
 
med helårsprognos för drift- och investeringsbudget
Delårsrapport    2014-08-31

Rock´n Roll Rally i Hultsfred för veteranmopder och dito motorcyklar samlade i år 333 
startande och är i särklass störst i Småland. 
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Årets resultat 
Resultatet för Hultsfreds kommun beräknas till 
13,8 miljoner kronor (mnkr) (2013: 27,5 mnkr) 
och för jan-aug 30,0 mnkr (jan-aug 2013: 24,9 
mnkr). Budgeterat resultat för 2014 är 5,1 
mnkr. Det beräknade resultat är således 8,7 
mnkr bättre (aug 15,1 mnkr). Resultatet i 
kommunkoncernen Hultsfreds kommun beräk-
nas uppgå till 12,7 mnkr (2013: 29,6 mnkr). 
Under jan-augusti har resultatet för koncernen 
beräknats till 31,8 mnkr. 
 
Årets skatteintäkter 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och ut-
jämning uppgår 2014 till 735,9 mnkr vilket är 
en ökning med 26,2 mnkr från 2013.

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

 
 

 

Värdeförändring pensionsmedel + 4,0
Lägre arbetsgivaravgifter för 
unga + 2,6
Räntekostnader + 1,3
Bostadsanpassning - 1,2
Barn- och utbildningsnämnden + 2,3

varav grundsärskolan + 1,1
Socialnämnden - 3,5

varav äldreomsorg - 7,1
individ- och familjeomsorg + 1,4
omsorger om personer med 
funktionsnedsättning + 2,3

Hultsfreds kommun 
Övergripande finansiella mål 

Prognos 
2014

Budget 
2014

Utfall 
2013

Ekonomi i balans
Årets resultat, mnkr 13,8 5,1 27,5

Långfristiga skulder (långa lån), mnkr 173,8 173,8 176,8

Soliditet, procent 42,7 37,8 40,6

Målen för resultat och långfristga skulder är efter ombudgetering.

Sammanfattad resultaträkning, mnkr
Hulstfreds kommun Prognos Budget Avvikekse Bokslut 

2014 2014 2014 2013

Verksamhetens intäkter* 166,0 130,5 35,5 174,3
Verksamhetens kostnader* -891,5 -858,4 -33,1 -860,7
Nettokostnader -725,5 -727,9 2,4 -686,4

Skatter o statsbidrag 735,9 735,4 0,5 709,7

Finansiellt netto 3,3 -2,4 5,8 4,3

Resultat 13,8 5,1 8,7 27,5

Upplåning 0,0 0,0 0,0 20,4
Investeringar 40,1 44,6 4,5 31,6

* exklusive projekt
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Konjunkturen enligt SKL 

Starkt skatteunderlag trots måttlig 
BNP-tillväxt 
Den svenska ekonomin har under det senaste året 
utvecklats ryckigt. Fjolåret avslutades starkt samti-
digt som utvecklingen under innevarande år hittills 
varit svagare än beräknat. Det gör att vi skriver ned 
prognosen för årets BNP-tillväxt från tidigare 3,0 
procent till 2,1 procent (kalenderkorrigerat). Nästa 
år beräknas utvecklingen bli bättre och BNP växer 
då med 3,3 procent. 

Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den 
svenska exportens utveckling varit förhållandevis 
svag under början av året. De låga talen gör att vi 
tvingas skruva ner vår tidigare bedömning för i år. 
Mot bakgrund av den optimism som präglar bland 
annat konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer, 
en allt starkare tillväxt i omvärlden och den för-
svagning som under året skett av den svenska kro-
nan är det troligt att exporten får bättre fart under 
årets andra hälft. Samma faktorer talar också för att 
den svenska exporten kommer att växa betydligt 
snabbare nästa år jämfört med i år. 

Tillväxten i svensk ekonomi under första halvåret 
kan till mycket stor del återföras på inhemsk efter-
frågan. Såväl hushållens konsumtionsutgifter som 
investeringarna har vuxit i relativt snabb takt. För 
helåret 2014 beräknas inhemsk efterfrågan växa 
med 3,0 procent. Det är dubbelt så snabbt som 
2013. En bidragande orsak till den snabbare till-
växten i inhemsk efterfrågan är den omsvängning 
som skett i bostadsbyggandet. 

Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och väx-
ande sysselsättning medverkar till att hushållens 
reala inkomster stiger i snabb takt. Hushållens spa-
rande ligger nu på en historiskt mycket hög nivå. 
Vi förutser att hushållens konsumtionsutgifter 
framöver växer i snabbare takt och att nivån på 
sparandet efterhand reduceras. Det ger ytterligare 
draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin. 

Prisutvecklingen har under en tid varit mycket 
svag. Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 
varit i stort sett oförändrat. En bidragande orsak till 
denna stagnation är lägre räntor, men även den 
underliggande inflationen (KPIF) har varit mycket 
låg. Kronförsvagningen i kombination med en allt 
starkare inhemsk efterfrågan drar efterhand upp 
inflationstalen. Den högre inflationen i kombinat-
ion med ett förbättrat arbetsmarknadsläge i form av 
vikande arbetslöshet beräknas leda fram till att 

Riksbanken i två steg nästa år höjer styrräntan till 
0,75 procent.  

 
Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas 
som splittrad. Trots relativt svag tillväxt har syssel-
sättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt 
bra. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften 
fortsatt att växa. På sikt är det naturligtvis bra, men 
med den begränsade efterfrågan på arbetskraft har 
det inneburit att arbetslösheten har bitit sig fast runt 
8 procent. Vi räknar dock med att arbetslösheten 
sjunker mer markant under 2015. Den fortsatt höga 
arbetslösheten håller tillbaka pris- och löneutveckl-
ingen. Den låga inflationen begränsar skatteun-
derlagets nominella tillväxt. I reala termer, dvs. 
efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot 
skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark, runt 2 pro-
cent både i år och nästa år. 

 Åren 2016–2017 fortsätter skatteunderlaget växa 
med omkring 2 procent per år i reala termer. Den 
starka tillväxten är ett resultat av återhämtningen 
på arbetsmarknaden. Antalet arbetade timmar i den 
svenska ekonomin växer med drygt en procent per 
år mellan 2014 och 2017. Tillväxten i svensk eko-
nomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrå-
gan – såväl konsumtionen som investeringarna 
växer snabbt. En viss återhämtning sker också in-
ternationellt, men tillväxten på viktiga svenska 
exportmarknader som t.ex. euroområdet bedöms 
även fortsättningsvis bli betydligt svagare än till-
växten i Sverige. 

Skatteunderlagstillväxten accelererar 
Under 2013 ökade antalet arbetade timmar i hyfsad 
takt. Samtidigt växte pensionsinkomsterna ovanligt 
mycket tack vare indexhöjning, en positiv effekt av 

Tabell1. Nyckeltal i svensk ekonomi, utveckling i
procent

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

BNP
1 2,9 1,3 1,5 2,1 3,3 3,4 2,7

Sysselsättning, 

timmar
1 2,0 0,6 0,4 1,2 1,3 1,4 0,8

Öppen arbetslöshet, 

nivå
7,8 8,0 8,0 8,0 7,4 6,8 6,6

Timlön
2 3,2 2,8 2,2 2,6 3,1 3,4 3,7

Timlön
3 2,5 3,0 2,5 2,8 3,0 3,4 3,7

Konsumentpriser 

KPIF
1,1 1,1 0,9 0,6 1,7 1,5 2,0

Konsumentpriser 

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

Realt skatteunderlag
4 2,6 1,9 1,6 1,9 2,1 2,1 1,7

1 Kalenderkorrigerad, 2 nationalräkenskaperna, 3 kon-

junkturlönestatistiken 4 korrigerat för regelförändringar 
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balanseringen av det allmänna pensionssystemet 
och ett ökat antal pensionärer. Det ledde samman-
taget till en måttlig skatteunderlagstillväxt, se dia-
gram 1, som stämmer väl med det preliminära tax-
eringsutfallet för inkomståret 2013 Skatteverket 
presenterade den 7 augusti. Det visade en ökning 
av det kommunala skatteunderlaget med 3,5 pro-
cent 2013 jämfört med 2012. De senaste åren har 
förändringarna från augusti månads preliminära 
utfall till slutlig taxering varit små. Sannolikt 
kommer den slutliga taxeringen att visa en ökning 
på 3,5–3,6 procent, varför vi inte ser skäl att revi-
dera vår prognos för 2013 från april. 

I år räknar vi med att det underliggande skatteun-
derlaget växer i samma takt som genomsnittet för 
underliggande skatteunderlagstillväxt förra kon-
junkturcykeln (2001–2007). Det är en effekt av att 
stark utveckling av att arbetade timmar och lite 
större löneökningar än 2013 motverkas av den så 
kallade bromsen i det allmänna pensionssystemet. 
Ökningen hålls också tillbaka av att grundavdragen 
höjs för personer som fyllt 65 år, varför föränd-
ringstalet för faktiskt skatteunderlag stannar på 
samma siffra som 2013.  
Skatteunderlagstillväxt och bidrag till föränd-
ring. 
Ökning i procent och bidrag i procentenheter 

 
Under 2015 och 2016 väntas skatteunderlaget acce-
lerera tack vare att konjunkturåterhämtningen leder 
till mycket stark utveckling av arbetade timmar, 

tilltagande löneökningstakt och stigande pensions-
inkomster. Därefter avtar skatteunderlagstillväxten, 
främst till följd av att arbetade timmar inte ökar 
lika mycket när arbetsmarknaden åter är i balans. 

 

Nedrevidering av prognosen för 2016–
2017 
Ny statistik har föranlett en upprevidering av arbe-
tade timmar och en nedrevidering av timlönerna i 
år. Den svagt positiva nettoeffekten förklarar upp-
revideringen av prognosen för 2014, se tabell 2. 
Främsta förklaringen till nedrevideringen av år 
2016 är att utvecklingen av såväl arbetade timmar 
som timlön är nedjusterad. Dessutom förutser vi nu 
mindre ökning av pensionsinkomsterna. 

Jämförelse med regeringens och ESV:s 
prognos 
För hela perioden till och med 2017 visar SKL:s 
prognos en något mindre ökning än regeringens. 
Enskilda år är det dock betydande skillnader mel-
lan prognoserna. SKL förutser något större ökning 
av sysselsättning och timlön än regeringen 2015, 
men också större utbetalning av arbetsmarknads-
stöd och lägre grundavdrag. Skillnaden 2016 för-
klaras främst av att SKL räknar med större ökning 
av grundavdragen, medan differensen 2017 beror 
på att regeringens prognos visar större ökning av 
pensionsinkomster. 

SKL:s prognos visar en mer positiv utveckling 
2014–2015 än den Ekonomistyrningsverket (ESV) 
presenterade i juni. Främsta förklaringarna är att 
ESV:s prognos utgår från betydligt lägre lönehöj-
ningar 2014 än SKL:s samt att SKL förutser större 
ökning av pensioner och arbetsmarknadsstöd 2015. 
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Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring

2013 2014 2015 2016 2017
2013-
2017

SKL, aug 3,5 3,5 4,7 4,9 4,8 23,5

ESV, jun 3,7 2,8 4,3 4,8 4,7 21,9

SKL, apr 3,5 3,4 4,7 5,3 4,9 23,9

Reg, apr 3,6 3,5 4,3 5,2 5,2 23,7
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Befolkningsutveckling 
1972-12-31 – 2014-06-30, SCB 
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Antalet invånare var den 30 juni i år 13 617. Under 
första halvåret 2014 minskade befolkningen med 
18 personer att jämföra med första halvåret 2013 
då befolkningen ökade med 28 personer. Föränd-
ringen för perioden första juli 2013 till sista juni 
2014 var en ökning med 39 invånare och för mot-
svarande period ett år tidigare en ökning med 55.

Veckovis befolkningsutveckling, vecka 
38 2013 till vecka 39 2014, skatteverket

13400

13450

13500

13550

13600

13650

13700

13750

38 41 44 47 50 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37

2013-2014 2012-2013

Enligt Skatteverkets befolkningsstatistik fortsätter 
befolkningen att öka och invånarantalet vecka 39 
var 13 699, en ökning från den 1 november 2013 
med 39. I budget 2014 har antagits ett invånarantal 
på 13 552 den 1 november. Noterbart är att Skatte-
verkets statistik skiljer sig något från SCB:s. 
 
 

Kommunens personal
 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie ar-
betstid 

 
 

Under 2014 har sjukfrånvaron totalt sett minskat i 
förhållande till 2013 års nivå, både för Hultsfreds 
kommun och Östra Smålands Kommunalteknik-
förbunds (ÖSK). Ser man några år tillbaka så har  
 

 
 
sjukfrånvaron haft en sjunkande trend vilket kan ha 
sin förklaring i försäkringskassans nya regler för 
sjukskrivning men även tydligare och enhetligare 
rehabiliteringsprocess. Under 2014 har även sats-
ningen på friskvård intensifierats.  
 
Notera att måttet ”60 dagar eller mer” sätts i relat-
ion till den totala sjukfrånvaron. Alltså 37,46 pro-
cent av den totala sjukfrånvaron 2014 är 60 dagar 
eller mer. Det innebär att sjukfrånvaron under lång 
tid de senaste åtta månaderna i kommunen är högre 
än 2013, men även för ÖSK. Övriga mått sätts i 
relation till ordinarie arbetad tid. 
 
ÖSK sjukfrånvaro presenteras separat och är i 
samtliga fall, förutom sjukfrånvaro under lång tid, 
lägre än för hela kommunen.  
  

Hfd Kom ÖSK Hfd Kom ÖSK

60 dagar eller mer* 37,46 49,01 35,25 24,72

Kvinnor 4,96 0,57 5,45 1,17
Män 2,70 3,04 3,21 3,09

29 och yngre 2,58 0,49 2,52 1,31
30-49 3,59 1,61 3,65 1,83
50 och äldre 6,10 4,05 6,77 3,84

Totalt 4,58 2,77 4,96 2,90

Aug-14 2013
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Koncernen Hultsfreds kommun 
Koncernen består, förutom av de verksamheter 
som normalt uppfattas som kommunen, av tre 
aktiebolag i vilka kommunen har en ägarandel 
som lägst uppgår till 20 procent av aktiernas 
röstvärde.  
 
Koncernredovisningen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konsolide-
ring. Förvärvsmetoden innebär att det egna 
kapitalet som förvärvats vid anskaffningstill-
fället har eliminerats. 
 
Med proportionell konsolidering menas att om 
"dotter-bolagen" inte är ägda till 100 procent så 
tas endast ägda andelar av räkenskaperna med i 
koncernredovisningen. Interna mellanhavan-
den mellan kommunen och de olika företagen 
har eliminerats.  
 
AB Hultsfreds Bostäder 
ABHB hyr ut och förvaltar 1 677 (1 676) bo-
stadslägenheter varav 65 (104) studentrum. 
Antalet vakanta lägenheter är 160 vilket mots-
varar 9,5 procent i vakansgrad jämfört med 
2013 har den sjunkit 10,4 procent. Investering-
ar, ombyggnad till Landstinget för asylsjuk-
vård och energieffektiviseringar, har hittills 
gjorts för 5,3 mnkr. Beräknat resultat 1,2 mnkr 
(jan-aug:1,9 mnkr). 
 
Hultsfreds Kommunala Industri AB 
HKIAB förvaltar industrifastigheter och driver 
anslutning härtill viss näringspolitisk verksam-

het. Antalet förvaltade fastigheter är för närva-
rande 11 (11) omfattande 75 000 m2 (75 000) 
med sammanlagt 70 hyresgäster (66). Vakans-
graden är ca 11 (7) procent och bedöms som en 
något hög nivå. Hittills under 2014 har 3,1 
mnkr (15,2) investerats, främst i samband med 
etableringar och verksamhetsutvecklingar 
inom olika fastigheter. Dessutom har det 
delägda Emåbygdens Vind AB bolaget under 
augusti investerat i ett vindkraftverk. HKIAB 
är engagerat som delägare i flera utvecklings- 
och infrastrukturbolag och innehar följande 
aktieandelar i procent. 
 
Rock City Hultsfred AB 100
Oskarshamns Hamn AB 4
Virserum Invest AB 4
Emåbygdens Vind AB             40  

 
Bolaget har en anställd VD på deltid. Bolaget 
hade under året i genomsnitt 1,3 (1,15) årsar-
betare. Beräknat resultat -2,2 mnkr efter ak-
tieägartillskott från kommunen med 2,9 mnkr. 
(jan-aug: -0,5 mnkr efter tillskott med 1,9 
mnkr). 
 
Rock City Hultsfred AB 
Bolagets uppgift är att äga och förvalta Rock 
City-anläggningen. Arbeta för utveckling och 
marknadsföring av "Rock City Hultsfred". Att 
stödja och utveckla utbildning och företagsam-
het inom musik- och upplevelsesektorn. Rock 
City ska även driva projekt i anslutning till 
dessa områden. Beräknat resultat 0,0 mnkr 
(jan-aug 0,0 mnkr).

 
 
Låneskuld, mnkr 

 
Koncernens låneskuld uppgår till 519,6 mnkr, 
vilket är en minskning med 4,5 mnkr från 
2013. Kommunen har minskat sin skuld med 
3,0 och AB Hultsfreds Bostäder med 1,5 mnkr. 
HKIAB:s och Rock City AB:s låneskulder är 
oförändrade.  
 

 
 
Investeringar, mnkr

 
Koncernens investeringar exklusive investe-
ringar i finansiella tillgångar uppgick netto till 
18,4 mnkr. Kommunen nettoinvesterade 10,0 
mnkr, ABHB 5,3 mnkr, HKIAB 3,1 mnkr, 
Rock City AB och ÖSK 0,0 mnkr.
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Sammanfattning av bolagsuppgifter 

Uppgifter per 2013-12-31 och 2012-12-31 i mnkr

2014-
08 2013

2014-
08 2013

2014-
08 2013

2014-
08 2013

2014-
08 2013

AB Hultsfreds Bostäder1 1,9 2,3 65,8 94,6 247,6 254,7 171,6 173,1 25,2 24,3

Hultsfreds Kommunala Industri AB -0,5 0,0 13,5 25,1 188,3 180,1 155,6 155,7 10,7 10,9

Rock City Hultsfred AB 0,0 -0,2 3,4 5,3 22,5 20,4 18,5 18,5 10,7 10,5

1 Bolaget redovisat ett resultat på 0,8 mnkr 2013. Skillnaden är att på bolagsnivå reserveras för obeskattade
reserver vilket inte görs när "koncernen" sammanställs.

Soliditet %
Balans-

Resultat Omsättning Omslutning Låneskuld
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Resultat och kapacitet 
 
Jämförelsestörande poster 
I årets resultat ingår inga jämförelsestörande pos-
ter. Det gjorde det under förra året då återbetalning 
av premier från AFA Försäkring med 14,1 mnkr 
ingick som en intäkt. Under detta år sker ingen 
återbetalning. Detta förklarar merparten av skillna-
den mellan årets resultat och förra årets. 
 
Årets resultat

aug
Mnkr 2014 2014 2013 2012 2011 2010
Årets resultat 13,8 29,9 18,3 21,2 3,7 6,5
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För Hultsfreds kommun beräknas ett resultat för 
2014 på 13,8 mnkr (aug: 29,9 mnkr). Budgeterat 
resultat för 2014 är 5,1 mnkr. Det beräknade resul-
tat är således 8,7 mnkr bättre (aug +15,0 mnkr).  

Analys avvikelse mot budget
Mnkr 2014 aug-14
Nämnder -0,6 2,9
Pensioner, avskrivningar och lägre 
arb.g.avg för ungdomar 2,6 2,9
Oförutsett för löner, fiber-
utbyggnad, KF, KS och KSAU 0,4 2,8
Skatteintäkter o utjämning 0,5 0,4
Finansiellt netto 5,7 6,1
Summa avvikelse mot årets 

resultat 8,7 15,0  
 
Nämndernas nettokostnader beräknas avvika med  
-0,6 mnkr (aug +2,9 mnkr), pensioner, övrigt oför-
utsett och avskrivningar med +2,6 (aug +2,9 mnkr) 
medan skatteintäkter och utjämning enligt augusti-
prognos beräknas bli 0,5 mnkr större än budget 
(aug +0,4 mnkr). Kostnaderna för årets löneök-
ningar beräknas preliminärt bli 0,3 mnkr (ökade 
kostnader för jour – och beredskapsersättning ingår 
till en uppskattad kostnad) lägre än de medel som 

avsatts för detta. De finansiella posterna netto ger 
överskott med +5,7 mnkr (aug +6,1 mnkr). 
 
Nämndernas budgetavvikelser 
Mnkr 2014 aug-14 2013 2012 2011
Kommunstyrelsen inkl 
ÖSK 0,1 2,6 -2,9 -1,4 5,6
Barn- och 
utbildningsnämden 2,3 3,8 8,8 4,8 -0,1
Socialnämnden -3,5 -3,9 -11,8 -0,5 -0,9
Miljö- och 
byggnadsnämnden 0,4 0,4 0,3 1,2 0,8
Summa nämnder -0,6 2,9 -5,5 4,1 5,5

 
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 budgeten en grundläggande förutsätt-
ning för god ekonomisk hushållning.  
 
Kommunstyrelsen, avvikelse mot budget

2014 aug-14 2013
Kommun-
övergripande verksamhet -0,7 0,4 2,5
Kost o städ, vaktm 0,5 2,3 1,5
Kultur och fritid 0,1 0,4 -0,2
Räddningstjänsten -0,6 -0,2 -0,6
Totalt kommunstyrelsen -0,7 2,9 3,3

ÖSK 0,8 -0,3 -0,8

Totalt KS + ÖSK 0,1 2,6 2,4  
 
Kommunstyrelsen inklusive ÖSK beräknas ge 
överskott mot budget med 0,1 mnkr vid årets slut 
(aug + 2,6 mnkr). I kommunstyrelsen ingår kom-
munens övergripande verksamhet, verksamheterna 
för kost och städning samt vaktmästeri, kultur- och 
fritidsförvaltningen (KoF), räddningstjänsten och 
överförmyndarnämnden. 
Campus visar en negativ avvikelse på 0,3 mnkr 
(aug -0,2 mnkr). Campus har i samband med ett 
gemensamt projekt med Vimmerby och Västervik 
haft ökade kostnader men även intäkterna har ökat 
dock inte i samma takt. Campus har även under 
året legat med något för höga personalkostnader 
vilket kommer att justeras inför 2015. 
Positiv avvikelse beräknas för Kost och Städ med 
beräknat överskott till årets slut på 0,5 mnkr (aug 
2,3 mnkr). Orsaker är vakanta tjänster och god 
planering av semester och tillsättning av vikariat. 
Under hösten/vintern kommer köks- och städut-
rustning att köpas in. Verksamheten har klarat 
ökade volymer till exempel större verksamheter 
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med förskolemodul i Virserum, Gläntans förskola 
och Knektagården bland annat med hjälp av till-
skott i ombudgeteringen. Summa avvikelser för 
flera verksamheter avseende övriga personalkost-
nader ger överskott med 0,6 mnkr (aug 1,2 mnkr) 
där bland annat antalet interna utbildningstillfällen 
och behovet av rehabilitering varit lägre än budge-
terat. Räddningstjänsten beräknas göra ett under-
skott med 0,6 mnkr (aug -0,2 mnkr). Körkorts- och 
insatsutbildningar för tio respektive tre brandmän 
pågår. Kostnader för fys- och EKG-tester kommer 
att ske under hösten, för vilket det saknas budget. 
 
ÖSK Hultsfred beräknas redovisa ett överskott på 
0,8 mnkr till årets slut (aug -0,4 mnkr). För ÖSK 
ger hanteringen av avfall ett beräknat överskott på 
2,0 mnkr (aug 1,3 mnkr) beroende på lägre kostna-
der. År 2014 inleddes med en tidig vår och frodig 
sommar vilket medför att budgeten för parker 
överskrids med 0,5 mnkr (aug -1,5 mnkr). Vinter-
väghållningen beräknas ge ett överskott med 0,3 
mnkr (aug 0,3 mnkr) på grund av den milda och 
snöfattiga förvintern. Det beräknade överskottet 
förutsätter en normalvinter. Verksamheten avled-
ning avloppsvatten har belastats med fler så kallade 
regresskrav (betalningar till hemförsäkringsbolag 
för ersättningar till översvämningsdrabbade fastig-
hetsägare 2012) än budgeterat vilket medför att 
budgeten överskrids med 0,3 mnkr (aug -0,3 
mnkr). Snittkostnaden per bostadsanpassningsä-
rende har ökat vilket medför att budgeten över-
skrids med 1,2 mnkr (aug -0,8 mnkr). 
 
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnad be-
döms för helåret 2014 bli 228,3 mnkr, vilket är en 
avvikelse på +2,3 mnkr (aug +3,8 mnkr). 
De skolformsövergripande verksamheterna förvän-
tas visa ett överskott på +0,3 mnkr (aug +0,6 mnkr) 
på grund av att budgeten för kompetensutveckling 
inte beräknas användas fullt ut. Grundskolan be-
räknas visa ett överskott mot budget med 0,5 mnkr 
(aug – 0,03 mnkr). Detta överskott orsakas främst 
av intäkter från migrationsverket. 
Även Gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenut-
bildning och musikskola förväntas visa ett över-
skott mot budget, +0,5 mnkr (aug +2,7mnkr). Detta 
överskott beror främst på att ungdomsgymnasiets 
budget för interkommunala ersättningar beräknas 
visa ett stort överskott till följd av höstterminens 
rekordsök. 
Förskola, förskoleklass och fritidshem beräknas 
överskrida budgeten med 0,1 mnkr (aug -0,2 mnkr) 
vilket beror på hög korttidsfrånvaro i förskolan 
vilket resulterar i höga vikariekostnader. 

Grundsärskolan förväntas visa ett överskott på 1,1 
mnkr (aug +0,7 mnkr) Detta överskott beror på 
lägre personalkostnader än budgeterat på grund av 
färre elever med särskilda behov än budgeterat. 
 
Socialnämndens prognos pekar på ett underskott på 
3,5 mnkr (augusti -9,9 mnkr). 
Individ- och familjeomsorgen får enligt prognosen 
ett överskott på 1,4 mnkr (augusti -2,7 mnkr). 
Överskottet beror på att kommunfullmäktige till-
förde 7 mnkr i samband med ombudgeteringen. 
Samtidigt ser placeringarna inom barn och familj 
ut att ha bromsats upp något. 
Äldreomsorgens prognos pekar på ett underskott 
på -7,1 mnkr (augusti -2,3 mnkr). Underskottet 
finns inom de hemtjänstrelaterade verksamheterna 
där Hjortens korttidsboende står för den största 
delen, -4,5 mnkr (augusti 2,8 mnkr). Orsaken är 
den kö som finns till särskilt boende och som har 
gjort att antalet platser inom korttidsboendet har 
behövt utökas utan budgeterade medel. Verksam-
heterna för särskilt boende räknar med ett över-
skott, 1,0 mnkr (augusti 0,6 mnkr), främst på in-
täktssidan. 
Verksamheten för stöd i ordinärt boende, det vill 
säga personliga assistenter, beräknas enligt pro-
gnosen få ett mindre överskott på 0,1 mnkr (au-
gusti 0,2 mnkr) vilket dock snabbt kan förändras.  
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
beräknas redovisa ett samlat överskott på 2,3 mnkr 
(augusti 0,8 mnkr) tack vare att gruppbostäderna, 
bostad med särskild service och daglig verksamhet 
redovisar positiva prognoser. Korttidsverksamhet-
en samt trapphusboendet som har en gemensam 
budget pekar dock i prognosen mot ett underskott 
på -0,6 mnkr vilket beror på att verksamhet har 
flyttats över från en gruppbostad medan budgeten 
för innevarande år är oförändrad. 
Psykiatrin får i prognosen ett underskott på -1,7 
mnkr (augusti -1,3 mnkr). Antalet placeringar på 
enskilda vårdhem har ökat och kostnaderna för 
verksamheten ryms därför inte längre inom budget.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beräknas redovisa 
ett överskott till årets slut på 0,4 mnkr (aug 0,4 
mnkr). Trots minskade intäkter främst på livsme-
delssidan medför lägre kostnader i huvudsak för 
mätningsavdelningen, men även en del vakanser 
under våren, att nämndens nettokostnader blir lägre 
än budget. 
 
 
 



 Delårsrapport 2014 Förvaltningsberättelse 
  januari-augusti Finansiell analys 

 

9 
 

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 2014 aug-14 2013 2012 2011 2010
Verksamheten/SkB 87,0 86,5 87,0 87,1 90,0 90,5
Verksh före om- 
struktur.kostn/SKB 87,0 86,5 88,9 89,2 90,0 89,4
Pensioner/SkB 6,4 6,3 6,4 6,6 6,2 5,3
Avskrivningar/SkB 3,3 3,4 3,3 3,4 3,3 3,5
Finansnetto/SkB -0,6 -0,6 -0,6 -0,2 0,0 -0,3
Summa löpande 

kostnader 96,1 95,6 96,1 97,0 99,5 99,1

 
För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs 
balans mellan intäkter och kostnader. Detta förhål-
lande kan belysas genom att analysera hur stor 
andel olika typer av kostnader tar i anspråk av skat-
teintäkter och statsbidrag. För att ha en god eko-
nomi ska andelen vara så låg som möjligt och totalt 
alltid mindre än 100. Av tabellen framgår att netto-
kostnaderna beräknas till 87,0 procent (aug 86,5 
procent) av summan av skatter och statsbidrag. 
Utfallet per augusti är i detta fall inte relevant ef-
tersom fördelningen av nettokostnaderna över året 
inte följer antalet månader som är fallet för skatter 
och statsbidrag/utjämning. Minustecknet för fi-
nansnettot betyder att de finansiella intäkterna är 
större än de finansiella kostnaderna. 
 
Förändring av intäkter och kostnader 
Procent 2014 aug-14 2013 2012 2011
Kostnader exklusive 
finansiella kostnader 4,9 5,2 1,4 -4,9 1,1
Verksamhetens intäkter 
före jmf.störande 10,0 13,6 0,7 -12,5 5,9
Skatteintäkter 1,5 1,3 1,0 1,3 1,0

4,6Generella statsbidrag 8,7 8,7 4,3 -6,5 -1,7
Finansnetto exkl 
placerade pensionsmedel 14,9 -11,1 -5,7 23,2 76,1
Placerade pensionsmedel -3,3 18,5 42,8 25,2 -1,0

 
Kommunens kostnader exklusive finansiella kost-
nader, projekt och jämförelsestörande poster beräk-
nas öka med 4,9 procent från 2013 (aug 5,2 pro-
cent). 
 

Nettokostnaderna före finansiella kostnader beräk-
nas bli 725,5 mnkr och ökar med 39,0 mnkr från 
2013 eller 5,7 procent. 
Intäkterna före jämförelsestörande poster (2013 
återbetalning från AFA 14,1 mnkr) ökar med 10,0 
procent. I denna ökning finns bland annat ökade 
ersättningar från migrationsverket för utbildning av 
asylsökande elever i förskola, förskoleklass, och 
grundskola men även ökade intäkter till flykting-
verksamheten inom socialförvaltningen. 
 
Summan av skatter och generella statsbidrag be-
räknas 2014 bli 735,9 mnkr vilket är 26,2 mnkr 
eller 3,7 procent mer än 2013. 
 
Den preliminärt utbetalade kommunalskatten ökar 
med 2,9 mnkr eller 0,6 procent medan slutavräk-
ningar av kommunalskatt ökar med 4,6 mnkr eller 
280,7 procent. De största förändringarna gäller 
kommunernas inkomst- och kostnadsutjämning. 
Inkomstutjämningen ökar med 13,1 mnkr eller 7,9 
procent medan kostnadsutjämningen ökar med 9,7 
mnkr eller 104,0 procent. Den stora ökningen av 
inkomstutjämningen beror på ökat invånaranatal, 
från 13 514 den 1 nov 2012 till 13 660 den 1 nov 
2013 samt låg ökning av den egna skattekraften. 
Ökningen av kostnadsutjämningen beror på revide-
ring och uppdatering av systemet för detta. En 
mycket försenad förändring och som kunde ha 
genomförts redan från 2009. 
Totalt sett ökar de generella statsbidragen och ut-
jämningarna med 18,7 mnkr medan skatteintäkter-
na beräknas öka med 7,5 mnkr. 
 
Ränteintäkterna beräknas bli 0,5 mnkr lägre än 
förra året men lika med budget. Värdeökningen av 
pensionsmedel beräknas bli 8,7 mnkr, vilket är 0,3 
mnkr mindre än 2013. Värdeökningen förutsätter 
en inte alltför negativ utveckling av Stockholms-
börsen under hösten. Något lägre låneskuld och 
fortsatt låga räntor medför att räntekostnaderna blir 
0,2 mnkr lägre än 2013 men hela 1,3 mnkr (aug 1,2 
mnkr) lägre än budgeterat. 
 
Investeringsvolym 
Procent 2014 aug-14 2013 2012 2011
Investeringsvolym/n
ettokostnader 5,5 2,2 3,8 5,4 3,4
Avskrivningar/netto
investeringar 61,4 160,8 92,0 65,8 97,9

Nettoinvesteringarna beräknas 2014 uppgå till 40,1 
mnkr, 16,5 mnkr högre än förra årets utfall 23,6 
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mnkr. Utfallet per den sista augusti är 10,0 mnkr 
(15,8). 
Till årets slut har det rapporterats avvikelser på 
investeringsbudgeten om totalt 4,5 mnkr. Dessa 4,5 
mnkr avser investeringsutgifter. 
Den största enskilda avvikelsen på 2,6 mnkr står 
ombyggnationen av Ekliden för. Projektet pågår 
men slutbesiktning och slutbetalning sker under 
början av 2015.  
Med tanke på att de bokförda investeringsutgifter-
na per sista augusti är låga finns en risk att några 
drar över årsskiftet. 
 
Självfinansieringsgrad av investering-
arna 
Till rörelsekapitalet beräknas verksamheten tillföra 
29,6 mnkr (augusti 36,0 mnkr). Det är vad kom-
munen har kvar av skatteintäkterna när den lö-
pande driften och de finansiella kostnaderna är 
betalda. Med nettoinvesteringar på 40,1 mnkr (aug 
10,0 mnkr) blir självfinansieringsgraden 73,8 pro-
cent(aug 360 procent). Utöver av verksamheterna 
tillförda medel är det minskat rörelsekapital som 
finansierar investeringarna. Det är första gången 
sedan år 2009 som självfinansieringsgraden inte är 
över 100 procent. Kommunens tillgång på likvida 
medel är dock för närvarande så stort att det 
knappast kan bli aktuellt med nyupplåning under 
hösten. 
 

2014 aug-14 2013 2012 2011
Medel från 
verksamheten, mnkr 29,6 36,0 44,5 46,7 28,3

Nettoinvesteringar, mnkr 40,1 10,0 23,6 36,3 23,8
Självfinansieringsgrad, 
procent 73,8 360,0 188,6 128,7 118,9
 
Nettoinvesteringar 2009-2012, mnkr 
 

Nettoinvesteringar
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Investeringsnivån för Hultsfreds kommun har un-
der de senaste åren varit på en rimlig nivå. I 2012 
och 2014 års beräknade utfall har vi höga utfall-
drygt 36,0 mnkr respektive 40,1 mnkr. Det orsakas 
av dels köpet av Herrstorpet 2012 för 14,1 mnkr 

och dels ombyggnationen av Ekliden 2014 för 16,0 
mnkr. 
 
Soliditet
Procent 2014 aug-14 2013 2012 2011
Soliditet 42,7 44,3 41,3 38,4 36,7
Tillgångsförändri 5,8 6,7 0,5 5,4 4,9
Förändring av 
eget kapital 9,3 12,9 8,1 10,3 -13,2
Soliditet inkl 
pensions-skuld 
intjänad före 1998 -26,3 -23,9 -29,0 -32,3 -32,3
 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
handlingsutrymme och visar hur stor del av kom-
munens tillgångar som finansierats av skatte-
intäkter. Av detta följer att ju lägre kommunens 
soliditet är desto större är kommunens låneskuld 
och därmed kostnaden för räntor. Med utgångs-
punkt från balansräkningen beräknas soliditeten till 
42,7 procent (augusti: 41,3 procent), en ökning 
med 1,4 procentenheter från år 2013. Tillgångs-
massan och det egna kapitalet beräknas öka med 
0,6 respektive 9,3 procent. För att få ett mera rele-
vant mått på soliditeten måste dock hänsyn tas till 
de pensionsåtaganden som redovisas utanför ba-
lansräkningen som en ansvarsförbindelse. Skulle 
detta åtagande, vid slutet av 2014 beräknat till 434 
mnkr, läggas in som en avsättning i balans-
räkningen skulle kommunens soliditet minska från 
+ 42,7 till – 26,3 procent. 
 
Det egna kapitalet beräknas under 2014 öka med 
13,8 mnkr, det vill säga årets resultat. 
 
Risk och kontroll 
Likviditet 2014 aug-14 2013 2012 2011Kassalikviditet 
exkl 
semesterlöneskuld, 
procent 181,6 205,0 190,5 186,2 142,5Rörelsekapital 
exkl 
semesterlöneskuld, 
mnkr 92,7 117,6 101,7 82,7 49,0
 

Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga 
betalningsberedskap, det vill säga förmågan att 
kunna betala de löpande utgifterna. Kommunens 
kassalikviditet, likvida medel och kortfristiga ford-
ringar i förhållande till kortfristiga skulder, beräk-
nas till årets slut öka med 8,9 procentenheter jäm-
fört med föregående år. Kassalikviditeten beräknas 
till 181,6 procent och innebär att betalnings-
beredskapen på kort sikt är god. Genom en check-
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kredit har kommunen ytterligare tillgång till 39,5 
mnkr. 
 
Likvida medel 2010-2014, 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 försämrats 
och beräknas vid årsskiftet vara 86,1 mnkr. 
Som man ser i grafen ovan beräknas de likvida 
medlen till årets slut till 20,0 mnkr, en minskning 
från föregående år med 30,7 mnkr. Relativt sett har 
Hultsfreds kommun ändå en god likviditet. Det 
beror bland annat på lägre investeringsutgifter än 
budgeterat. 
 

Räntebärande skulder och fordringar

Procent 2014
aug 
2014 2013 2012 2011

Räntebärande 
fordringar/tillgångar 27,7 27,0 27,7 29,9 27,2
Räntebärande 
skulder/tillgångar 17,3 16,7 15,9 15,4 15,0
 
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. Utlämnande lån tillsammans 
med placerade pensionsmedel kan betraktas som 
räntebärande fordringar och beräknas vara 17,3 % 
av de totala tillgångarna den sista december. Ford-
ringarna beräknas netto öka under året på grund av 
att värdet på de placerade pensionsmedlen via KLP 
beräknas öka från 99,7 mnkr 2013 till 108,4 mnkr 
vid årets slut. Samtidigt beräknas summa tillgångar 
öka med 1,6 mnkr. 

Borgensåtaganden och koncernens 
resultat

 
 

Det totala borgensåtagandet beräknas vara 353,6 
mnkr vid utgången av 2014, en minskning med 2,9 
mnkr i förhållande till föregående år. Det beror till 
största del på minskat borgensåtagande till HKIAB 
med 0,2 mnkr och minskat borgensåtagande till 
AB Hultsfred Bostäder (ABHB) med 1,9 mnkr. 
Övriga har tillsammans minskat med 0,8 mnkr. 
 
Av det beräknade totala borgensåtagande per den 
31 december 2014 är 48,5 % 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 43,9 % 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 2014 aug-14 2013 2012 2011
Pensioner som 
kortfristig skuld 21,8 14,1 20,3 20,2 20,4
Avsättning för 
pensioner 14,4 14,6 15 19,7 18,7
Pensionsförplikte
lser äldre än 1998 433,8 438,5 446 418,0 387,4
Total 

pensionsskuld 470,0 467,2 481,3 457,9 426,5

Placerade pensionsmedel,
marknadsvärde 124,9 123,9 114,9 100,2 90,0

Återlån 345,1 343,3 366,4 357,7 336,5

Placerade pensionsmedel,
bokfört värde 108,4 107,4 99,7 90,7 83,5  
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Mnkr 2014 aug-14 2013 2012 2011
Borgensåtagande 353,6 354,2 356,5 342,7 321,0
Koncernens resultat 9,8 31,8 29,6 22,1 5,3
Kommunens resultat 13,8 29,9 27,5 21,2 3,7
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Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 

 
Progonsavvikelse driftredovisningen avser avvikelse beräknat 

utfall för verksamhetens nettokostnader. 

 
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 be-
räknas bli 8,7 mnkr för 2014 vilket är något lägre i 
förhållande till de relativt höga avvikelserna från 
2012 och 2013, vilka främst berodde på återbetal-
ningar av premier från AFA.  
 

Ett stående inslag är att nämndernas prognoser i 
regel är något pessimistiska.  
 
Även om det är svårt att bedöma om den liggande 
prognosen är bra eller dålig ger en fortlöpande god 
budgetföljsamhet och prognossäkerhet bättre förut-
sättningar att hålla en styrbar och kontrollerad eko-
nomi. 
 
Känslighetsanalys
Utdebitering 1 krona 23,6 mnkr
Minskade kostnader 1 procent 8,9 mnkr
Ökat skatteunderlag 1 procent 5,4 mnkr
Nivåhöjning löner inkl PO 1 procent 5,4 mnkr
Arbetsgivaravgiftsförändring 1 procent 4,0 mnkr
Generella statsbidrag 1 procent 2,4 mnkr
Räntehöjning på lån 1 procent 1,7 mnkr
 

Hultsfreds 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 2014 års 
skatteberäkning, höjas med en krona ger detta 
kommunen 23,6 mnkr i ytterligare intäkter. Hults-
freds kommuns skattesats är relativt hög vilket gör 
det svårt att med ökad utdebitering förbättra den 
finansiella situationen. 
År 2014 är den primärkommunala genomsnittliga 
skattesatsen för Sveriges alla kommuner 20,65 kr 

(2013 20,61). Hultsfreds kommuns kommunskatte-
sats 2014 är 21,91 kr (2013 21,91). 
 
Kommunens resultat mot balanskravet, 
avsättning till resultatutjämningsreserv 

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. 
 
Sedan balanskravet infördes år 2000 är det endast 
under 2003 som kommunen redovisat negativt 
resultat. Under åren 2004-2006 löpte en åtgärds-
plan för att förbättra resultatet. I takt med att pla-
nen genomfördes förbättrades kommunens resultat. 
Efter att kommunens kostnadsanpassningar under 
ett antal år har haft en lägre takt har från 2012 detta 
arbete åter intensifierats med både demografiför-
ändringar och besparingar. Under 2014 medför 
anpassningar och besparingar en minskning av 
nettokostnaderna med brutto 7,5 mnkr – efter vo-
lymökningar netto 4,7 mnkr. För 2013 var den 
motsvarande förändringen netto 11,3 mnkr. 
 
Kommunens resultat för 2014 beräknas till 13,8 
mnkr. Det finns inga poster att justera resultatet 
med före balanskravresultatet, viket medför att 
detta resultat också är 13,8 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige antog hösten 2013 riktlinjer 
för att kunna avsätta medel till en så kallad resul-
tatutjämningsreserv RUR. Dessa riktlinjer innebär 
att om kommunens resultat överskrider två procent 
av summa skatter och statsbidrag kan hela eller 
delar av det överstigande beloppet avsättas till 
reserven. Två procent av 2014 års summa av skat-
ter och statsbidrag är 14,7 mnkr. Årets resultat 
efter balanskravsjusteringar är 13,8 mnkr och når 
inte upp till kravet två procent. Således kan inga 
medel för 2014 avsättas till RUR. 
 

Mnkr 2014 aug-14 2013 2012 2011
Budgetavvikelse-
årets resultat 8,7 15,1 21,4 22,7 5,8
Prognosavvikelse-
driftredovisningen -7,6 -4,1 12,2
Prognosavvikelse-
årets resultat 9,2 3,4 12,5
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Mnkr 2014 aug-14 2013 2012
Årets resultat enligt 
resultaträkningen 13,8 29,9 27,5 21,2
Reavinst/förlust -0,4
Nya ränteantaganden 
enligt RIPS 1,1
Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar 13,8 29,9 28,6 20,8

Medel till 
resultatutjämningsreserv 0 0 14,4 6,9

Årets balanskravs-

resultat 13,8 29,9 14,2 13,9

 
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, ska det negativa resultatet regleras 
och det redovisade egna kapitalet enligt balansräk-
ningen återställas under de närmast följande tre 
åren. 
Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur åter-
ställandet ska ske. 
Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det 
tredje året efter det år då det negativa resultatet 
uppkom. 
För 2014 kommer ovanstående inte att bli aktuellt. 
Balanskravet kommer återigen att klaras med 
mycket god marginal. 
 
God ekonomisk hushållning 
För år 2014 har kommunen antagit följande mål för 
god ekonomisk hushållning. Målen för resultat och 
lån/långfristiga skulder är efter ombudgetering 
medan målet för soliditet är detsamma som när 
budgeten antogs i juni 2013. 
 
Årets resultat ska vara minst 5,1 mnkr. Det beräk-
nade resultatet är 13,8 mnkr. Detta mål uppnås. 
 
Långfristiga skulder ska högst vara 173,8 mnkr. De 
långfristiga skulderna beräknas var 173,8 mnkr vid 
årets slut. Detta mål uppnås. 
 
Soliditeten ska vara lägst 38,1 procent. Den beräk-
nade soliditeten den 31 december 2014 är 42,7 
procent. Detta mål uppnås.  
 
Att målen nås 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 2015 (mellan 
den 1 november 2013 och den 1 november 2014) 
med 108 och för 2016 och 2017 med 141 respek-
tive 149 invånare. Under 2013 ökade befolkningen 
med 85. Antalet invånare var den 30 juni i år 13 
617 och ett år tidigare 13 578, således en ökning 
under ett år med 39. Skatteverkets veckovisa pre-
liminära statistik över antalet invånare har under 
andra halvåret varit som lägst 13 611 och under 
vecka 41 som högst 13 703. Budget för 2015 är att 
antalet invånare den 1 november är 13 552. Utfallet 
kan därför antas bli betydligt större än budget.  
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 
2015 att skatter och statsbidrag blir 5,1 mnkr större 
än i budget och allt talar för att invånarantalet den 
1 nov är minst 100 större än i budget 2015. 
 
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 förskola, förskoleklass, grundskola 
och gymnasium för Barn- och utbildningsnämnden 
(BUN) och äldreomsorg för Socialnämnden. Tidi-
gare har endast BUN anpassat sin verksamhet efter 
antalet ”brukare”. Inför 2013 års budgetarbete in-
fördes ytterligare en demografimodell ”generella 
demografimodellen”. Den omfattar samtliga verk-
samheter med undantag för dem som ingår i 
”kundmodellen”. Vidare har en styrmodell införts 
med balanserat styrkort i fyra dimensioner och som 
omfattar kommunens alla verksamheter. Budget-
arbetet har tidigarelagts och fullmäktigebeslutet för 
kommande år tas redan i juni månad. Allt detta för 
att kommunen ska kunna förbättra förutsättningar-
na att nå en god ekonomisk hushållning, men na-
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turligtvis även för att kunna behålla och förbättra 
verksamheterna kvalitet. 
 
Positivt inför 2015, förutom det ökande antalet 
invånare är att det kommer förslag till ny modell 
för utjämning av kostnaderna för Individ – och 
familjeomsorg. Enligt Statskontorets förslag skulle 
utjämningen för Hultsfreds kommuns del förbättras 
med hela 9 mnkr. Det är dock långt tid kvar till 
dess riksdagen fattar beslut om förändringen. Den 
förändrade modellen ska gälla från 2016 så hur 
utfallet slutligen blir lär vi få veta någon gång un-
der 2015. Som framgår av inledningen kommer 
skatteunderlagstillväxten att bli bra under åren 

2015 och 2016. Allt detta sammantaget målar en 
ljus bild av kommunens inkomstökningar de närm-
aste åren. De delar av inkomstökningarna som 
beror på ökade invånarantal kan dock inte använ-
das till ökade permanenta åtaganden i form av 
kostnadsökningar. Att befolkningen ökar i stället 
för att som förväntat minska beror främst på att 
flyktingar med permanent upphållstillstånd blir 
kvar på flyktingförläggningar i Hultsfreds kommun  
i stället för att kommunplaceras i en annan kom-
mun. Frågan är hur länge det dröjer innan den nu-
varande befolkningsökningen övergår till befolk-
ningsminskning och hur stor den i så fall blir.
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Resultaträkning

Kommunen
Utfall Budget Avvikelse Utfall
2014 2014 2014 2013

Verksamhetens intäkter, exkl proj Not 1 112,1 79,7 32,4 98,7
Verksamhetens kostnader, exkl proj Not 2 -577,2 -553,5 -23,7 -550,4
    projektintäkter 3,3 3,3 0,0 -4,9
    projektkostnader -3,3 -3,3 0,0 4,9
   varav pensionskostnader -30,0 -30,6 0,6 -29,9
   varav avskrivningar -16,1 -16,4 0,3 -16,1 0
Nettokostnader -465,1 -473,8 8,6 -451,7 0
Skatteintäkter Not 3 333,9 333,6 0,4 329,5
Generella ststbidrag och utjämning 156,7 156,7 0,0 144,2
Delsumma skatter o statsbidrag 490,6 490,3 0,4 473,7

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

Resultat 30,0 14,8 15,1 24,9
Resultat mot balanskravet 30,0 14,8 15,1 24,9

Koncernen
Utfall Utfall
2014 2013

Verksamhetens intäkter, exkl proj Not 1 230,4 98,7
Verksamhetens kostnader, exkl proj Not 2 -688,5 -550,4
    projektintäkter -3,3 4,9
    projektkostnader 3,3 -4,9
   varav pensionskostnader 0,0 0,0
   varav avskrivningar -23,4 -16,1

Nettokostnader -458,1 -451,7

Skatteintäkter Not 3 333,9 329,5
Generella ststbidrag och utjämning 156,7 144,2
Delsumma skatter o statsbidrag 490,6 473,7

Finansiella intäkter             0,2 0,2
Avkastning avsatta pensionsmedel 7,7 6,5
Finansiella kostnader pensionsskuld    0,0 -0,3
Finansiella kostnader       -8,6 -3,5

Resultat 31,8 24,9

Resultat mot balanskravet 31,8 24,9

Januari- augusti

Januari- augusti
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Resultaträkning

Kommunen
Prognos Budget Avvikelse Utfall

2014 2014 2014 2013
Verksamhetens intäkter, exkl proj Not 1 166,0 130,5 35,5 174,3
Verksamhetens kostnader, exkl proj Not 2 -891,5 -858,4 -33,1 -860,7
    projektintäkter 11,3 11,3 0,0 -9,2
    projektkostnader -11,3 -11,3 0,0 9,2
   varav pensionskostnader -46,5 -46,1 -0,4 -73,7
   varav avskrivningar -24,6 -24,6 0,0 -23,7
Nettokostnader -725,5 -727,9 2,4 -686,4

Skatteintäkter Not 3 500,9 500,4 0,5 493,4
Generella ststbidrag och utjämning 235,0 235,0 0,0 216,3
Delsumma skatter o statsbidrag 735,9 735,4 0,5 709,7

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

Resultat 13,8 5,1 8,7 27,5
Resultat mot balanskravet 13,8 5,1 8,7 27,5

Koncernen

Januari- december

Beräknade resultat per augusti
Koncernen Kommunen ABHB HKIAB Rock City 

2014 12,7 13,8 1,2 -2,2 0,0
2013 14,7 18,3 0,4 -4,0 0,0

Januari-december
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Balansräkning Kommunen Koncernen 

Tillgångar 
Prognos 
Jan-dec Jan-aug Jan-dec Jan-aug Jan-dec

2014 2014 2013 2014 2013

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar Not 4 409,9 386,7 392,8 819,2 834,9

Finansiella anläggningstillgångar Not 5 8,9 8,9 9,0 7,1 5,6

Långfristiga fordringar 17,8 17,8 11,2 21,6 14,8

Summa anläggningstillgångar 436,6 413,4 413,0 847,9 855,3

Omsättningstillgångar

Förråd 0,4 0,4 0,4 1,7 1,6

Kortfristiga fordringar 62,8 67,9 62,8 89,7 69,7

Placering pensionsmedel Not 6 108,4 107,4 99,7 107,4 99,7

Kassa och bank 20,0 53,8 50,7 69,8 73,1

Summa omsättningstillgångar 191,6 229,5 213,6 268,6 244,1

Summa tillgångar 628,2 642,9 626,6 1 116,5 1 099,4

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital Not 7 268,4 284,7 254,7 369,6 337,8

  varav årets resultat 13,8 30,0 27,5 31,8 29,6

  varav resultatutjämningsreserv 21,1 21,1 21,1

  varav avsättning för skatt

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser 14,4 14,6 15,0 19,6 20,0

Avsättning för deponi 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

Övriga avsättningar 3,1 3,5

Summa avsättningar 49,4 49,6 50,0 57,7 58,5

Skulder

Långfristiga skulder Not 8 173,9 173,8 173,8 519,9 521,0

Långfristiga skulder/statliga investeringsbidragNot 8 1,5 1,6 1,6 1,4 1,6

Kortfristiga skulder 135,0 133,2 146,5 167,9 180,5

Summa skulder 310,4 308,6 321,9 689,2 703,1

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder 628,2 642,9 626,6 1 116,5 1 099,4

Panter och ansvarsförbindelser Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
   Pensionsförbindelser som inte tagits 
   upp bland skulder eller avsättningar 349,1 352,9 358,9 358,9

   Löneskatt 84,7 85,6 87,1 87,1

   Privata medel 0,8 0,8

   Borgen och övriga ansvarsförbindelser 353,6 354,2 356,5 9,4



Delårsrapport 2014-08-31
Noter Beräknat 

mnkr utfall Bokslut
Delårs-
rapport

Delårs-
rapport

Koncern 
delårsrapport

2014 2013 2014-08-31 2013-08-31 2014-08-31

Not 1 Verksamhetens intäkter  177,3 183,5 115,4 98,7 241,7

Varav: projekt m m 11,3 9,2 3,3 4,9 11,3

Verksamhetens intäkter exkl projekt 166,0 174,3 112,1 93,8 230,4

Verksamhetens intäkter är justerade 
med interna poster

Not 2 Verksamhetens kostnader 
Pensioner inkl löneskatt 46,5 45,6 30,0 29,9 32,3

Personalkostnader 485,4 463,4 352,9 302,2 372,3

Material, tjänster, bidrag m m 346,3 337,2 69,4 207,3 117,3

Avskrivning 24,6 23,7 16,1 15,9 23,4

902,8 869,9 468,4 555,3 545,3

Varav: projekt m m 11,3 9,2 3,3 4,9 11,3

Verks kostnader exkl projekt m m 891,5 860,7 465,1 550,4 534,0

Verksamhetens kostnader är justerade 
med interna poster

Not 3 Kommunalskatt
Prel skatteintäkter 499,2 496,3 332,8 330,9
Avräkning kommunalskatt 1,7 -3,0 1,1 -1,4

500,9 493,3 333,9 329,5

Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning riket 165,0 151,9 110,0 101,3
Kostnadsutjämning riket 9,3 -0,4 6,2 -0,3
Strukturbidrag 1,5 0,0 1,0 0,0
Kostnadsutjämning länet 0,0 0,0 0,0 0,0
Regleringsbidrag/avgift 2,8 6,2 1,9 4,1
Kostnadsutjämning LSS 34,5 37,3 23,0 24,9
Fastighetsavgift 21,9 21,3 14,6 14,2

235,0 216,3 156,7 144,2

Totalt skatter och statsbidrag 735,9 709,6 490,6 473,7

Not 4 Fastigheter, anläggningar och inventarier
Ingående balans 392,8 392,9 392,8 392,9 825,4
Investeringar 40,1 25,8 10,0 17,7 18,4

Ökn/minskn leasing inventarier m m 1,2

Försäljning, bidrag -2,2 -1,9 -1,2
Upp/nedskrivningar
Avskrivningar -24,2 -23,7 -16,1 -16,1 -23,4

409,9 392,8 386,7 392,5 819,2

Not 5 Långfristiga fordringar
Ingående balans 11,2 11,2 11,2 11,2 14,8

Nya lån 6,6 6,6 0,0 6,8

Amortering 0,0 0,0 0,0 0,0
17,8 11,2 17,8 11,2 21,6

Not 6 Placering av pensionsmedel
Aktier 57,2 50,7 56,7 45,9
Obligationer 2) 47,4 46,9 47,0 45,6
Banktillgodohavande 3,8 2,1 3,7 5,8
Summa pensionsmedel 1) 108,4 99,7 107,4 97,3
Pensionsmedlen är klassificerade som omsättningstillgång och värderade enl lägsta värdets princip.
1) Marknadsvärdet 2014-08-31 123,9 mnkr(2013-08-31:108,5 mnkr) varav orealiserade vinster 16,5 mnkr 
 (2013-08-31:11,2 mnkr).
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Delårsrapport 2014-08-31
Noter Beräknat 

mnkr utfall Bokslut
Delårs-
rapport

Delårs-
rapport

Koncern 
delårsrapport

2014 2013 2014-08-31 2013-08-31 2014-08-31
2) Varav upplupen kupongränta 2014-08-31 0,4 mnkr (2013-08-31: 0,5 mnkr . 

Not 7 Eget kapital
Ingående eget kapital 254,7 227,2 254,7 227,2 337,8

Direktbokn mot eget kapital, deponi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 13,7 27,5 30,0 24,9 31,8

268,4 254,7 284,7 252,1 369,6

Not 8 Långfristiga skulder
Ingående balans 175,5 175,4 175,4 176,8 522,6
Nya lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Amortering 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3

175,5 175,4 175,4 176,8 521,3

19



  Delårsrapport 2014 Redovisningsprinciper 
  januari-augusti  

20 

 
Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed - i överensstämmelse med den Kommunala 
redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 
 
Anläggningstillgångar upptas till anskaffnings-
kostnaden. Investeringsbidrag, anslutningsavgifter, 
och gatukostnadsersättningar tas från och med 
2010 upp som en förutbetald intäkt och redovisas 
bland långfristiga skulder och periodiseras över 
anläggningens nyttjandeperiod. I anskaffnings-
värdet ingår inga lånekostnader. Endast 
anskaffningar till ett värde överstigande ett 
prisbasbelopp aktiveras. 
 
Anläggningskapital är bundet eget kapital i an-
läggningar. Utgör skillnaden mellan anläggnings-
tillgångar och långfristiga skulder. 
 
Anläggningstillgångar är fast och lös egendom 
avsedda att stadigvarande innehas. 
 
Avskrivningar är planmässig värdenedsättning av 
anläggningstillgångar och avser även erforderliga 
nedskrivningar då bokfört värde väsentligt under-
stiger verkligt värde och man kan anta att värde-
nedgången är bestående. 
 
Avskrivningarna ingår tillsammans med intern 
ränta i de totala kapitalkostnaderna. 
 
Avskrivningar beräknas som regel på tillgångarnas 
ursprungliga anskaffningsvärde och sker efter plan 
med följande huvudsakliga avskrivningstider: 
3 år - datautrustning. För kommunen kostnadsförs 
persondatorer direkt.  
5 och 10 år – maskiner, inventarier och bilar med 
vissa undantag. 
33 år – industrifastigheter, skolor, gymnastikloka-
ler, gator och vägar, vattenverk och vattenled-
ningar  
50 år – bostads-, affärs- och förvaltningsfastigheter  
För kommunen kostnadsförs direkt, utöver person-
datorer ovan, alla anskaffningar till ett värde lägre 
än ett basbelopp. Kommunens bolag kan av skatte-
mässiga skäl inte ha en sådan begränsning. Detta 
betyder att det bokförda värdet på likadana till-
gångar med samma anskaffningsvärde och ålder i 
kommunen och bolagen kan vara olika. Den resul-
tatmässiga effekten, på grund av sådana eventuella 
skillnader, på den sammanställda redovisningen får 
dock anses vara ringa. 
 
Balanslikviditet 
Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder. 
 
Balansräkning är en översiktlig sammanfattning 
av tillgångar, skulder och eget kapital. Den visar 

den ekonomiska ställningen och hur den förändrats 
under året. Tillgångarna visar hur kommunen har 
använt sitt kapital (i anläggnings- och omsätt-
ningstillgångar) resp. hur kapitalet har anskaffats 
(lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital). 
 
Checkräkningskrediter redovisas som kortfristig 
skuld. 
 
Deponi har upphört och kommunen ställs inför 
krav om en slutgiltig täckning. Direkt mot eget 
kapital har avsättning gjorts motsvarande 35 mnkr. 
 
Eget kapital. Kommunens totala kapital består av 
anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar 
m m) samt rörelsekapital (fritt kapital för framtida 
drift- och investeringsändamål). 
 
Hyresåtaganden. Betraktas som en typ av opera-
tionell leasing och tas upp som en ansvarsför-
bindelse. (Se mer under avsnittet ”leasingavtal 
maskiner och inventarier”.) 
 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 
förekommer i not till respektive post i resultat-
räkningen och/eller i kassaflödesrapporten. 
 
Kapitalkostnader beräknas efter nominell metod. 
 
Kassaflödesanalys är en översiktlig sammanfatt-
ning av hur årets drift-, investerings- och låneverk-
samhet m.m. har bidragit till förändring av likvida 
medel. 
 
Kommunalskatten har periodiserats till det år då 
den beskattningsbara inkomsten intjänas av den 
skattskyldige efter rekommendation av Rådet för 
kommunal redovisning. För 2014 innebär detta att 
slutavräkning för 2013 och preliminär slutavräk-
ning av 2014 års preliminära skatteintäkter har 
bokförts. 
 

Kortfristiga skulder omfattar kortfristiga lån, 
skulder, och checkräkningskrediter hänförliga till 
den löpande verksamheten. 
 

Kostnadsräntor som avser redovisningsåret har 
skuldbokförts. 
 
Leasingavtal maskiner och inventarier. Enligt 
RR 6:99 skall hänsyn tas till aktuella leasingavtal 
vid upprättande av bokslut. Indelas i finansiell lea-

sing, vilken redovisas som tillgång/skuld i balans-
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räkningen, samt operationell leasing vilken tas upp 
som ansvarsförbindelse. 
 

Leverantörsfakturor inkomna efter augusti, som 
tillhör redovisningsåret har skuldbokförts.  
 

Likviditet betyder betalningsberedskap på kort 
sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid). 
 
Långfristiga skulder omfattar skulder översti-
gande 1 år. 
 

Mark. Som avser Strandlyckan har bokförts som 
omsättningstillgång. I bokslutet redovisas det 
under lager och i bokslutet uppgår det till 350 kkr. 
Övrig mark redovisas som anläggningstillgång.  
 

Nettoinvesteringar. Investeringsutgifter efter av-
drag för investeringsbidrag m.m. 
 
Nettokostnader. Driftkostnader efter avdrag för 
driftbidrag, avgifter och ersättningar. 
 
Nyckeltal mäter förhållandet mellan två storheter, 
t.ex. likvida medel i % av kortfristiga skulder 
(likviditet). 
 
Omsättningstillgångar. Lös egendom som inte är 
anläggningstillgång. 
 

Obeskattade reserver. Fr.o.m. 2006 redovisar 
kommunen 28 procent av de obeskattade reser-
verna i bolagen som en avsättning för latent skatt i 
den sammanställda redovisningen. 
 

Pensionsskulder 

Beräkning av skulder görs enligt Rips07. När det 
gäller aktualiseringsgraden använder kommunens 
pensionsadministratör Skandia i stället begreppet 
utredningsgrad. Utredningsgraden i kommunens 
pensionsskulder, ansvarsförbindelsen och 
avsättningen var 96 %. 
 
Periodisering är en fördelning av kostnader och 
intäkter på de redovisningsperioder till vilka de 
hör. 
 

Personalomkostnadspålägg har interndebiterats 
förvaltningarna med följande procentsatser: 
- anställda med kommunal  
 kompletteringspension 38,46 
- förtroendevalda och 
 uppdragstagare 31,42 
 
Placerade pensionsmedel är klassificerade som 

omsättningstillgång vilka därmed värderas enligt 
lägsta värdets princip. 
 

Semesterersättningar och övertidsersättningar 
har för de delar som avser redovisningsåret, men 
utbetalas senare, skuldbokförts. 
 
Resultaträkning är en översiktlig sammanställ-
ning av årets driftverksamhet och hur den påverkat 
eget kapital. Den visar hur förändringen av det 
egna kapitalet under året har uppkommit. Det egna 
kapitalets förändring kan även utläsas av balans-
räkningen. 
 
Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättnings-
tillgångar och kortfristiga skulder.  
 
Soliditet är andelen eget kapital av de totala till-
gångarna. 
 

Sociala avgifter har bokförts i form av procen-
tuella personalomkostnadspålägg i samband med 
löneredovisningen. Skulden för december har 
periodiserats. 
 
Statsbidrag som tillhör årets verksamhet har 
periodiserats. 
 
Tillägg och avdrag på lön som avser redovis-
ningsåret, men utbetalas senare har skuldbokförts. 
 
Utställda fakturor efter årsskiftet, som tillhör re-
dovisningsåret har fordringsförts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Delårsrapport per 2014-08-31, beräknat utfall 2014-12-31

Driftredovisning, tkr
K är kostnad och I är intäkt Beräknat Avvikelse Beräknat

Utfall 12.31 Budget 12.31 Budget- Utfall 12.31

Nämnd/styrelse 2014 2014 utfall 2013
   

Kommunstyrelse:
  Kommunövergripande verksamhet K 123 019,8 122 230,2 -789,6 112 761,2
  Kommunstyrelse, Rivningskostnader; K 0,0 1 000,0
  Kommunstyrelse, Borgensåtagande K 0,0 1 650,0
  Kommunstyrelse, HKIAB K 2 900,0 2 900,0 0,0 4 000,0
  (Exkl oförutsett) I -23 651,7 -23 023,8 627,9 -21 875,3 

Kultur- och fritidsförvaltningen K 43 679,2 41 362,9 -2 316,3 32 964,4
I -11 538,1 -9 125,1 2 413,0 -8 570,0 

 Räddningstjänst K 16 744,8 15 919,5 -825,3 15 543,9
I -2 117,4 -1 880,8 236,6 -1 071,0 

ÖSK K 33 937,1 34 767,2 830,1 35 249,9
I 0,0

Barn- och utbildningsnämnd K 275 350,0 259 588,7 -15 761,3 274 785,9
I -47 031,8 -28 942,2 18 089,6 -39 353,8 

Miljö- och byggnadsnämnd K 17 916,0 22 873,1 4 957,1 10 493,7
I -11 116,7 -15 673,8 -4 557,1 -3 491,9 

Socialnämnd K 355 958,3 333 724,3 -22 234,0 342 910,2
I -60 397,9 -41 673,9 18 724,0 -57 850,8 

Oförutsett, löner K 300,0 656,5 356,5 100,0
Oförutsett, övrigt K 365,0 365,0 0,0 666,2
Oförutsett, fiberutbyggnad mm K 3 000,0 3 000,0 0,0 1 000,0

Pensionsutbetalningar K 22 121,0 22 121,0 0,0 22 352,3
Pensionsavgifter K 22 243,0 22 562,3 319,3 20 508,6
Övr nyintjänade pensionsförmåner K 2 093,4 1 380,4 -713,0 2 024,2

Interna poster K -18 857,8 -18 857,8 0,0 -18 162,8 
I 18 857,8 18 857,8 0,0 18 162,8

Arbetsgivaravgifter K 119 279,7 119 279,7 0,0 113 990,5
Prisförändr semesterskuld, avtal 2011 K 0,0 0,0 0,0 0,0
Arbetsgivaravgifter, lägre för ungd K -5 600,0 -2 955,0 2 645,0 -4 155,0 
Åtebetalda avgifter  från AFA I 0,0 0,0 0,0 -14 111,5 
Kalkylerade PO-pålägg K -142 103,3 -142 103,3 0,0 -136 129,4 
Fördelade kapitalkostnader K -5 067,5 -5 067,5 0,0 -5 535,3 
Ers för kapitalkostn ÖSK I -29 044,6 -29 044,6 0,0 -30 031,9 

Avskrivningar K 24 200,0 24 640,1 440,1 24 190,2

Summa kostnader, exkl projekt m m K 891 478,7 858 387,3 -33 091,4 852 208,7

Summa intäkter, exkl projekt m m I -166 040,4 -130 506,4 35 534,0 -158 193,4 

Projekt K 11 310,0 11 262,0 -48,0 5 890,0
I -11 262,0 -11 262,0 0,0 -5 890,0 

Summa kostnader, inkl projekt K 902 788,7 869 649,3 -33 139,4 858 098,7

Summa intäkter, inkl projekt I -177 302,4 -141 768,4 35 534,0 -164 083,4 

Pensionskostnader 46 457,4 46 063,7 -393,7 44 885,1
Kostnader före avskr exkl projekt 867 278,7 833 747,2 -33 531,5 828 018,5
För bättre jämförbarhet mellan åren för styrelser och nämnder redovisas projekt m m på separata rader i
sammanställningen.
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Delårsrapport per 2014-08-31, utfall 2014-08-31

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 2014 2014 utfall 2013
   

Kommunstyrelse:
Kommunövergripande verksamhet K 80 994,1 83 948,1 2 954,0 73 429,6
Kommunövergripande, HKIAB K 1 933,0 1 933,0 0,0 2 073,0
  (Exkl oförutsett)) I -16 725,7 -16 929,2 -203,5 -16 920,9

Kultur- och fritidsförvaltningen K 28 754,2 27 575,3 -1 178,9 22 702,5
I -7 686,5 -6 083,4 1 603,1 -6 892,6

 Räddningstjänst K 11 616,5 11 198,0 -418,5 10 365,0
I -1 447,2 -1 254,2 193,0 -848,9

ÖSK K 18 900,9 18 559,0 -341,9 23 256,3
I

Barn- och utbildningsnämnd K 174 798,9 167 434,7 -7 364,2 175 847,3
I -30 488,2 -19 294,8 11 193,4 -27 753,5

Miljö- och byggnadsnämnd K 10 381,5 11 603,5 1 222,0 6 461,2
I -7 110,9 -7 938,9 -828,0 -2 062,1

Socialnämnd K 243 191,3 221 926,6 -21 264,7 227 697,8
I -45 046,8 -27 714,3 17 332,5 -38 098,7

Ej fördelade löneökningar K
Oförutsett, löner K 0,0 656,5 656,5 0,0
Oförutsett, övrigt K 0,0 365,0 365,0 0,0
Oförutsett, fiberutbyggnad mm K 225,2 2 000,0 1 774,8 0,0

Pensionsutbetalningar K 14 550,8 14 747,3 196,5 14 951,8
Pensionsavgifter K 14 386,2 14 911,0 524,8 13 607,9
Övr nyintjänade pensionsförmåner K 1 064,4 920,3 -144,1 1 349,5

Interna poster K -15 785,5 -18 857,8 -3 072,3 -13 912,6
I 15 785,5 18 857,8 3 072,3 13 912,6

Arbetsgivaravgifter K 80 683,1 80 683,1 0,0 74 497,8
Arbetsgivaravgifter, lägre för ungd K -4 033,4 -1 970,0 2 063,4 -2 955,0
Kalkylerade PO-pålägg K -97 179,5 -97 179,5 0,0 -91 410,3
Fördelade kapitalkostnader K -3 379,0 -3 379,0 0,0 -3 690,9
Ers för kapitalkostn ÖSK I -19 363,0 -19 363,0 0,0 -20 025,3

Avskrivningar K 16 133,2 16 426,7 293,5 16 130,1

Summa kostnader, exkl projekt K 577 235,9 553 501,8 -23 734,1 550 401,0

Summa intäkter, exkl projekt I -112 082,8 -79 720,0 32 362,8 -98 689,4

Diverse projekt m m K 3 330,5 3 298,5 -32,0 4 912,0
I -3 298,5 -3 298,5 0,0 -4 912,0

Summa kostnader, inkl projekt K 580 566,4 556 800,3 -23 766,1 555 313,0

Summa intäkter, inkl projekt I -115 381,3 -83 018,5 32 362,8 -103 601,4

Pensionskostnader 30 001,4 30 578,6 577,2 29 909,2

Kostnader före avskr exkl projekt 561 102,7 537 075,1 -24 027,6 534 270,9

För bättre jämförbarhet mellan åren för styrelser och nämnder redovisas projekt m m på separata rader i
sammanställningen.
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Delårsrapport per 2014-08-31, beräknat utfall 2014-12-31

Investeringsredovisning, tkr
U är utgift och I är intäkt Avvikelse

Beräknat utfall Budget Budget- Bokslut

Nämnd/styrelse 2014 2014 utfall 2013

Kommunstyrelse:
  Kommunövergripande verk-
  samheter U 2 051,0 2 041,0 10,0 1 977,2

  Kultur- och fritidsförvaltningen U 0,0 520,0 -520,0 0,0

  Räddningstjänst U 1 190,8 1 317,0 -126,2 348,5

ÖSK U 36 229,3 39 699,0 -3 469,7 23 339,2
I -38,0 -38,0 -38,0

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

Socialnämnd U 712,1 1 060,0 -347,9 93,2

Summa utgifter U 40 183,2 44 637,0 -4 453,8 25 758,1

Summa inkomster I -38,0 0,0 -38,0 -2 199,3

Inköp av fastigheter: 40 145,2
Hultsfred 3:1 del av U 20,3

Summa inköp 20,3

Försäljning av fastigheter:

Virserum 8:1 del av I -38,0

Summa fastighetsförsäljning I -38,0

Summa utgifter totalt U 40 183,2 44 637,0 -4 453,8 25 758,1

Summa inkomster totalt I -38,0 0,0 -38,0 -2 199,3

Information:

Rivna fastigheter

Hulingsryd 15:22 K 129,2
Stenhuggaren 11 K 918,7
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Delårsrapport 2014-08-31 Kommunstyrelse, Kommunövergripande

Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall 
Beräknat 

utfall Budget Avvikelse
2013-08-31 2014-08-31 2014-08-31 2014-08-31 2013 2014 2014 2014-12-31

Kostnader exkl projekt 75 503,3 82 927,1 85 881,1 2 954,0 125 028,2 125 919,8 125 130,2 -789,6

Intäkter exkl projekt -16 920,9 -16 725,7 -16 929,2 -203,5 -28 079,0 -23 651,7 -23 023,8 627,9

Nettokostnader 58 582,4 66 201,4 68 951,9 2 750,5 96 949,2 102 268,1 102 106,4 -161,7

ingår i kostnader

Personalkostnader 37 766,8 40 945,3 44 472,1 3 526,8 57 966,6 0,0

Antal årsarbetare: 119,8 126,2 -126,2 120,5 0,0
 Enligt budget
 Nyinrättade tjänster

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

IT: Vi har omfördelat personella resurser från drift och support till optimeringsprojekt och deltagande i 
verksamhetsutveckling. Campus: Samarbetsprojekt med Vimmerby och Västervik har etablerats och en projektansökan på 3 
+ 3 år för utveckling av eftergymnasiala utbildningar är inlämnad. En ansökan om att få ytterligare medel direkt från 
Utbildningsdepartementet för Universitetsutbildningar i de tre kommunerna är inlämnad. Kansliet: Säkerhetssamordnaren 
har utgått ur kansliets organisation. Projekt om digital nämndhantering pågår. "Supervalår" med både riksdagsval och EU-val. 
Kost och Städ: Organisationen kring vaktmästeriet togs i bruk 20140101 och vi håller fortfarande på att jobba in rutiner. 
Utökning av verksamhet: Modulen i Virserum och Gläntans förskola. Ökad städyta på Knektagården. Innan nyår kommer vi 
att starta upp verksamhet i nya köksmoduler i Silverdalen och på Knektagården. Detta innebär att vi får ett ökat behov av en 
del utrustning som vi kommer att använda vårt överskott till men vi kommer att hålla oss inom budget. Personalkontoret: 

Under 2014 har det skett en ökad satsning på friskvård (verksamhet 061). För ekonomikontoret har årets första åtta månader 
präglats av att få personalresurserna att räcka till. Dels på grund av mycket arbete med ett utvidgat arbetsområde och nytt 
system för kundfakturering och dels på grund av personalbrist under senare delen av våren, vilket påverkat budgetarbetet med 
mera. Under hösten kommer ekonomikontoret att hand om AB Hultsfreds Bostäders ekonomiadministration. Upphandling av 
nytt ekonomisystem pågår.

IT: Finansieringen av utvecklartjänster diskuteras, men har ännu inte fått genomslag. Campus: Neddragning av 
marknadsföringsbudget samt färre ansökningar till YH-myndigheten. Utvecklingskontoret: Samverkande åtgärder med 
trafikhuvudmannen KLT för att effektivisera skolskjutsar. Det kommer dock inte att kunna ge effekt som är mätbar förrän 
2017 HT med den då nya trafiken som börjar planeras och upphandlas nu. 
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Delårsrapport 2014-08-31 Kommunstyrelse, Kommunövergripande
Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

0,7 1,0 0,0 0,0 Kommunalt partistöd, lägre indexuppräkning än budget

105,6 158,4 0,0 0,0 Kommunförsäkring får lägre kostnader på grund av sänkta kostnader för
försäkringsförmedling.

-100,0 -100,0 2,9 2,9 Infriad borgen/nedskrivna fordringar har som intäkter återvunna fordringar per
augusti med 2,9 tkr. Kostnaden avser nedskrivning av Gymnasium Rock Citys 
aktiekapital. Denna verksamhet budgeteras inte.

-17,0 -25,5 0,0 0,0 Annan gemensam verksamhet, medlemsavgift till Regionförbundet i Kalmar län.
Avgiften till regionförbundet har stigit på grund av ökat avgiftsunderlag, vilket inte
uppmärkssammades under budgetarbetet.

261,4 47,0 -115,1 117,8 För ekonomikontoret beräknas nettokostnaderna bli 164,7 tkr mindre än budget. 
Högre förväntat utfall totalt för intäkterna med 117,8 tkr medan kostnaderna förväntas 
bli något lägre 47,0 tkr än budget. För kostnaderna är det främst personalkostnaderna 
som bidrar till överskottet. Under en del av året har två av kontorets tjänster varit 
obemannade vilket bidragit till att utfallet jan - aug har varit 323 tkr lägre än budget. 
Under hösten kommer ekonomichefstjänsten att vara bemannad med både den 
avgående och den tillträdande ekonomichefen, varför personalkostnadernas överskott 
minskar till 162 tkr.

2,4 -31,0 -86,0 -248,0

IT: Bortsett från intäktsmålet så håller vi god kostnadskontroll, hoppas på fortsatt goda siffror i kommande kundenkäten, och 
vi följer upp de utvecklingspunkter vi kommit överens om med personalen. Tillgängligheten till system har också hittills följt 
plan. Vi kommer att följa upp hur förändringarna i telefonsupporten fallit ut, men har ännu inte lyckats få fram den statistik vi 
efterfrågat. Campus: Campus uppskattar att man kommer att nå sina mål för 2014, förutom det ekonomiska målet. 
Kansliet:Verksamheten bedrivs inom budget. Förbättringsåtgärder inom arbetsmiljöområdet har genomförts i arkivet. 
Kartläggning och effektivisering av kansliets processer har genomförts/pågår. Stickprov kommer att göras genom att 
kontrollera så att kansliet endast betalar för de telefonanknytningar som man använder. Utvecklingskontoret: 

Utvecklingskontoret kommer inte att nå upp till det ekonomiska målet för 2014, i övrigt räknar man med att nå upp till sina 
målsättningar för 2014. Kost och städ: Livsmedel från Servera inköpta utanför avtal hela året 2013 11,9%. Januari-mars 
2014 11,3% och jan-juni 2014 8,2%.    Ekologiska livsmedel inköpta 2013 14% har ökat till 19,4% 1:a kvartalet 2014 och jan-
juni 2014 =20,9%. Personalkontoret: Vi mäter och följer upp aktiviteter löpande under verksamhetsåret av det som kan 
följas upp. I övrigt gäller årsskiftet för uppföljning av målen. Ett stickprov har gjorts under det första halvåret. För 
Ekonomikontoret bedöms samtliga mål nås.

IT: Efter periodiseringar går vi jämnt på kostnadssidan, inte minst pga låga 
personalkostnader.Vi siktar på att hålla kostnadsbudget men garderar något lite. Redan nu 
ser vi att intäktsbudgeten är för optimistisk. Den stora avvikelsen beror främst på att vi inte 
hittat finansiering för Jonas Hjalmarsson tillkommande 50% tjänst

Avvikelser
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Delårsrapport 2014-08-31 Kommunstyrelse, Kommunövergripande

-452,0 -882,0 222,0 595,0

-100,0 -150,0

-280,0 -330,0

-258,1 -447,0

70,0 -127,0

2 510,0 498,0 -244,0 160,2

400,0 300,0

499,0 295,0

-50,7 -150,0 Företagshälsovård: Underskott på grund av ökade insatser av Sensia.
77,4 40,0 Personal adm. åtgärder: Överskottet något mindre mot föregående år på grund 

av något fler hedersgåvor.
200,0 50,0 Facklig tid: Överskott på grund av outnyttjad facklig tid.
-36,5 -36,5 Rekrytering: Underskott på grund av chefsrekrytering.
121,8 100,0 Centrala samverkanskomittén: Överskott på grund av färre centrala utbildningsinsatser

Rehabilitering: Överskott på grund av ändrad kostnadsfördelning för arbete med 
rehabilitering. Överskottet är mindre än verksamhetsåret 2013 på grund av 
satsning på friskvård.

Utvecklingskontoret: Medel som hör till Samhällsbyggnadsgruppen KF § 100/2013 vilka 
är omdisponerade från Strandlyckan till Samhällsbyggnadsfrågor. Avvikelsen beror på att 
det inte finns någon budget för posten eftersom den har flyttats från investering till drift. 

Överförmyndarverksamhet: Fortsatt höga kostnader för arvoden till gode män och förvaltare.

Personalkontoret:

Kostnader för skolskjutsar beräknas blir högre än budget mot slutet av 2014.

I samband med gemensamt projekt med Vimmerby och Västervik har Campus under 2014 
haft ökade kostnader. Intäkterna har samtidigt också ökat, men inte i samma takt. Campus 
har under året legat med något för höga personalkostnader, detta kommer att justeras inför 
2015. Campus kommer under hösten att vidta ytterligare åtgärder för att hålla kostnaderna 
nere och samtidigt öka intäkterna. Campus siktar på en budget i balans.

Kontor: Överskott på grund av färre interna utbildningstillfällen och färre inköp av 
förbrukningsmaterial

Lägre personalkostnader på grund av återhållsamhet vid insättning av vikarier och lägre 
kostnader för råvaror. Under hösten kommer diverser köksutrustning att anskaffas samt 
städutrusting.

Kost och städ: Vad gäller vaktmästeriet så finns det i budgeten endast täckning för 9,9 
tjänster men vi har idag 11,75 tjänster varav 1,0 är tjänsteledug året ut. Vi tror inte vi fullt ut 
kan klara budgeten trots stor återhållsamhet.

27



Delårsrapport 2014-08-31 Kommunstyrelsen
Kultur och Fritid

Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall 
Beräknat 

utfall Budget Avvikelse
2013-08-31 2014-08-31 2014-08-31 2014-08-31 2013 2014 2014 2014-12-31

Kostnader exkl projekt 22 702,5 28 754,2 27 575,3 -1 178,9 35 936,7 43 679,2 41 362,9 -2 316,3

Intäkter exkl projekt -6 892,6 -7 686,5 -6 083,4 1 603,1 -11 180,5 -11 538,1 -9 125,1 2 413,0

Nettokostnader 15 809,9 21 067,7 21 491,9 424,2 24 756,1 32 141,1 32 237,8 96,7

ingår i kostnader

Personalkostnader 11 602,7 10 849,1 -753,6 17 404,1 16 273,6 -1 130,5

Antal årsarbetare: 36,3 36,3 0,0 36,3 36,3 0,0
 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

Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

-33,0 -50,0 Silverdalens Sporthall - mindre uthyrning
-50,0 -100,0 Valhall - mindre uthyrning

50,0 100,0
-600,0 -1 200,0 600,0 1 200,0 Löneutbetalningar FAS 3
-200,0 -320,0 200,0 320,0 Projekttjänst Migrationsverket ej budgeterad

161,0 180,0 Högre intäkter Hammarsjöområdet 
254,0 400,0 Biblioteket har under året erhållit bidrag från Arbetsförmedlingen

-400,0 -900,0
400,0 500,0

Flera av verksamheterna har överskridit sina kostnads och intäktsbudgetar vilket tyder på 
att de budgeterade nivåerna på intäkter och kostnader överlag är för låga. 

Avvikelser

God budgetföljsamhet, effektivt resursutnyttjande, hög tillgänglighet till idrotts- och fritidsanläggningar och ett rikt kultur 
och fritidsutbud. Vi räknar med att nå våra mål och nyckeltal för 2014.

Biblioteket tillhör Kultur- och Fritidsförvaltningen, såväl organisatoriskt som ekonomiskt från 2014.  Avvikelser: 
Projekttjänst som betalas av Migrationsverket ej budgeterad. Löneutbetalningar/Fas3 ej budgeterade. Detta medför att 
kostnader och intäkter avviker mot budget men med lika stora belopp.                                                                                       

Stöd till föreningsverksamhet

Kostnadseffektivt arbetssätt med cirkulationstjänstgöring och årsarbetstid ger lägre kostnader inom förvaltningen
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Delårsrapport 2014-08-31 Kommunstyrelse, Räddningstjänst

Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall 
Beräknat 

utfall Budget Avvikelse
2013-08-31 2014-08-31 2014-08-31 2014-08-31 2013 2014 2014 2014-12-31

Kostnader exkl projekt 9 352,4 11 616,5 11 198,0 -418,5 14 839,7 16 744,8 15 919,5 -825,3

Intäkter exkl projekt -815,6 -1 447,2 -1 254,2 193,0 -1 259,7 -2 117,4 -1 880,8 236,6

Nettokostnader 8 536,8 10 169,3 9 943,8 -225,5 13 580,0 14 627,4 14 038,7 -588,7

ingår i kostnader

Personalkostnader 6 521,8 7 027,5 6 662,0 -365,5 9 846,1 9 993,1 9 993,1

Antal årsarbetare: 3,5 4,5 4,0 -0,5 3,5 4,5 4,0 -0,5
 Enligt budget
 Nyinrättade tjänster 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

80,0 120,0 Körkortsutbildning
63,4 120,0 Räddningsinsatsutbildning
56,9 180,0 Preparandutbildning

180,0
138,5 138,5

138,5 138,5
86,6

54,5 11,5 Antal larm har varit stort hittills i år räknar inte med samma höga nivå för resten av året.
63,1 70,2 Hyror till HKIAB, över budget
16,6 16,6 Tillkommande kostnader för el och värme till ÖSK

Extra intäkter för bilar och material vid Sala branden
Extra kostnader för medhjälp vid Sala branden

Avvikelser

Målen beräknas bli uppfyllda med undantag av det ekonomiska målet. Stickprov, kontrollera att personalen uppfyller 
övningskraven. Gå igenom hyresavtalen med HKIAB och ÖSK och hyresintäktsavtalet till Landstinget. Utreda om det 
finns budget för Företagshälsovård Sensia avseende fystester och arbets EKG.

Körkortsutbildning för 10 brandmän kostar 120 tkr.Tre personer har gått utbildning räddningsinsats 120 tkr.Tre personer 
har gått preparandutbildning kostnad ca 90 tkr. Kostnader till Sensia ca 180 tkr, budget saknas. Utfallet för hyror mot 
HKIAB är ca 63 tkr över budget. Dessutom tillkommer beräknade extrakostnader för värme och el med 16,6 tkr. 
Räddningstjänst kommer att ha 6 personer som ska utbildas under hösten. Räddningstjänst har haft personal som varit i 
väg på Salabranden och även hyrt ut bil och matrial.  Krisorganisationen tillhör Räddningstjänst sedan årsskiftet, har 
gjorts och resultatet är att budget saknas.

Extra intäkter för medhjälp vid Sala branden
Sensia, fystester och arbets EKG
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Delårsrapport 2014-08-31

Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall Beräknat 
utfall Budget Avvikelse

2013-08-31 2014-08-31 2014-08-31 2014-08-31 2013 2014 2014 2014-12-31

Kostnader exkl projekt 97 536,1 103 205,3 102 465,4 -739,9 149 179,4 157 726,5 157 844,6 118,1

Intäkter exkl projekt -74 279,8 -84 266,4 -83 906,4 360,0 -113 345,8 -123 789,4 -123 097,4 692,0

Nettoresultat 23 256,3 18 938,9 18 559,0 -379,9 35 833,6 33 937,1 34 747,2 810,1

ingår i kostnader

Personalkostnader 14 421,8 16 291,4 16 111,4 -180,0 23 889,0 23 502,2 23 237,2 -265,0

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

Stickprov har genomförts under året. Kontroll att de adminstrativa kostnaderna och intäkterna har förts på rätt avdelning 
samt rätt konto, Högsby respektive Hultsfreds avdelningar. 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred

Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

Prognosen för augusti pekar på att vi kommer att uppfylla målen för ekonomi 2014. Den enskilt största avvikelsen  som 
påverkar resultatet är att verksamheten Bostadsanpassning blir dyrare än budget. Kostnaden per anpassning har ökat. En 
enkätundersökning avseende målområdet invånare och brukare har genomförts, utvärdering kommer att ske inom kort. 
Under hösten kommer en medarbetarenkätundersökning  att genomföras avseende målområdet verksamhet och 

medarbetare. Inom målområdet utveckling pågår olika projekt för att uppfylla målen.

Uppföljning av ev sparprogram

Anpassning enligt demografimodell för 2014 är 497,7 tkr, beloppet har fördelats lika mellan fastighet- och gatuavdelningen. 
Anpassning av budget på fastighetsavdelningen har skett genom minskning av fastighetsunderhållet och på gatuavdelningen 
har budgeten minskats för gatubelysning.

Under 2014 görs en satsning på arbetsledarutbildning för befintliga arbetsledare och viss övrig personal inom ÖSK:s olika 
avdelningar. Rivningen av Råsebäcksskolan och installation av nytt sporthallsgolv i Hagadal är klart. Ombyggnationer av 
Ekliden och Knektagården pågår. Den milda och snöfattiga vintern har inneburit att belastningen på vinterväghållning varit 
mindre än normalt. Däremot har skötseln av kommunernas park- och grönområden på grund av den långa och intensiva 
växtsäsongen varit omfattande och resurskrävande. Gata/park försöker tillsammans med va-avdelningen kartlägga 
problemen med omhändertagande av dagvatten i samband med häftiga regn och hitta lösningar i syfte att minska och 
eliminera problemen. Under våren har VA-modulen Geosecma installerats, ett nytt system med kartor över VA-ledningar, 
som kan användas av personalen som arbetar ute i fält. Vid Målilla avloppsreningsverk pågår en om- och nybyggnation där 
en ny slamavvattningsanläggning kommer att installeras. Förslag till ny renhållningsordning som tagits fram i samarbete för 
Hultsfred, Högsby och Vimmerby kommuner har varit utställd för granskning och remiss och planeras antas i 
kommunfullmäktige i november. Upphandlingen av insamling av avfall från och med 2015 är pga överprövning ännu inte 
avgjord.
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Delårsrapport 2014-08-31 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred
Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

-17,0 -62,0

17,0 62,0

-40,0 -65,0

40,0 65,0

75,0 -235,0

-75,0 235,0

-50,7 -50,7

-8,0 -30,0

8,0 30,0

190,0 190,0

-190,0 -190,0

40,0 110,0

-40,0 -110,0

-300,0 -450,0

90,0 135,0

-40,0 -65,0

30,0 50,0

-9,2 -9,2

El och värmekostnader beräknas bli 65,0 tkr ( augusti 40,0 tkr ) högre än budgeterat för 
verksamheten Förvaltningsfastigheter ( ÖSK:s Gatukontor Pechlin och Kroken ).

Högre hyresintäkt från Gatuavdelningen.

Högre intern hyra för Gatuavdelningens kontor Pechlin och Kroken på grund av högre el och 
värmekostnader.

El och värmekostnader beräknas bli 190,0 tkr lägre än budgeterat för verksamheten Särskilda 

boendeformer.

Lägre hyresintäkter från kommunens förvaltningar för Särskilda boendeformer.

El och värmekostnader beräknas bli högre än budgeterat för verksamheten 
Barnomsorgsfastigheter med 30,0 tkr ( augusti 8,0 tkr ).

Högre hyresintäkter från kommunens förvaltningar för Barnomsorgsfastigheter.

Under året har rivning av Råsebäckskolan utförts. Till projektet finns 868,0 tkr i budget. Rivningen 
är avslutad och blev något dyrare än planerat 50,7 tkr.

Högre hyresintäkter från Räddningstjänsten 62,0 tkr ( augusti 17,0 tkr )på grund av ökade 
värmekostnader på verksamheten Förvaltningsfastigheter.

Avvikelser

El och värmekostnader beräknas bli 62,0 tkr ( augusti 17,0 tkr ) högre än budgeterat för 
verksamheten Förvaltningsfastigheter ( räddningstjänsten ). 

El och värmekostnader beräknas bli 235,0 tkr högre( augusti lägre 75,0 tkr ) än budgeterat för 
verksamheten Skolfastigheter.

Högre hyresintäkter från kommunens förvaltningar för Skolfastigheter på helår 235,0 tkr ( augusti 
lägre 75,0 tkr ).

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

fritidsfastigheter med ca 16,0 tkr ( augusti 115,0 tkr). 

Lägre hyresintäkter från kommunens förvaltningar för Kultur och fritidsfastigheter.

Beräknat underskott på Gatuavdelningen på grund av dubbelbemanning i samband med 
pensionsavgång….

Politikerarvoden beräknas ge ett överskott med ca 50,0 tkr ( augusti 30,0 tkr ) på verksamheten 
Förbundsdirektionen pga färre möten.

…varav Högsbys del

Under året har rivning av Ödehuset i Silverdalen ( Hulingsryd 15:22 ) utförts ( redovisas under 
Regler och saneringsfastigheter ). Till projektet finns 120,0 tkr i budget. Rivningen är avslutad 
och blev något dyrare än planerat 9,2 tkr. 
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Delårsrapport 2014-08-31 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred

Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

600,0 600,0

300,0 300,0

300,0 300,0

-1 500,0 -500,0

-800,0 -1 200,0

-300,0 -300,0

1 300,0 2 000,0

Avvikelser

Verksamheten Avfallshantering beräknas ge ett överskott. Överskottet avsätts för ett nytt 

miljövänligt insamlingssystem. 

Verksamheten Avledning avloppsvatten har belastats med fler regresskrav än budgeterat och visar 
på ett underskott med ca 300,0 tkr.

Verksamheten Gator och vägar beräknas ge ett överskott med ca 600,0 tkr på grund av ökade 
intäkter för ledningsarbeten av externa ledningsägare.

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

Verksamheten Parker beräknas ge ett underskott på kostnadssidan med ca 500,0 tkr vid årets slut 
på grund av tidig vår och frodig sommar ( augusti 1500 tkr). 

Verksamheten Vinterväghållning beräknas ge ett överskott på kostnadssidan med ca 300,0 tkr på 
grund av den milda och snöfattiga förvintern 2014. Det beräknade överskottet förutsätter en 
normalvinter.

Verksamheten Bostadsanpassning beräknas ge ett underskott med ca 1200,0 tkr ( augusti 800,0 tkr 
). Snittkostnaden per bostadsanpassningsärenden har ökat. 
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Delårsrapport 2014-08-31 Barn- och utbildningsförvaltningen

Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall 
Beräknat 

utfall Budget Avvikelse
2013-08-31 2014-08-31 2014-08-31 2014-08-31 2013 2014 2014 2014-12-31

Kostnader exkl projekt 174 982,9 174 798,9 167 434,7 -7 364,2 266 518,6 278 359,0 259 588,7 -18 770,3

Intäkter exkl projekt -26 889,1 -30 488,2 -19 294,8 11 193,4 -44 928,6 -50 040,8 -28 942,2 21 098,6

Nettokostnader 148 093,8 144 310,7 148 139,9 3 829,2 221 590,0 228 318,2 230 646,5 2 328,3

ingår i kostnader

Personalkostnader 115 175,1 117 818,4 109 310,0 -8 508,4 176 727,6 182 664,2 169 472,8 -13 191,4

Antal årsarbetare: 379,1 382,1 339,9 -42,2 380,9 382,1 339,9 -42,2
 Enligt budget
 Nyinrättade tjänster

Kommentarer

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

BUN:s nettokostnad bedöms för helåret 2014 bli 228,3 mnkr, vilket är 1,0% (2,3 mnkr) lägre än budgeterat. I aprilprognosen 
bedömdes nettokostnaden för helåret bli -0,2% (-0,5 mnkr) lägre än budgeterat vilket innebär att utsikterna sedan dess har 
förbättrats. Per 140831 är nettokostnaden 2,5% (3,8 mnkr) lägre än motsvarande delårsbudget.

Skolinspektionen har besökt Barn- och utbildningsförvaltningen under 2014. De har gjort en inspektion av alla grundskolor och 
gymnasium och 10 av 11 enheter inspekterades utan anmärkning. Följande enheter/verksamheter kommer granskas under hösten: 
Utbildning av asylsökande elever, förskoleklass, fritidshem, förskola och SFI.

Barn- och utbildningsnämndens 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.  Målet "Goda kunskapsresultat" i grundskolan är en sammanvägning av 
nyckeltalen "Andel elever som nått målen i alla ämnen (årskurs 3)", "Andel elever som nått målen i alla ämnen (årskurs 6)", "Andel 
elever som nått målen i alla ämnen (årskurs 9)" och "Andel behöriga till gymnasiet (årskurs 9)". För 2014 så överträffar BUN 
målnivån. Dock uppnår inte BUN målnivån på alla individuella nyckeltal i detta mål. Målnivån som rör måluppfyllelse i årskurs 3 
har uppnåtts. Målnivån som rör måluppfyllelse i årskurs 6 har inte nåtts. Målnivån som rör måluppfyllelse i årskurs 9 har uppnåtts. 
Resultaten för detta mål finns i Tabell 1 . 

Motsvarande mål för gymnasiet består av nyckeltalen "Andel elever med gymnasieexamen" och "Andel elever som fullföljde 
utbildningen inom 4 år". BUN når inte inte upp till målnivån för 2014. Utfallet för "Andel elever med gymnasieexamen" överträffar 
målnivån medan utfallet för "Andel elever som fullföljde utbildningen inom 4 år" inte når upp till målnivån. Resultaten för detta 
mål finns i Tabell 2 .

Barn- och utbildningsnämndens resterande mål mäts under hösten. Till exempel så mäts elevernas trygghet samt om föräldrarna 
upplever att de kan påverka verksamheten med hjälp av en enkät som ligger ute från och med vecka 36 till och med vecka 44. 

2013 års resultat för målet "Vårdnadshavarna har möjlighet att påverka verksamheten" var väldigt lågt. Detta mål finns i 
styrmodellen för grundskola, förskola och fritidshem och består av nyckeltalen "Andel vårdnadshavare som blivit erbjudna 
utvecklingssamtal" och "Andel vårdnadshavare som uppger att de har möjlighet att påverka verksamheten". Främst resultatet för det 
senare nyckeltalet var dåligt, speciellt för grundskolan. Endast 27 % av vårdnadshavarna som svarade på enkäten ansåg sig kunna 
påverka verksamheten. Under 2014 har det genomförts aktiviteter för att få föräldrar att inse på vilka sätt de kan påverka 
verksamheten. Bland annat har högstadiet förtydligat vad föräldrarinflytande innebär, ett utvecklingsråd för föräldrar har inrättats 
på högstadiet. I F-6 har föräldrarna bjudits in att besöka verksamheten. Samtliga verksamheter har också skickat ut ett brev till 
föräldrarna som informerar om vad som ska hända i verksamheten under hösten. Tack vare detta förväntas utfallet nå upp i 
målnivån på 80 % 2014.
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Delårsrapport 2014-08-31 Barn- och utbildningsförvaltningen

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

-218,5 -1 084,6 902,4 1 369,2

-3 404,8 -5 973,6 3 373,3 6 561,8

524,7 -3 596,4 1 609,9 5 156,7

-2 368,0 -4 991,8 3 203,0 3 902,6

-192,4 -95,3 -10,4 74,9

Förskolans utfall för målet "Barnen är trygga i förskolan" nådde inte upp i målnivån. Detta mål består av ett nyckeltal, "Andel 
vårdnadshavare som uppger att deras barn är tryggt i förskolan". Utfallet 2013 var 94 % . Målnivån är 97 % 2014. Under 2014 har 
tryggheten på förskolorna har förbättrats tack vare inköp av nya staket på enheter där de varit utslitna. Även de pedagogiska 
lekytorna har blivit bättre anpassade på förskolorna. Detta gör att det går att dela upp barnen i mindre grupper vilket ökar 
tryggheten. Tack vare dessa förbättringar förväntas målnivån nås 2014.

2013 års föräldrarenkät besvarades på Internet och föräldrarna fick reda på var den fanns för att kunna besvara den. 
Svarsfrekvensen blev dock väldigt låg. I år kommer enkäten besvaras i samband med utvecklingssamtalen vilket kommer öka 
svarsfrekvensen.

Under våren har stickprov genomförts på fakturor gällande mobiltelefoner för att kontrollera så inte BUN betalar leasingavgifter för 
telefoner som inte används. Detsamma har gjorts på prenumerationer av tidningar. Under 2014 genomförs även kontroll av hur 
mycket resurser det går åt till personalfrukt. Stickproven kommer fortsätta under hösten.

Barn- och utbildningsnämndens 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.  Målet "Goda kunskapsresultat" i grundskolan är en sammanvägning av 
nyckeltalen "Andel elever som nått målen i alla ämnen (årskurs 3)", "Andel elever som nått målen i alla ämnen (årskurs 6)", "Andel 
elever som nått målen i alla ämnen (årskurs 9)" och "Andel behöriga till gymnasiet (årskurs 9)". För 2014 så överträffar BUN 
målnivån. Dock uppnår inte BUN målnivån på alla individuella nyckeltal i detta mål. Målnivån som rör måluppfyllelse i årskurs 3 
har uppnåtts. Målnivån som rör måluppfyllelse i årskurs 6 har inte nåtts. Målnivån som rör måluppfyllelse i årskurs 9 har uppnåtts. 
Resultaten för detta mål finns i Tabell 1 . 

Motsvarande mål för gymnasiet består av nyckeltalen "Andel elever med gymnasieexamen" och "Andel elever som fullföljde 
utbildningen inom 4 år". BUN når inte inte upp till målnivån för 2014. Utfallet för "Andel elever med gymnasieexamen" överträffar 
målnivån medan utfallet för "Andel elever som fullföljde utbildningen inom 4 år" inte når upp till målnivån. Resultaten för detta 
mål finns i Tabell 2 .

Barn- och utbildningsnämndens resterande mål mäts under hösten. Till exempel så mäts elevernas trygghet samt om föräldrarna 
upplever att de kan påverka verksamheten med hjälp av en enkät som ligger ute från och med vecka 36 till och med vecka 44. 

2013 års resultat för målet "Vårdnadshavarna har möjlighet att påverka verksamheten" var väldigt lågt. Detta mål finns i 
styrmodellen för grundskola, förskola och fritidshem och består av nyckeltalen "Andel vårdnadshavare som blivit erbjudna 
utvecklingssamtal" och "Andel vårdnadshavare som uppger att de har möjlighet att påverka verksamheten". Främst resultatet för det 
senare nyckeltalet var dåligt, speciellt för grundskolan. Endast 27 % av vårdnadshavarna som svarade på enkäten ansåg sig kunna 
påverka verksamheten. Under 2014 har det genomförts aktiviteter för att få föräldrar att inse på vilka sätt de kan påverka 
verksamheten. Bland annat har högstadiet förtydligat vad föräldrarinflytande innebär, ett utvecklingsråd för föräldrar har inrättats 
på högstadiet. I F-6 har föräldrarna bjudits in att besöka verksamheten. Samtliga verksamheter har också skickat ut ett brev till 
föräldrarna som informerar om vad som ska hända i verksamheten under hösten. Tack vare detta förväntas utfallet nå upp i 
målnivån på 80 % 2014.

Tabell 1: Grundskola

Tabell 2: Gymnasium

Grundskolan beräknas visa ett underskott på kostnadssidan på grund av högre 
personalkostnader än budgeterat. Detta underskott motverkas dock av att intäktssidan beräknas 
visa ett överskott. Både kostnadsunderskottet och intäktsöverskottet orsakas till största delen 
av utbildning av asylsökande elever.

De skolformsövergripande verksamheterna beräknas visa ett överskott på grund av att 
budgeten för undervisningsresor och kompetensutveckling inte beräknas användas fullt ut. 

Gymnasium och gymnasiesärskola beräknas visa ett överskott. Personalbudgeten beräknas 
överskridas men detta motverkas av att ungdomsgymnasiets budget för interkommunala 
ersättningar beräknas visa ett stort överskott till följd av höstterminens rekordsök. Budgeten 
för värmekostnader beräknas dock överskridas. 

SFI och vuxenutbildning beräknas visa ett underskott. Orsaken till detta underskott är de nya 
ersättningsreglerna som trädde i kraft 1 juli för utbildning av SFI studenter. 

Musikskolan förväntas inte avvika nämnvärt från budget
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Delårsrapport 2014-08-31 Barn- och utbildningsförvaltningen

792,0 1 266,7 -93,0 -115,6

-2 502,6 -3 710,7 1 399,5 2 686,9

-542,8 -534,7 314,3 478,7

548,2 -49,9 494,4 983,4

Förskolan förväntas visa ett underskott främst på grund av att personalbudgeten beräknas 
överskridas. Den stora anledningen till att detta underskott är hög korttidsfrånvaro vilket 
betyder att vikarier har tagits in. Detta motverkas delvis av intäkter från migrationsverket.

Fritidshem visar ett underskott per den 31 augusti på grund av att personalbudgeten har 
överskridits. Vid årets slut beräknas dock avvikelsen mot personalbudgeten var liten vilket 
betyder att resultatet blir i nivå med budget.

Förskoleklass beräknas visa ett överskott främst på grund av intäkter för utbildning av 
asylsökande elever från migrationsverket.

Grundsärskolan har haft lägre bemanning än budgeterat under vårterminen på grund av färre 
elever med särskilda behov än förväntat. Fortsätter det så under höstterminen så beräknas 
grundsärskolan visa ett överskott. Höstterminens elevers behov kommer dock att påverka 
utfallet i hög grad.
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Delårsrapport 2014-08-31 Miljö- och byggnadsnämnden

Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall 
Beräknat 

utfall Budget* Avvikelse
2013-08-31 2014-08-31 2014-08-31 2014-08-31 2013 2014 2014 2014-12-31

**Kostnader exkl projekt 6 461,2 10 381,5 11 603,5 1 222,0 11 428,4 17 916,0 22 873,1 4 957,1

**Intäkter exkl projekt -2 062,1 -7 110,9 -7 938,9 -828,0 -4 476,3 -11 116,7 -15 673,8 -4 557,1

**Nettokostnader 4 399,1 3 270,6 3 664,6 394,0 6 952,1 6 799,3 7 199,3 400,0

ingår i kostnader

Personalkostnader 4 360,7 6 777,8 9 290,8 2 513,0 6 656,9 11 857,5 17 578,3 5 720,8

Antal årsarbetare:
 Enligt budget 12,10 19,61 11,97 32,60
 Nyinrättade tjänster

* Budgeten i tabellen ovan visar Hultsfreds och Vimmerbys helårsbudget 2014, men samgåendet trädde 
i kraft 1 april. Detta innebär att avvikelsen vid jmf av intäkter och kostnader ser större ut än vad den 
faktiskt är. **Kostnader och intäkter består av Hultsfred kommuns och Vimmerby kommuns utfall och 
budget tilsammans. Medans nettokostnaderna endast visar Hultsfreds netto.

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

Nämnden har i nuläget inte några verksamhetsmål enligt den strategiska målstyrning som görs i Hultsfred
utan den nya nämnden, som tillsätts till kommande årsskifte, har i uppdrag att ta fram mål och verksamhetsmått 
som uppfyller kommunfullmäktiges förväntningar.

Hultsfred och Vimmerby kommun beslutade att samverka genom en gemensam miljö- och byggnadsnämnd från och med 1 
april 2014. Hultsfreds kommun är värdkommun vilket bland annat innebär att all personal är anställd av Hultsfreds kommun.

Organisationsförändringen har inneburit  en stor belastning för medarbetarna under året. Förutom byten av arbetsplatser och 
nya rutiner uppstod en hel del vakanser i organisationen under våren.

Dessa vakanser har till stor del åtgärdats vid tidpunkten för denna uppföljning men ännu återstår några att bemanna. Många 

Enligt vår bedömning kommer målet avseende God ekonomi att uppnås.
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Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec Hultsfred
566,0 900,0 Kostnaderna i Hultsfred är betydligt under budget och det beror främst på vakanser 

och att driftskostnaderna för system och utveckling hållits nere. 
Mätningsavdelningen har betydligt lägre kostnad än budget medan bygglovs-

-172,0 -500,0

-366,0 -500,0

Vimmerby
656,0 1 300,0

-290,0 -800,0

2 757,0 -2 757,0

OBSERVERA att det inte gjorts några justeringar mellan kommunerna avseende extrakostnader i form av externt stöd till 
bygglovsavdelningen. Det har inte heller gjorts några justeringar avseende vakanser och de ökade krav det medfört på 
samverkanskommunerna. Det totala överskottet för HultVim bedöms bli 900 tkr vid årsskiftet. Justeringen mellan 
kommunerna bedöms medföra att Hultsfreds överskott ökar något medan det minskar för Vimmerby i motsvarande grad. I 
jämförelse med fjolåret så är både kostnads- och intäktsutfallet lägre än budget. Vakanser sam minskat antal uppdrag och lov 
är orsakerna. I och med att tjänsterna i organisationen tillsätts så kommer kostnadsutfallet att närma sig den budgeterade 
kostnaden. Intäkter från miljö- och hälsoskyddstillsyn och tillstånd kommer i huvudsak att vara enligt budget medan det är 
intäkterna från livsmedelstillsynen som är vikande. Tjänstefördelningen inom livsmedelstillsynen kommer att justeras under 
2015. När byggandet åter tar fart så kommer lov- och planintäkter att öka, men när? Vid kommande årsskifte bedöms 
samtliga tjänster enligt organisationsbeslutet vara tillsatta. 

Hultsfred beräknas ha 500 tkr lägre intäkter beroende på att Vimmerbys beräknade 

Mycket låga kostnader på grund av många vakanser som berör "Vimmerbydelen" av den 

Budgeten för 2014 visar Hultsfreds och Vimmerbys siffror för hela året, men samgåendet 

Avvikelser

Den stora minskningen fram till årsskiftet beror främst på minskade livsmedelsintäkter 
och lågkonjuktur inom byggsektorn som ger minskade intäkter på såväl bygg som 
plansida.

Den stora minskningen fram till årsskiftet beror främst på minskade livsmedelsintäkter 
och lågkonjuktur inom byggsektorn som ger minskade intäkter på såväl bygg som 
plansida.

avdelningen har betydligt högre kostnad än budget beroende på extra stödbehov.
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Delårsrapport 2014-08-31 Socialnämnd

Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall 
Beräknat 

utfall Budget Avvikelse
2013-08-31 2014-08-31 2014-08-31 2014-08-31 2013 2014 2014 2014-12-31

Kostnader exkl projekt 227 697,8 240 486,6 221 926,6 -18 560,0 347 897,4 360 009,3 333 724,3 -26 285,0

Intäkter exkl projekt -38 098,7 -42 342,3 -27 714,3 14 628,0 -60 058,4 -64 448,9 -41 673,9 22 775,0

Nettokostnader 189 599,1 198 144,3 194 212,3 -3 932,0 287 839,0 295 560,4 292 050,4 -3 510,0

ingår i kostnader

Personalkostnader 149 579,8 159 157,7 153 878,4 -5 279,3 228 589,3 238 959,1 231 396,1 -7 563,0

Antal årsarbetare: 488,2 510,9 466,6 -44,3 480,8 500,0 466,6 -33,4
 Enligt budget 466,2 465,6 466,2 465,6
 Nyinrättade tjänster 1,0 1,0

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

887 1115 444 400 ADMINISTRATION

Socialnämnden har ett flertal mål som stäms av vid olika tidpunkter under året. Inga mål har ännu stämts av och redovisats för 
nämnden avseende 2014.

Stickprov av fordonsbränslefakturor och mobiltelefonfakturor kommer under hösten att genomföras enligt plan.

I samband med att förvaltningen från 2014 har öppnat för privata utförare inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihet har 
äldreomsorgen omorganiserats. Den kommunala hemtjänsten är nu samlad i två verksamheter, Norr och Söder.

Under en längre tid har det varit lång kö till platser i särskilt boende. Korttidsboendet Hjorten har därför fått utöka antalet 
platser för att bereda utrymme för dem som väntar på särskilt boende och inte kan bo kvar hemma. Kommunfullmäktige har i 
september 2014 beslutat att inrätta 13 platser i särskilt boende på Knektagården.

Inom individ- och familjeomsorgens barn- och familjeenhet har behoven ökat de senaste åren och i ombudgeteringen för 2014 
fick nämnden 7 mnkr för att täcka de kostnader för placeringar som detta för med sig under innevarande år. Samtidigt pågår ett 
aktivt arbete med att minska antalet HVB-placeringar och hitta alternativa arbetssätt som på sikt kan säkna kostnaderna. Under 
våren har ökningen av placeringar avstannat och stabiliserats.

Inom äldreomsorgen pågår ett arbete med att anpassa hemtjänstens kostnader till tilldelade resurser.

Kontot med ofördelade medel på 1298 tkr som ska användas som buffert för hela förvaltningen 
är budgeterat under förvaltningsgrenen Administration vilket orsakar kostnadsöverskottet. 
Intäktsöverskottet beror på att del av tjänsten som medicinskt ansvarig sjuksköterska säljs till 
Vimmerby kommun.

Avvikelser
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Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

-10722 -13390 8046 14795 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

-2843 -3825 3021 3940 PERSONLIGA ASSISTENTER

230 1365 583 895 OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

-4819 -9900 2548 2790 ÄLDREOMSORG

-1293 -1650 -14 -45 PSYKIATRI

Efter att kommunfullmäktige tillförde 7000 tkr till IFO barn och familj, i kombination med att 
det har varit sparsamt med nya placeringar sedan senvåren, så har verksamheten nu ett 
prognostiserat överskott (1485 tkr). En förutsättning för att prognosen ska hålla är att det inte 
sker några nya placeringar under årets sista månader. IFO vuxen får i prognosen ett mindre 
underskott (-205 tkr), främst till följd av obudgeterade kostnader för skyddat boende. 
Anledningen till att det är stor avvikelse på såväl kostnads- som intäktsstidan inon IFO beror på 
höga kostnader för placering av asyslsökande barn. Kostnaderna återsöks från Migrationsverket 
men är varken budgeterade som kostnader eller som intäkter.

Avvikelser

Gruppbostäderna ger ett överskott genom flexibilitet i schemaläggningen och hänsyn till 
tomplatser vid bemanning (1980 tkr). En del av det överskottet beror dock på att korttidsplatser 
har flyttats från Berguven till Diamantens korttidsboende vilket orsakar ett underskott för den 
verksamheten (-650 tkr). Intraprenaden Framsteget räknar med ett överskott (855 tkr) för sin 
verksamhet. Till följd av fler verksamhetsdagar än budgeterat kommer förvaltningens konto för 
köp av verksamhet från Framsteget att ge underskott (-545 tkr). 

Verksamheterna för särskilt boende visar på ett överskott (1010 tkr) som dels beror på ett aktivt 
arbete med att bemanna efter behov och dels på att intäkterna från de boende är högre än 
budgeterat. Hemtjänsten (inklusive andra verksamheter med anknytning till hemtjänst) räknar 
med ett stort underskott (-7125 tkr). Större delen av det underskottet står Hjortens 
korttidsboende för (-4465 tkr). Verksamheten har sedan i december tvingats öppna upp sex extra 
platser, främst för att hantera den kö som finns till särskilt boende. Dessutom har en del rum fått 
dubbelbeläggas. I augusti gav kommunfullmäktige klartecken till att inrätta 13 platser i särskilt 
boende på Knektagården för att möta det ökade behovet. När detta verkställs förväntas trycket 
minska på såväl Hjortens korttidsboende som på hemtjänsten.

Även själva hemtjänstverksamheterna förbrukar mer pengar än vad som tilldelas via 

Inom socialpsykiatrin beräknas arbete med bemanningskrav i schemaläggningsprogrammet 
Time Care resultera i ett mindre överskott (25 tkr). Antalet brukare på enskilda vårdhem ligger 
fortsatt högt vilket gör att budgeten inte kommer att räcka till i år (-1720 tkr).

Kontot för personliga assistenter beräknas ge ett mindre överskott (115 tkr). På kostnadssidan 
blir det ett underskott på grund av större behov hos brukare än vad som är budgeterat. 
Intäktsöverskottet beror på större intäkter från Försäkringskassan än budgeterat som en följd av 
ökat behov hos brukarna. Kommunen ersätts dock inte fullt ut för alla ärenden. Förändringar av 
antalet assistansärenden kan innebära snabba förändringar av prognosen.
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Delårsrapport 2014-08-31 Pensioner, avskrivningar, finansiering

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

2013 2014 2014 2014-12-31 2013-08-31 2014-08-31 2014-08-31 2014-08-31

901 Utbetalade pensioner

Kostnader 22 557,7 22 121,0 22 121,0 0,0 14 951,8 14 747,0 14 551,0 196,0

Budgeten ökades i årets ombudgetering med 1 441 tkr. Skälet var att utfallet under våren visade på ett betydligt
högre utfall än den prognos, som budgeten baserades på. Utbetalningarna ökar successivt varför utfallet till
årets slut beräknas bli lika med budget trots överskott per augusti.

9011 Utbetalning av pensionsavgifter

Kostnader 20 202,7 22 562,3 22 243,0 319,3 13 607,9 14 911,0 14 386,2 524,8

Utfallet för 2014 beräknas bli något lägre än budget, både per augusti och december.

9012 Övriga intjänade pensionsförmåner

Kostnader 2 853,6 1 380,4 2 093,4 -713,0 1 349,5 920,2 1 064,4 -144,2

Utfall för pensionsförsäkringspremier beräknas till årets slut bli lika med budget. Avsättning av pensioner
beräknas enligt Skandias prognos från augusti minska med 637 tkr inklusive löneskatt i stället för budgeterade
924 tkr. Dessutom enligt samma prognos blir den finansiella uppräkningen (minskad avsättning) av avsättningen
182 tkr i ställer för budgeterade 608 tkr. Dee finansiella kostnaden uppräkning pensionsskuld  nedan blir
motsvarande bättre än budget.

Arbetsgivaravgifter (för ungdomar m fl)

Reducerad kostnad -4 535,2 -2 955,0 -5 600,0 2 645,0 -3 140,0 -1 970,0 -4 033,4 2 063,4

Budgeterad minskad arbetsgivaravgift för framförallt ungdomar under 26 år är 2 955 tkr. Utfallet per den 31
augusti  var 2 063 tkr bättre än budget. Beräknat utfall till årets slut är 5 600 tkr, vilket är 2 645 tkr bättre än
budget. 

Avskrivningar

Kostnader 23 692,9 24 640,1 24 200,0 440,1 16 130,1 16 426,0 16 133,3 292,7

2014 års investeringsbudget efter ombudgetering uppgår till 44,6 mnkr. Till årets slut beräknas en positiv
avvikelse från investeringsbudgeten med 3,6 mnkr. Den största enskilda avser ombyggantion av Ekliden för
vilket arbeten för 2,6 mnkr inte kommer att hinna slutföras. Investeringsutgifterna netto per den 31 augusti 2014
är 10,0 mnkr eller 19,8 mnkr lägre än investeringsbudgeten per sista augusti. per sista augusti. 
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Räntekostnader

Kostnader 5 176,4 7 308,0 5 733,3 1 574,7 3 484,9 4 872,0 3 476,7 1 395,3

Kommunens låneskuld per den sista augusti 2014 är 173,8 mnkr. Till skillnad mot ombudgeteringen beräknas nu
ingen nyupplåning ske under 2014. Mycket låga räntenivåer och lågt utfall investeringsutgifter till och med
augusti gör att kostnadsräntorna till årets slut beräknas bli 1 395 tkr lägre än budget.

Uppräkning pensionsskuld

Kostnader 337,0 608,0 182,0 426,0 280,0 405,0 123,0 282,0

Enligt beräkning och prognos från kommunens pensionsadministratör Skandia blir den finansiella uppräkningen
182 tkr för 2014. Se övriga intjänade pensionsförmåner ovan.

Ränteintäkter

Räntor bankmedel -773,6 -200,0 -200,0 0,0 -209 -133,3 -118,7 -14,6
och fordringar

Till årets slut beräknas ränteintäkterna bli lika med budget.

Avkastning pensionsmedel

Kostnader
Intäkter -9 000,3 -4 700,0 -8 700,0 4 000,0 -6 513,4 -3 133,3 -7 702,4 4 569,1

Från den 31 augusti till årets slut beräknas utfallet öka med ca 1 mnkr till 8,7 mnkr. Prognosen bygger på en
stabil aktie- och räntemarknad under hösten.
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Delårsrapport 2014-08-31 Skatter och statsbidrag

Driftbudget (tkr) Beräknat Beräknat Beräknad Beräknat
Utfall Budget utfall Avvikelse utfall budget utfall Avvikelse
2013 2014 2014 2014 2013-08-31 2014-08-31 2014-08-31 2014-08-31

Skatteintäkter -493 391,4 -500 350,3 -500 883,2 532,9 -329 498,9 -333 566,9 -333 922,1 355,2

Generella statsbidrag

och utjämning -216 296,2 -235 041,4 -235 041,4 0,0 -144 153,2 -156 694,2 -156 694,2 0,0

Summa skatter och

statsbidrag -709 687,6 -735 391,7 -735 924,6 532,9 -473 652,1 -490 261,1 -490 616,3 355,2

Den 18 augusti presenterade Sveriges Kommuner och Landsting den senaste prognosen över
skatteunderlagets utveckling för inkomståren 2014-2018.

Budget 2014, efter ombudgetering, bygger på SKL:s skatteunderlagsprognos från maj i år. Det som hänt sedan dess är
att den preliminära slutavräkningen för 2014 tros bli 0,5 mnkr bättre.

SKL presenterar nästa skatteunderlagsprognos i oktober och årets sista skatteunderlagsprognos i december. 
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Delårsrapport 2014-08-31 Kommunstyrelsen, Kommunövergripande

Investeringsbudget (tkr) Beräknat utfall
helår 2014

Utfall   Budget Avvik-
Verks Objekt 2014-08-31   inkl TA Prognos else Kommentarer

Utgifter
041 90006 70,9 61,0 70,1 -9,1 Utbildning av nya systemet utöver budget.
087 90002 45,8 150,0 150,0 0,0
340 90012 127,5 450,0 450,0 0,0
340 90013 33 50,0 50,0 0,0
031 90023 0 1000,0 1000,0 0,0 Administrativ utveckling: Pågående projekt. 

Investering genomförs troligen senare under 
hösten.

Avvikelse

Totalt 277,2 1 711,0 1720,1 -9,1 
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Delårsrapport 2014-08-31 Kommunstyrelsen, Kultur och Fritid

Investeringsbudget (tkr) Beräknat utfall
helår 2014

Utfall   Budget Avvik-
Verks Objekt 2014-08-31   inkl TA Prognos else Kommentarer

Utgifter
448 90401 0,0 120 000,00 0,0 120 000,00 Strandlyckan - bryggor KSAU §56/2014

452 90424 400 000,00 0,0 400 000,00 Två tält till konstgräsplan och skateboard, 
Gjutal

Avvikelse

Totalt 0,0 520 000,0 0,0 520 000,0 Påbörjas troligen våren 2015
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Delårsrapport 2014-08-31 Kommunstyrelsen, Räddningstjänsten

Investeringsbudget (tkr) Beräknat utfall
helår 2014

Utfall   Budget Avvik-
Verks Objekt 2014-08-31   inkl TA Prognos else Kommentarer

Utgifter
882 90822 200,0 162,7 37,3 Hydralverktyg alla medel har inte behövt 

nyttjas. 
882 90812 167,0 178,1 -11,1 Informationsläp blev dyrare än beräknat. 

Medel tas från hydralverktyg.
150,0 150,0 Kem och överlevnadsdräkter
100,0 100,0 Motorsåg
100,0 0,0 100,0 Personsökare, medel behöver inte nyttjas.
600,0 600,0 Materialbil

Avvikelse

Totalt 0,0 1 317,0 1190,8 126,2
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Uppföljningsrapport 2014-08-31

Investeringsbudget (tkr) Beräknat utfall
helår 2014

Utfall   Budget Avvik-
Verks Objekt 2014-08-31   inkl TA Prognos else Kommentarer
Utgifter
083 Fastighetsavdelningen

9401 Äldreboenden nya normer 
(Ekliden )

3906,1 18 600,0 16 000,0 2 600,0 Ombyggationen av Ekliden pågår, 
slutbesiktning kommer att ske i slutet av 
januari 2015. Slutbetalning sker efter 
godkänd besiktning.

9445 Oljeavskiljare i brandstation 0,0 125,0 0,0 125,0 Medel för oljeavskiljare i brandstationer 
kommer inte att utföras under 2014. 
Medel föreslås ombudgeteras till 2015.

9452 Nytt golv i sporthallen 
Hagadal

815,3 750,0 815,3 -65,3 Projektet med ett nytt golv i sporthallen 
Hagadal är avslutat. Ombyggnationen 
blev något dyrare än budgeterat.

084 Gata / Park avdelningen

9431 Industriområden 0,0 60,0 0,0 60,0 Medel för industriområden kommer inte 
att utnyttjas under 2014. Medel utgår.

085

9444 Ombyggnad 
transformatorstation

0,0 750,0 0,0 750,0 Ombyggnation av transformatorstation i 
Hultsfreds avloppsreningsverk kommer 
inte att utföras under 2014. Medel 
föreslås ombudgeteras till 2015.

086 Renhållningsavdelningen

9438 Återställning Kejsarkullens 
deponi

101,8 500,0 500,0 0,0 Medel avses att användas under 2014 
dels till fortsatta konsultkostnader men 
även för att börja lagra upp lämpliga 
massor inför den framtida sluttäckningen. 
Om inga lämpliga massor uppkommer 
under 2014 bör eventuella återstående 
medel vid årets slut flyttas till 2015.

Summa avvikelser 3 469,7

Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred

Va-avdelningen
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Investeringsbudget (tkr) Beräknat utfall
helår 2014

Utfall   Budget Avvik-
Verks Objekt 2014-08-31   inkl TA Prognos else Kommentarer

Utgifter
7709 97023 IT-stöd inom 

vård och 
omsorg

242,7 860,0 417,7 442,3 Förvaltningen fortsättar att investera i 
digital infrastruktur för att förbättra 
uppkopplingshastigheten vid våra 
arbetsplatser. Hela beloppet kommer inte 
att användas i år utan 94,4 tkr ska 
ombudgeteras till OF (se nedan) och 
resterande 347,9 tkr ska ombudgeteras till 
2015.

7791 97026 IT-
infrastruktur 
inom 
omsorgen om 
personer med 
funktionsneds
ättning

94,4 0,0 94,4 -94,4 Även inom OF sker investeringar i digital 
infrastruktur. Hela budgeten ligger på 
äldreomsorgen och 94,4 tkr behöver därför 
ombudgeteras till OF.

7709 97028 Inventarier 
vård och 
omsorg

0,0 200,0 200,0 0,0 Hela det budgeterade beloppet beräknas 
användas under året.

Avvikelse

Totalt 337,1 1 060,0 712,1 347,9

47


