komma igång under hösten,  men 
arbetet väntas först komma igång i början 
av 2014 varvid kvarvarande medel föreslås 
ombudgeteras till 2014.

9444 0,0 750,0 0,0 750,0 Arbetet med ombyggnationen av 
transformatorstationen i Hultsfred väntas 
inte komma igång förrän under 2014. 
Medel föreslås ombudgeteras till 2014.

871 Avfallshantering

9438 61,5 1 767,1 267,1 1 500,0 Förberedande arbetet med att återställa 
Kejsarkullens deponi kommer att forsätta 
under 2014. Kvarvarande medel föreslås 
ombudgeteras till 2014.

Summa avvikelser 17 775,0

ÖSK Hultsfreds egna investeringar

9100 Maskiner och fordon

9100 447,0 750,0 450,0 300,0 Beräknade kvarvarande medel vid årets 
slut föreslås ombudgeteras till 2014 i 
avvaktan på förnyelse av maskinpark.

Maskiner och Fordon

Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred

Strandlyckan

Återställning Kejsarkullens deponi

Ombyggnad transformatorstation Hultsfred

Slamavvattningsutrustning

Äldreboenden nya normer

Upprustning Folkets park Hultsfred

Oljeavskiljare brandstationer
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Delårsrapport 2013-08-31 Socialnämnd

Investeringsbudget (tkr) Beräknat utfall
helår 2013

Utfall   Budget Avvik-
Verks Objekt 2013-08-31   inkl TA Prognos else Kommentarer

Utgifter
Totalt 43,2 953,0 403,0 550,0

Avvikelse

7709 97023 IT-stöd inom vård och 
omsorg

43,2 903,0 353,0 550,0 Infrastruktursatsningar kommer att 
göras i slutet av året. Resterande 
belopp ombudgeteras till 2014.

7709 97028 Inventarier vård och 
omsorg

0,0 50,0 50,0 0,0 Hela det budgeterade beloppet 
beräknas användas under året.
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