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Årets resultat 
Resultatet för Hultsfreds kommun beräknas till -2,2 

miljoner kronor (mnkr) (2015: 17,3 mnkr) och för 

jan-aug 15,4 mnkr (jan-aug 2015: 28,9 mnkr). 

Budgeterat resultat för 2016 är 9,6 mnkr. Det be-

räknade resultat är således 11,8 mnkr sämre (aug 

3,7 mnkr). Resultatet i kommunkoncernen Hults-

freds kommun beräknas uppgå till 2,5 mnkr. Under 

jan-aug har resultatet för koncernen beräknats till 

20,3 mnkr före skatt. 

 

Årets skatteintäkter 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

uppgår 2016 till 781,9 mnkr vilket är en ökning 

med 27,2 mnkr från 2015 men 5,6 mnkr lägre än 

budgeterat.

De största budgetavvikelserna 
De största avvikelserna i förhållande till den av 

kommunfullmäktige beslutade budgeten är i mnkr: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Värdeförändring pensionsmedel + 4,4
Serviceenheten + 1,2
Kultur & fritid + 0,9

Miljö- och byggnadsnämnden + 1,0
Lägre arbetsgivaravgift för unga - 1,2
Pensionskostnader - 2,3

Räddningstjänst - 2,6
Barn-och utbildningsnämnden - 3,1

varav förskolan - 1,9

varav gymnasiet - 1,8

varav grundskolan - 1,2

Socialnämnden - 7,5
varav individ och familjeomsorg - 13,4

varav administration + 2,5

Skatter och statsbidrag - 5,6

Hultsfreds kommun 

Övergripande finansiella mål 
Prognos 

2016

Budget 

2016

Utfall 

2015

Ekonomi i balans

Årets resultat, mnkr -2,2 9,6 17,3

Långfristiga skulder (långa lån), mnkr 224,5 265,6 249,8

Soliditet, procent 27,7 28,0 28,0

Sammanfattad resultaträkning, mnkr

Hultsfreds kommun Prognos Budget

Avvi-

kelse Utfall

Koncern 

Prognos Budget

Avvi-

kelse Utfall

2016 2016 2016 2015 2016 2016 2016 2015

Verksamhetens intäkter* 265,8 181,7 84,1 223,9 397,2 437,9 -40,7 303,0

Verksamhetens kostnader* -1 056,2 -959,5 -96,7 -969,3 -1 180,6 -1 210,9 30,3 -1 040,9

Nettokostnader -790,4 -777,8 -12,6 -745,4 -783,4 -773,0 -10,4 -737,9

Skatter o statsbidrag 781,9 787,5 -5,6 754,7 781,9 787,5 -5,6 754,7

Finansiellt netto 6,2 -0,1 6,4 8,0 4,0 -4,8 8,9 3,7

Resultat före skatt -2,2 9,6 -11,8 17,3 2,5 9,7 -7,2 20,5

Upplåning -25,3 17,1 42,4 75,7

Investeringar 81,7 107,8 26,1 29,1

* exklusive projekt 
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  Konjunkturen enligt SKL 

Fortsatt fart i svensk ekonomi 
Den svenska ekonomin utvecklades mycket 

starkt ifjol. Under första halvåret i år har ut-

vecklingen varit mer dämpad. Förutsättningar-

na för svensk ekonomi ser trots det fortsatt 

gynnsamma ut. Den svenska ekonomin beräk-

nas fortsätta att utvecklas betydligt starkare än 

ekonomin i många andra länder. Anledningen 

är en fortsatt stark utveckling av inhemsk efter-

frågan. En försvagad krona tillsammans med 

en förbättrad tillväxt i omvärlden innebär 

också att exporten väntas få bättre fart framö-

ver. Högkonjunkturen i svensk ekonomi för-

stärks därmed nästa år. 

 

Sedan föregående skatteunderlagsprognos har 

bedömningen av antalet asylsökande påtagligt 

sänkts. Migrationsverket räknar nu med 34 500 

asylsökande i år. Det kan jämföras med 

100 000 i föregående skatteunderlagsprognos. 

Även mängden asylsökande för efterföljande 

år har justerats ned jämfört med tidigare be-

dömningar. Därtill ska läggas att en betydande 

neddragning skett i bedömningen av antalet 

ensamkommande flyktingbarn i år.  

 

Den nya och lägre bedömningen av antalet 

asylsökande och antalet ensamkommande flyk-

tingbarn innebär att prognosen för kommunal 

och statlig konsumtion har skruvats ned. I vår 

tidigare skatteunderlagsprognos beräknades 

den offentliga konsumtionen, i reala termer, 

öka med 4,6 procent i år. Ökningen har nu 

justerats ned till 3,1 procent vilket också det är 

en kraftig ökning.  

 

En svagare utveckling av offentlig konsumtion 

innebär, allt annat lika, en svagare utveckling 

av efterfrågan i svensk ekonomi. Av bland 

annat detta skäl har bedömningen av tillväxten 

i svensk ekonomi justerats ned. Vi räknar nu 

med att BNP, kalenderkorrigerat, ökar med 2,9 

procent i år och 2,5 procent 2017.  

 

Trots en svagare beräknad tillväxt i svensk 

ekonomi har bedömningen av sysselsättningen 

justerats upp. Utvecklingen av antalet arbetade 

timmar i den svenska ekonomin har varit påfal-

lande stark under första halvåret. Sysselsätt-

ningen beräknas fortsätta växa i relativt snabb 

takt även under resten av året. Det ger en ök-

ning av antalet arbetade timmar på 2,2 procent 

i år. Det reala skatteunderlaget beräknas öka i 

ungefär samma takt. Även nästa år ökar syssel-

sättningen och skatteunderlaget snabbare än 

normalt. 

 

 
 

Svagare skatteunderlagstillväxt 
framför oss 
Det preliminära taxeringsutfall för år 2015, 

som skatteverket publicerade den 11 aug, indi-

kerar en mindre ökning av skatteunderlaget än 

vår prognos från april. Vi har därför justerat 

ner prognosen för 2015.  
 
Skatteunderlagstillväxt och bidrag till förändring. 
Ökning i procent, bidrag i procentenheter. 

 

2015 2016 2017 2018 2019

BNP
1 3,8 2,9 2,5 1,6 1,6

Sysselsättning timmar
1 1,0 2,2 1,2 0,2 0,2

Relativ arbetslöshet, nivå 7,4 6,7 6,3 6,0 6,1

Timlön
2 3,7 2,3 3,4 3,6 3,7

Timlön
3 2,5 3,1 3,4 3,6 3,7

Konsumentpriser KPIF-KS 0,6 1,1 1,6 2,0 2,0

Konsumentpriser KPI 0,0 0,8 1,6 0,9 0,5

Realt skatteunderlag 2,2 2,1 1,6 0,9 0,5

1 Kalenderkorrigerad, 2 nationalräkenskaperna, 
3 konjunkturlönestatistiken 

Nyckeltal i svensk ekonomi, utveckling i 

procent
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Befolkningsutveckling 

 
Antalet invånare var den 30 juni i år 14 127. 

Under första halvåret 2016 ökade befolkningen 

med 208 personer att jämföra med första halv-

året 2015 då befolkningen ökade med 22 per-

soner. Förändringen för perioden första juli 

2015 till sista juni 2016 var en ökning med 367 

invånare och för motsvarande period ett år 

tidigare en ökning med 143. 

 

Veckovis befolkningsutveckling 

 
Enligt Skatteverkets befolkningsstatistik fort-

sätter befolkningen att öka och invånarantalet 

vecka 36 var 14 223, en ökning från den 1 

november 2015 med 355. I budget 2017 har 

antagits ett invånarantal på 13 855 den 1 no-

vember. Noterbart är att Skatteverkets statistik 

skiljer sig något från SCB:s. 

 

Kommunens personal 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie 
arbetstid 

 
 

Under 2016 har sjukfrånvaron ökat i förhål-

lande till 2015 års nivå för Hultsfreds kommun 

och även ökat för Östra Smålands Kommunal-

teknikförbund (ÖSK) under samma period. Ser 

man några år tillbaka så har sjukfrånvaron haft 

en sjunkande trend vilket kan ha sin förklaring 

i försäkringskassans nya regler för sjukskriv-

ning men även tydligare och enhetligare reha-

biliteringsprocess. Den ringa ökning 2016 för 

Hultsfreds kommun följer den totala ökningen 

i landet som helhet.  
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Män 3,67 2,49 2,83 2

29 och yngre 4,08 1,19 3,15 2,57

30-49 4,99 3,43 4,29 2,66

50 och äldre 6,37 2,37 7,21 1,21

Totalt 5,45 2,57 5,37 1,86

Aug-16 Aug-15
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Koncernen Hultsfreds kommun 
Koncernen består, förutom av de verksamheter 

som normalt uppfattas som kommunen, av fyra 

aktiebolag i vilka kommunen har en ägarandel 

som lägst uppgår till 20 procent av aktiernas 

röstvärde. Dessutom ingår Östra Smålands 

Kommunalteknikförbund (ÖSK). 

 

AB Hultsfreds Bostäder 
ABHB hyr ut och förvaltar 1 642 (1 673) bo-

stadslägenheter varav 47 (61) studentrum. An-

talet vakanta lägenheter är 99 vilket motsvarar 

6,0 procent i vakansgrad, jämfört med 2015 

har den sjunkit 0,5 procent. Investeringar har 

hittills gjorts för 12,6 mnkr, exempelvis om-

byggnad till Landstinget för en gemensam 

familjecentral och nybyggnad av 14 hyresrätter 

i området Strandlyckan. Beräknat resultat före 

skatt är 4,0 mnkr (jan-aug: 5,3 mnkr). 

 

Hultsfreds Kommunala Industri AB 

HKIAB förvaltar industrifastigheter och driver 

i anslutning härtill viss näringspolitisk verk-

samhet. Antalet förvaltade fastigheter är för 

närvarande 9 (10) omfattande 67 000 m2 

(70 000) med sammanlagt 67 hyresgäster (66). 

Vakansgraden är ca 16 (15) procent och be-

döms som en något hög nivå. Fastigheten Stora 

Aby har sålts under året.  Hittills under 2016 

har 7,7 mnkr (11,2) investerats, främst i sam-

band med etableringar och verksamhetsut-

veckling inom olika fastigheter. Bolaget är 

engagerat som delägare i flera utvecklings- och 

infrastrukturbolag och innehar följande aktie-

andelar. 
 

Bolag Andelsprocent 

Rock City Hultsfred AB 100
Oskarshamns Hamn AB 4
Emåbygdens Vind AB             40

 
 

Bolaget har ingen egen personal, utan köper 

tjänster av Hultsfreds kommun och ÖSK. Be-

räknat resultat 0,7 mnkr efter budgeterat drift-

bidrag från kommunen med 3,6 mnkr. (jan-

aug: -0,5 mnkr efter tillskott med 2,4 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 0,2 mnkr 

(jan-aug 0,4 mnkr). 

 

Emåbygdens Vind AB 
Bolagets uppgift är att producera miljövänlig 

elkraft och kommunen äger 40 % av aktiekapi-

talet. Bolaget startade verksamheten februari 

2014. Beräknat resultat -0,2 mnkr (jan-aug -0,2 

mnkr).  

 
 

Låneskuld, mnkr 

 
Koncernens låneskuld uppgår till 523 mnkr, 

vilket är en minskning med 33,4 mnkr från dec 

2015. ÖSKs lån är internt från kommunen och 

är därmed exkluderat i koncernen. För Emå-

bygdens Vind är 40 % av portföljen inklude-

rad. 
 

Investeringar, mnkr 

 
Koncernens investeringar exklusive investe-

ringar i finansiella tillgångar uppgick netto till 

53,9 mnkr varav kommunen 33,5, ABHB 12,7 

och HKIAB 7,7 mnkr.
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Sammanfattning av bolagsuppgifter 

2016-

08 2015

2016-

08 2015

2016-

08 2015

2016-

08 2015

2016-

08 2015

AB Hultsfreds Bostäder 5,3 3,4 72,7 102,2 314,7 306,3 194,5 178,4 28,8 27,2

Hultsfreds Kommunala Industri AB -0,5 -0,2 13,2 21,4 121,2 113,3 89,5 79,5 16,5 17,6

Rock City Hultsfred AB 0,4 0,2 3,4 5,6 22,5 22,4 17,1 17,5 14,2 14,3

Emåbygdens Vind AB -0,2 -0,1 0,4 0,9 13,4 13,6 13,2 13,2 0,0 1,8

Soliditet %Resultat Omsättning Omslutning Låneskuld
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Resultat och kapacitet 
 

Jämförelsestörande poster 
I årets resultat finns inga jämförelsestörande pos-

ter. I förra årets resultat ingick en återbetalning 

från AFA försäkringar med 7,2 mnkr, 1,9 mnkr i 

lösen för kommunens borgensåtagande och 5,0 

mnkr för sanering av Varta-området. 
 
 

Årets resultat

 
För Hultsfreds kommun beräknas ett resultat för 

2016 på -2,2 mnkr (aug: 15,4 mnkr). Budgeterat 

resultat för 2016 är 9,6 mnkr. Det beräknade resul-

tat är således 11,8 mnkr sämre än budget (aug +3,7 

mnkr).  

 

Analys avvikelse mot budget

Mnkr 2016 aug-16

Nämnder -10,0 1,6

Pensioner, avskrivningar och lägre 

arb.g.avg för ungdomar -2,5 -1,3

Oförutsett för löner, fiber-

utbyggnad, KF, KS och KSAU 0,0 0,5

Skatteintäkter o utjämning -5,6 -3,5

Finansiellt netto 6,4 6,5

Summa avvikelse mot årets 

resultat -11,8 3,7

 

 

Nämndernas nettokostnader beräknas avvika med  

-10,0 mnkr (aug 1,6 mnkr), pensioner, övrigt oför-

utsett och avskrivningar med -2,5 (aug -1,3 mnkr) 

medan skatteintäkter och utjämning enligt aug 

prognos beräknas bli 5,6 mnkr lägre än budget (aug 

-3,5 mnkr). Kostnaderna för årets löneökningar 

beräknas bli 3,2 procent jämfört med budgeterat 

3,2. De finansiella posterna ger netto ett överskott 

med 6,4 mnkr (aug 6,5 mnkr).  

 

För 2016 erhöll kommunen 73,9 mnkr (varav 6,8 

mnkr från Skolverket) i tillfälliga statsbidrag för 

flyktingmottagandet. En femårig åtgärdsplan som 

bland annat innebär inrättande av nya tjänster har 

upprättats och fram till 31 aug har 4,6 mnkr utnytt-

jats. Socialnämnden har utnyttjat 3,5 mnkr, kom-

munstyrelsen 0,6 mnkr och barn- och utbildnings-

nämnden 0,5 mnkr. 

 

Kommunstyrelsen inklusive ÖSK beräknas ge 

underskott mot budget med 0,3 mnkr vid årets slut 

(aug 4,9 mnkr). I kommunstyrelsen ingår kommu-

nens övergripande verksamhet, serviceenheten, 

kultur- och fritidsförvaltningen (KoF), räddnings-

tjänsten och överförmyndarnämnden. 

 

Campus visar en negativ avvikelse på 0,7 mnkr 

(aug -0,5 mnkr). Campus har haft ökade i kostna-

der i och med införskaffande av ny teknik till Mu-

sik Lab och även i samband med KomVux etable-

ring på Campus. 

 

Positiv avvikelse beräknas för Serviceenheten vid 

årets slut på 1,2 mnkr (aug 1,6 mnkr). Orsaker är 

rekryteringssvårigheter för de vakanta tjänster som 

finns vilket leder till lägre lönekostnader och en 

lägre nivå för övriga personalrelaterade kostnader.  

 

Kultur- och fritidskontoret beräknas nå en positiv 

avvikelse gentemot budget på 0,9 mnkr vid årets 

slut (aug 1,2 mnkr). Orsaker är ett nytt avtal för 

ishallen i Virserum där kostnaderna blir lägre än 

tidigare. Vidare har ett antal ej budgeterade anslag 

erhållits vilket bidrar till det positiva resultatet.  
 

Räddningstjänst har prognostiserat ett underskott 

på 2,6 mnkr (aug -3,5 mnkr) Det beror bland annat  

på två stora bränder och ett antal mindre skogs-

bränder på grund av det torra vädret. De två stora 

bränderna var en skogsbrand utanför Triabo och en 

fabriksbrand, båda går att återsöka bidrag för. Den 

exakta kostnaden för båda bränderna är inte fast-

ställd. Personalkostnaden beräknas ge ett under-

skott med 1,4 mnkr, av det är ca 0,3 mnkr plane-

rade och täcks av ökade intäkter. 
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Nämndernas budgetavvikelser 
 
Mnkr 2016 aug-16 2015

Kommunstyrelsen inkl 

ÖSK -0,3(-0,2%) 4,4 1,4

Barn- och 

utbildningsnämden -3,1 (-1,3%) -1,3 -2

Socialnämnden -7,5 (-2,4%) -3,7 -1,8

Miljö- och 

byggnadsnämnden 1,0 (17,3%) 2,1 1

Summa nämnder -10,0 1,6 -1,4  
 

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.  

 
2016 aug-16 2015

Kommun-

övergripande verksamhet -0,3 (-0,4%) 3,3 0,4

Kost o städ, vaktm 1,2 (3,3%) 1,6 0,9

Kultur och fritid 0,9 (2,7%) 1,2 0,5

Räddningstjänsten -2,6 (-15,0%) -3,5 -1,3

Totalt kommunstyrelsen -0,7 2,6 0,5

ÖSK 0,3 (0,8%) 1,9 0,9

Totalt KS + ÖSK -0,3 4,4 1,4

ÖSK Hultsfred förväntas redovisa ett överskott på 

9,0 mnkr vid årets slut (aug 7,9 mnkr). 8,7 mnkr av 

det förväntade överskottet kan hänföras till Vatten- 

och avloppsverksamheten. En avsättning för fram-

tida VA-investeringar motsvarande överskottet 

kommer göras i kommunens redovisning, vilket 

innebär att VA-bokslutet kommer att visa ett noll-

resultat i enlighet med självkostnadsprincipen. 

Gata Park prognosticerar ett överskott med 0,7 

mnkr från lägre elkostnader för gatubelysning. 

Mindre överskott förväntas från administration 0,4 

mnkr (aug 0,3 mnkr) och Skogsförvaltning 0,2 

mnkr (aug 0,7 mnkr), medan Bostadsanpassningen 

förväntas visa ett underskott mot budget på 1,0 

mnkr (aug -0,6 mnkr) beroende på att antalet an-

sökningar är fortsatt högt. Renhållningen kommer 

att redovisa ett nollresultat i enlighet med själv-

kostnadsprincipen (aug 2,7 mnkr), men skulden till 

renhållningskollektivet i form av förutbetalda in-

täkter förväntas öka med 2 mnkr. 

 

Barn- och utbildningsnämndens nettokostnad be-

döms för helåret 2016 bli 241,9 mnkr, vilket är en 

avvikelse på -3,1 mnkr (aug -1,3 mnkr). De skol-

formsövergripande verksamheterna förväntas visa 

ett överskott på 0,5 mnkr (aug 1,6 mnkr) på grund 

av att BUN fick ett bifall i ett överklagande gente-

mot migrationsverket avseende bussresor mellan 

Moliljan och Emådalskolan. Grundskolan beräknas 

visa ett underskott mot budget med -1,2 mnkr (aug 

-1,2 mnkr). Detta underskott orsakas främst på 

grund av att kostnadsbudgeten för interkommunala 

ersättningar och bidrag till friskolor förväntas 

överskridas. Gymnasium och gymnasiesärskola 

förväntas visa ett underskott på -1,8 mnkr (aug – 

1,6 mnkr). Detta underskott beror främst på beho-

vet av studiestöd till den ökade elevgruppen av 

nyanlända. Vuxenutbildningen förväntas visa ett 

underskott på -0,7 mnkr (aug -0,5 mnkr) på grund 

av att personalbudgeten förväntas överskridas. 

Svenska för invandrare förväntas visa ett överskott 

på 0,8 mnkr (aug 0,9 mnkr) på grund av att antalet 

elever har ökat vilket lett till högre intäkter. Kost-

naderna har dock inte ökat motsvarande på grund 

av marginaleffekter. Förskolan förväntas visa ett 

underskott på -1,9 mnkr (aug -1,0 mnkr) främst på 

grund av att personalbudgeten beräknas överskri-

das. Den stora anledningen till detta är den nya 

modulen vid Råsebäck där fem tjänster finns utö-

ver budget från och med aug. Förskoleklass för-

väntas visa ett överskott på 0,7 mnkr (aug 0,3 

mnkr) främst på grund av att personalbudgeten inte 

beräknas användas fullt ut.  Fritidshem förväntas 

visa ett underskott på -0,1 mnkr (aug -0,3 mnkr) på 

grund av att personalbudgeten förväntas överskri-

das. Musikskolan förväntas inte avvika nämnvärt 

från budgeten. 

  

Socialnämndens prognos pekar på ett underskott på 

7,5 mnkr (aug -3,7 mnkr). 

 

Individ- och familjeomsorgen får enligt prognosen 

ett underskott på -13,4 mnkr (aug -9,4 mnkr). IFO 

Barn och familjs kontor, -2,8 mnkr (aug -2,3 

mnkr), har på grund av hög arbetsbelastning be-

mannats över budgeterad nivå. Kontot för vård av 

unga på hem för vård eller boende uppvisar ett 

stort underskott, -4,5 mnkr (aug -4,2 mnkr) liksom 

familjehemsplacering av barn och unga, -4,5 mnkr 

(aug -2,9 mnkr). Prognosen för verksamheterna för 

ensamkommande barn är beräknad till ett överskott 

på 0,5 mnkr (aug 2,2 mnkr) tack vare de extra mi-

grationspengarna som finansierar fem av verksam-

hetens tjänster. Inom IFO vuxen-sektionen visar 

prognosen på underskott för såväl HVB, -1,5 mnkr 

(aug -1,4 mnkr) som för försörjningsstöd, -1,0 

mnkr (aug -0,4 mnkr) och IFO vuxens kontor, -0,6 

mnkr (aug -0,7 mnkr). 
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Äldreomsorgens prognos pekar på ett överskott på 

3,7 mnkr (aug 3,1 mnkr). Inom Hälso- sjukvård 

och rehabiliteringsverksamheterna är överskottet 

2,1 mnkr (aug 1,6 mnkr) på grund av svårighet att 

bemanna budgeterade tjänster. Särskilt boende, 

som har fått extra medel i form av äldrebeman-

ningspengar, går med överskott, 1,4 mnkr (aug 1,5 

mnkr). Även hemtjänsten och därtill relaterade 

verksamheter uppvisar ett överskott, 1,0 mnkr (aug 

0,5 mnkr). 

 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 

beräknas redovisa ett underskott på -0,9 mnkr (aug 

1,2 mnkr) på grund av budgetöverskridanden på 

kontot för personliga assistenter, -0,7 mnkr (aug 

0,4 mnkr) på grund av ärenden där Försäkringskas-

san har gett avslag på ansökningar om att få insat-

serna beviljade enligt socialförsäkringsbalken. 

Gruppbostäderna uppvisar tack vare samarbete 

mellan enheterna ett överskott, 0,4 mnkr (aug 0,3 

mnkr) och den dagliga verksamheten räknar med 

att hålla kostnaderna på budgeterad nivå, (aug 1,0 

mnkr). 
 

Psykiatrin får i prognosen ett överskott på 0,5 mnkr 

(aug -0,4 mnkr) tack vare att det i nuläget är färre 

placeringar på enskilda vårdhem än vad som är 

budgeterat, 1,0 mnkr (aug -0,1 mnkr), vilket mer 

än väl kompenserar underskottet inom socialpsyki-

atrin, -0,4 mnkr (aug -0,3 mnkr). 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beräknas redovisa 

ett överskott till årets slut på 1,0 mnkr. Överskottet 

beror främst på lägre kostnader än budget och då 

framförallt på lägre personalkostnader. Intäkterna 

beräknas bli något sämre än budget och det beror 

på att debiteringen till Vimmerby blir lägre än 

budget på grund av lägre kostnader. 

 

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 2016 aug-16 2015 2014 2013

Verksamheten/SkB 91,7 88,2 88,7 99,0 87,0

Verksh före om- 

struktur.kostn/SKB 91,7 88,2 88,7 87,5 88,9

Pensioner/SkB 6,3 6,5 6,3 6,7 6,4

Avskrivningar/SkB 3,1 2,9 3,3 3,3 3,3

Finansnetto/SkB -0,8 -1,2 -0,8 -0,9 -0,6
Summa löpande 

kostnader 100,3 96,4 97,5 108,2 96,1  
 

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 91,7%  (aug 88,2 %) av 

summan av skatter och statsbidrag. Utfallet per aug 

är i detta fall inte relevant eftersom fördelningen av 

nettokostnaderna över året inte följer antalet måna-

der som är fallet för skatter och statsbi-

drag/utjämning. Minustecknet för finansnettot be-

tyder att de finansiella intäkterna är större än de 

finansiella kostnaderna. 

 
Förändring av intäkter och kostnader 
Procent 2016 aug-16 2015 2014 2013

Kostnader exklusive 

finansiella kostnader 9,0 10,8 10,5 4,9 1,4

Verksamhetens intäkter 

före jmf.störande 18,8 26,1 24,7 10,0 0,7

Skatteintäkter 4 3,8 3,4 1,5 1,0

4,6Generella statsbidrag 2,8 3,3 2,2 8,7 4,3

Finansnetto exkl 

placerade pensionsmedel -54,3 -59 -3,7 14,9 -5,7

Placerade pensionsmedel -33,2 -19,1 13,1 -3,3 42,8

 

Nettokostnaderna före finansiella kostnader beräk-

nas bli 790,4 mnkr och ökar med 45,0 mnkr från 

2015 eller 6,0 procent. 

 

Intäkterna före jämförelsestörande poster ökar med 

37,3 procent. I denna ökning finns bland annat 

ökade ersättningar från Migrationsverket för ut-

bildning av asylsökande elever men även ökade 

intäkter till flyktingverksamheten inom socialför-

valtningen.  

 

Summan av skatter och generella statsbidrag be-

räknas 2016 bli 781,9 mnkr vilket är 27,2 mnkr 

eller 3,6 procent mer än 2015. 
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Skatteintäkterna ökar med 19,8 mnkr eller 3,9 pro-

cent. Totalt sett ökar de generella statsbidragen och 

utjämningarna med 6,9 mnkr. De största föränd-

ringarna gäller kommunernas inkomstutjämning 

och kostnadsutjämning. Inkomstutjämningen ökar 

med 13,8 mnkr eller 7,9 procent medan kostnadsut-

jämningen minskar med 1,4 mnkr eller 20%. Ök-

ningen av inkomstutjämningen beror främst på 

ökat invånarantal, från 13 711 den 1 nov 2014 till 

13 855 den 1 nov 2015 samt låg ökning av den 

egna skattekraften. Totalt sett ökar de generella 

statsbidragen och utjämningarna med 6,9 mnkr 

medan skatteintäkterna beräknas öka med 19,8 

mnkr. 

 

Ränteintäkterna beräknas bli 1,5 mnkr högre än 

förra året, tack vare återbäring från Kommuninvest 

som från och med i år får resultatföras. Den bok-

förda värdeökningen av pensionsmedel beräknas 

bli 8,2 mnkr, vilket är 4,1 mnkr mindre än 2015. 

Värdeökningen från aug baseras enbart på utdel-

ningar och avkastning på räntebärande värdepap-

per. Räntekostnaderna beräknas bli 0,4 mnkr (aug 

0,1 mnkr) bättre än budget.   

 
Investeringsvolym 
Procent 2016 aug-16 2015 2014 2013

Investeringsvolym/n

ettokostnader 10,6 6,7 5,0 4,0 3,4

Avskrivningar/netto

investeringar 30,1 45,8 69,4 84,6 100,6

Nettoinvesteringarna beräknas 2016 uppgå till 81,7 

mnkr, 52,6 mnkr högre än förra årets utfall 29,1 

mnkr. Utfallet per den sista aug är 33,5 mnkr 

(11,1).  
 
Till årets slut har det rapporterats avvikelser på 

investeringsbudgeten om totalt 25,9 mnkr. De två 

största enskilda avvikelserna på 9,1 mnkr och 5,6 

mnkr avser nytt insamlingssystem för renhållning 

respektive förskola och skolor.   
 

Självfinansieringsgrad av investering-
arna 
Till rörelsekapitalet beräknas verksamheten tillföra 

22,1 mnkr (aug 30,8 mnkr). Det är vad kommunen 

har kvar av skatteintäkterna när den löpande driften 

och de finansiella kostnaderna är betalda. Med 

nettoinvesteringar på 81,7 mnkr (aug 33,5 mnkr) 

blir självfinansieringsgraden 27,1 procent (aug 

91,9 procent). Utöver av verksamheterna tillförda 

medel och upptagande av nya lån är det minskat 

rörelsekapital som finansierar investeringarna.  

 

2016 aug-16 2015 2014 2013

Medel från 

verksamheten, mnkr 22,1 30,8 48,8 30,2 46,5

Nettoinvesteringar, mnkr 81,7 33,5 36,4 28,6 23,6

Självfinansieringsgrad, 

procent 27,1 91,9 134,1 105,6 197,0  
 

Nettoinvesteringar 2013-2016, mnkr 
 

Nettoinvesteringar

0,0

50,0

2013 2014 2015 aug-16 2016
 

Investeringsnivån för Hultsfreds kommun har un-

der tidigare år varit på en nivå som kommunen har 

klarat att finansiera utan nya lån. I 2016 års beräk-

nade utfall har vi ett högt utfall drygt 81,7 mnkr. 

Det enskilt största projektet är förskola och skola 

som har en budget på 48,6 mnkr, men detta projekt 

innefattar flera olika objekt. 
 

Soliditet 
Procent 2016 aug-16 2015 aug-15 2014 2013

Soliditet 27,7 30,6 28,0 34,0 29,6 40,6

Tillgångsförändri 0 13 15,2 2,3 4,9 6,0

Förändring av 

eget kapital -1,0 1,6 8,9 -21,4 -23,5 12,1

Soliditet inkl 

pensions-skuld 

intjänad före 1998 -23,8 -22,6 -25,7 -29,4 -36,0 -30,5

 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 

handlingsutrymme och visar hur stor del av kom-

munens tillgångar som finansierats av skatte-

intäkter. Av detta följer att ju lägre kommunens 

soliditet är desto större är kommunens låneskuld 

och därmed kostnaden för räntor. Med utgångs-

punkt från balansräkningen beräknas soliditeten till 

27,7 procent (aug: 30,6 procent), en minskning 

med 0,3 procentenheter från år 2015. Tillgångs-

massan beräknas vara oförändrad medans det egna 

kapitalet beräknas öka med 1,0 procent. För att få 

ett mer relevant mått på soliditeten måste dock 

hänsyn tas till de pensionsåtaganden som redovisas 

utanför balansräkningen som en ansvarsför-
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bindelse. Skulle detta åtagande, vid slutet av 2016 

beräknat till 390,2 mnkr, läggas in som en avsätt-

ning i balansräkningen skulle kommunens soliditet 

minska från + 27,7 till – 23,8 procent. 
 

Risk och kontroll 

Likviditet 2016 aug-16 2015 2014 2013Kassalikviditet 

exkl 

semesterlöneskuld, 

procent 128,8 142 162,3 122,0 189,8Rörelsekapital 

exkl 

semesterlöneskuld, 

mnkr 59,1 84,9 122,5 44,0 101,0  
 

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, förvän-

tas till årets slut minska med 33,5 procentenheter 

jämfört med föregående år, då kommunen för till-

fället hade en hög kassa tack vare utbetalningen av 

”migrationspengarna” från staten. Kassalikvidite-

ten beräknas till 128,8 procent vilket kan anses 

som god likviditet, då kommunen genom en 

checkkredit har tillgång till ytterligare 39,5 mnkr. 

 

Likvida medel 2012-2016, 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 beräknas vid årsskiftet vara 59 mnkr. 

De likvida medlen prognosticeras vid årets slut 

uppgå till 27,2 mnkr. 

 

Räntebärande skulder och fordringar

Procent 2016

aug 

2016 2015 2014 2013

Räntebärande 

skulder/tillgångar 29,8 28,3 33,2 26,5 27,7  

 

Hultsfreds kommuns ränterisk måste anses som 

relativt stor om man ser till de räntebärande skul-

dernas andel av tillgångarna. För kommunen ökade 

andelen kraftigt 2015 jämfört med 2014 beroende 

på övertagande av lån från HKIAB för att sedan 

sjunka under 2016 tack vare utbetalningar av mi-

grationspengar från staten.  

 
Borgensåtaganden och koncernens 
resultat 

mnkr 2016

aug 

2016 2015 2014 2013

Borgensåtagande 319,8 319,8 314,6 344,3 256,5

Kommunens resultat -2,2 15,3 17,3 -59,9 29,6

Koncernens resultat 2,5 20,3 19,8 -58,9 27,5  
 

Det totala borgensåtagandet beräknas vara 319,8 

mnkr vid utgången av 2016, en ökning med 5,2 

mnkr i förhållande till föregående år. Det beror på 

ökat borgensåtagande till HKIAB med 10 mnkr 

samtidigt som borgensåtagande till AB Hultsfred 

Bostäder (ABHB) minskat med 2,9 mnkr. Vidare 

har även lösen av borgensåtagande skett med 1,9 

mnkr.  

 

Av det beräknade totala borgensåtagandet per den 

31 december 2016 är 61 % beviljade till kommu-

nens helägda bostadsbolag ABHB. Trots att bo-

stadsbolaget har outhyrda lägenheter är dess eko-

nomiska ställning så stabil att risken med detta 

borgensåtagande är liten. Av det totala borgensåta-

gandet är 28 % beviljat till Hultsfreds Kommunala 

Industri AB. Detta borgensåtagande måste anses 

vara förenat med en större risk. Bolagets intäkter är 

hyror för industrilokaler. 

 
Pensionsskulden
Mnkr 2016 aug-16 2015 2014 2013

Pensioner som 

kortfristig skuld 24,5 17,1 23,6 21,9 20,3

Avsättning för 

pensioner 17,6 17,8 17,4 18,3 15

Pensionsförplikte

lser äldre än 1998 390,2 395,4 412,4 431,5 446,0

Total 

pensionsskuld 432,3 430,3 453,4 471,7 481,3

Placerade pensionsmedel,

marknadsvärde 144,2 143,4 135,2 128,1 114,9

Återlån 288,1 286,9 318,2 343,6 366,4

Placerade pensionsmedel,

bokfört värde 131,0 130,2 122,7 110,5 99,7
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Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 
 

 
Prognosavvikelse driftredovisningen avser avvikelse beräknat 

utfall för verksamhetens nettokostnader. 

*Exklusive extraordinära kostnader  

 

En viktig del för att uppnå god ekonomisk hushåll-

ning är att det finns en budgetföljsamhet i kommu-

nen. För årets första åtta månader blir resultatet 3,7 

mnkr bättre än budget medan resultatet för hela 

2016 beräknas bli 11,8 mnkr sämre än budget.  
 

Nämndernas prognoser har historiskt sett varit 

något pessimistiska. Även om det är svårt att be-

döma om den liggande prognosen är bra eller dålig 

ger en fortlöpande god budgetföljsamhet och prog-

nossäkerhet bättre förutsättningar att hålla en styr-

bar och kontrollerad ekonomi. 

 

Känslighetsanalys

Utdebitering 1 krona 25,4 mnkr

Minskade kostnader 1 procent 10,5 mnkr

Ökat skatteunderlag 1 procent 5,3 mnkr

Nivåhöjning löner inkl PO 1 procent 5,6 mnkr

Arbetsgivaravgiftsförändring 1 procent 4,1 mnkr

Generella statsbidrag 1 procent 2,5 mnkr

Räntehöjning på lån 1 procent 2,1 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 2016 års 

skatteberäkning, höjas med en krona ger detta 

kommunen 25,4 mnkr i ytterligare intäkter.  

 

År 2016 är den primärkommunala genomsnittliga 

skattesatsen för Sveriges alla kommuner 20,75 kr 

(2015 20,70). Hultsfreds kommuns kommunskatte-

sats 2016 är 21,91 kr (2015 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 och 2014 som kommunen redovisat 

negativt resultat. 2014 års negativa resultat orsaka-

des av nedskrivningar i HKIAB (76 mnkr) vilket 

förbättrar möjligheterna till bättre resultat i framti-

den. På grund av detta återställdes inte 2014 års 

resultat enligt balanskravet. 

 

Kommunens resultat för 2016 beräknas till -2,2 

mnkr. Det finns inga poster att justera resultatet 

med före balanskravresultatet, viket medför att 

detta resultat också är -2,2 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 2016 års summa av skat-

ter och statsbidrag är 15,6 mnkr. Årets resultat 

efter balanskravsjusteringar beräknas bli -2,2 mnkr 

och når inte upp till kravet två procent. Således kan 

inga medel avsättas till RUR. 

 

 
 

Mnkr 2016 aug-16 2015 2014* 2013

Budgetavvikelse-

årets resultat -11,8 3,7 12,7 19,8 21,4

Prognosavvikelse-

driftredovisningen -3,0 11,1 -7,6

Prognosavvikelse-

årets resultat -1,5 11,1 9,2

Mnkr 2016 aug-16 2015 2014

Årets resultat enligt 

resultaträkningen -2,2 15,4 17,3 -59,9

Realisationsvinster -0,5

Reavinst/förlust

Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar -2,2 15,4 16,8 -59,9

Medel till 

resultatutjämningsreserv 1,7

Årets balanskravs-

resultat -2,2 15,4 15,1 -59,9
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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 

återställandet ska ske. Beslut om reglering ska 

fattas senast i budgeten det tredje året efter det år 

då det negativa resultatet uppkom. 

 

Om prognosticerat resultat på -2,2 mnkr blir verk-

lighet kommer detta bli aktuellt. 

 

God ekonomisk hushållning 

För år 2016 har kommunen antagit följande mål för 

god ekonomisk hushållning: 

 

 Årets resultat ska vara minst 9,6 mnkr. Det 

beräknade resultatet är -2,2 mnkr. Detta 

mål uppnås inte. 

 

 Långfristiga skulder ska högst vara 265,6. 

De långfristiga skulderna beräknas vara 

224,5 mnkr vid årets slut. Detta mål upp-

nås på grund av att lån tillfälligt har amor-

terats på grund av tillgång till likvida me-

del till följd av stora riktade statsbidrag.   

 

 Soliditeten ska vara lägst 28 procent. Den 

beräknade soliditeten den 31 december 

2016 är 27,7 procent. Detta mål uppnås 

inte, vilket beror på att skulderna minskat. 

 

Om målen nås stärker det 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 ett oförändrat invånarantal från och med 1 

november 2015 då antalet invånare var 13 855. I 

mitten av september 2016 var invånarantalet 

14 254 vilket är en stor ökning, 399 invånare, som 

också kommer att ge utslag på intäkterna för skat-

ter och statsbidrag under år 2017. Varje ökning på 

100 invånare skulle för år 2017 betyda att skatter 

och statsbidrag blir 5,3 mnkr större än i budget. 

 

Ökningen av intäkterna kommer att vara nödvän-

dig för att kunna ta emot och integrera alla nyan-

lända, dessutom har regeringen aviserat extra me-

del för åren 2017-2020 i höstens budgetproposit-

ion. 

 

Planen för investeringar åren framöver är fortsatt 

mycket stor och det kommer krävas att kommunen 

tar upp nya lån. Det ger utmaningar att inrymma 

både högre avskrivningar  och lånekostnader i 

budgeten framöver.
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Resultaträkning

Kommunen
Utfall Budget Avvikelse Utfall

2016 2016 2016 2015

Verksamhetens intäkter, exkl proj Not 1 165 067 111 050 54 017 130 952

Verksamhetens kostnader, exkl proj Not 2 -677 555 -624 352 -53 204 -611 659

    projektintäkter 4 626 4 626  0 1 369

    projektkostnader -4 626 -4 626  0 -1 401

   varav pensionskostnader -34 107 -31 692 -2 415 -30 728

   varav avskrivningar -15 353 -16 909 1 556 -17 288

Nettokostnader -512 488 -513 301  813 -480 739

Skatteintäkter Not 3 356 613 360 433 -3 819 343 416

Generella statsbidrag och utjämning 164 877 164 582  295 159 655

Delsumma skatter o statsbidrag 521 490 525 015 -3 525 503 071

Finansiella intäkter             1 553  133 1 420  143

Avkastning avsatta pensionsmedel 7 397 2 533 4 864 9 141

Finansiella kostnader pensionsskuld    - 48 - 109  61  357

Finansiella kostnader       -2 552 -2 667  115 -3 056

Resultat 15 353 11 604 3 748 28 916

Koncernen
Utfall Budget Avvikelse Utfall

2016 2016 2016 2015

Verksamhetens intäkter, exkl proj Not 1 251 250 281 872 -30 622 181 000

Verksamhetens kostnader, exkl proj Not 2 -757 146 -821 642 64 496 -651 400

   varav avskrivningar -31 085 -30 726 - 359 29 800

Nettokostnader -505 896 -539 770 33 874 -470 400

Skatteintäkter Not 3 356 600 360 400 -3 800 343 400

Generella statsbidrag och utjämning 164 800 164 600  200 159 700

Delsumma skatter o statsbidrag 521 400 525 000 -3 600 503 100

Finansiella intäkter             9 000 10 800 -1 800 9 300

Finansiella kostnader       -4 200 -6 100 1 900 -6 000

Resultat 20 304 -10 070 30 374 36 100

Januari- augusti

Januari- augusti
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Resultaträkning

Kommunen
Prognos Budget Avvikelse Utfall

2016 2016 2016 2015

Verksamhetens intäkter, exkl proj Not 1 265 847 181 755 84 092 223 867

Verksamhetens kostnader, exkl proj Not 2 -1 056 193 -959 548 -96 645 -969 228

projektintäkter 6 887 6 887  0 7 793

projektkostnader -6 887 -6 887  0 -7 793

   varav pensionskostnader -49 248 -47 711 -1 537 -45 279

   varav avskrivningar -24 414 -25 363  949 -24 097

Nettokostnader -790 346 -777 793 -12 553 -745 361

Skatteintäkter Not 3 534 918 540 650 -5 732 514 561

Generella statsbidrag och utjämning 246 973 246 874  100 240 149

Delsumma skatter o statsbidrag 781 891 787 523 -5 632 754 710

Finansiella intäkter             1 720  200 1 520  202

Avkastning avsatta pensionsmedel 8 160 3 800 4 360 12 210

Finansiella kostnader pensionsskuld    - 72 - 163  91 - 109

Finansiella kostnader       -3 600 -4 000  400 -4 366

Resultat före skatt -2 247 9 566 -11 814 17 287

Koncernen

Prognos Budget Avvikelse Utfall

2016 2016 2016 2015

Verksamhetens intäkter, exkl proj Not 1 397 240 437 900 -40 660 303 000

Verksamhetens kostnader, exkl proj Not 2 -1 180 640 -1 210 900 30 260 -1 040 900

   varav avskrivningar -45 300 -46 000  700 -44 200

Nettokostnader -783 400 -773 000 -10 400 -737 900

Skatteintäkter Not 3 534 900 540 600 -5 700 514 600

Generella statsbidrag och utjämning 247 000 246 900  100 240 100

Delsumma skatter o statsbidrag 781 900 787 500 -5 600 754 700

Finansiella intäkter             10 000 4 100 5 900 12 700

Finansiella kostnader       -6 000 -8 900 2 900 -9 000

Resultat före skatt 2 500 9 700 -7 200 20 500

Januari- december

Januari- december
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Balansräkning Kommunen Koncernen 

Tillgångar 
Prognos 

Jan-dec Jan-aug Jan-dec Jan-aug Jan-aug

2016 2016 2015 2016 2015

Anläggningstillgångar

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

Materiella anläggningstillgångar Not 4 457,2 418,0 399,9 857,4 792,9

Finansiella anläggningstillgångar 31,9 36,8 31,9 11,5 2,1

Långfristiga fordringar Not 5 6,5 1,6 6,5 11,2 20,4

Summa anläggningstillgångar 495,6 456,4 438,3 880,1 815,4

Omsättningstillgångar

Förråd 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2

Kortfristiga fordringar 105,4 125,9 85,8 145,4 117,2

Placering pensionsmedel Not 6 129,1 125,9 122,7 125,9 120,0

Kassa och bank 27,2 35,4 110,6 60,3 53,5

Summa omsättningstillgångar 261,7 287,2 319,1 332,8 291,9

Summa tillgångar 757,3 743,6 757,4 1 212,9 1 107,3

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital Not 7 209,9 227,3 212,1 322,7 312,8

  varav årets resultat -2,2 15,3 17,3 20,3 36,1

  varav resultatutjämningsreserv 22,9 22,9 22,9 23,3 23,3

  varav avsättning för skatt

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande

förpliktelser 17,6 17,8 17,6 22,7 22,8

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

Övriga avsättningar 22,6 13,9 7,9 17,0 3,1

Summa avsättningar 75,2 66,7 60,5 74,7 60,9

Skulder

Långfristiga skulder Not 8 224,5 208,8 249,8 523,1 539,4

Långfristiga skulder/statliga investeringsbidrag 1,4 1,4 1,5 1,4 1,6

Kortfristiga skulder 246,3 239,3 233,5 291,5 192,6

Summa skulder 472,2 449,5 484,8 816,0 733,6

Summa eget kapital, avsättningar

och skulder 757,3 743,5 757,4 1 213,4 1 107,3

Panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser

   Pensionsförbindelser som inte tagits 

   upp bland skulder eller avsättningar 314,0 318,2 327,5 314,0 347,2

   Löneskatt 76,2 77,2 79,5 76,2 84,2

   Privata medel 0,8

   Borgen och övriga ansvarsförbindelser 319,8 319,8 314,6 5,4 9,4



Delårsrapport 2016-08-31

Noter

mnkr Prognos Bokslut

Delårs-

rapport

Delårs-

rapport
Koncern 

delårsrapport

2016 2015 2016-08-31 2015-08-31 2016-08-31

Not 1 Verksamhetens intäkter  272,7 231,7 169,7 132,4 255,8

Varav: projekt m m 6,9 7,8 4,6 1,4 4,6

Verksamhetens intäkter exkl projekt 265,8 223,9 165,1 131,0 251,2

Verksamhetens intäkter är justerade 

med interna poster

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Pensioner inkl löneskatt 49,2 28,4 34,1 31,9 36,0

Personalkostnader 581,4 550,7 370,2 343,7 398,0

Material, tjänster, bidrag m m 408,1 373,8 262,5 220,4 294,8

Avskrivning 24,4 24,1 15,4 17,0 32,9

1063,1 977,0 682,2 613,0 761,7

Varav: projekt m m 6,9 7,8 4,6 1,4 4,6

Verks kostnader exkl projekt m m 1056,2 969,2 677,6 611,6 757,1

Verksamhetens kostnader är justerade 

med interna poster

Not 3 Kommunalskatt

Prel skatteintäkter 539,5 515,1 359,6 343,4

Avräkning kommunalskatt -4,6 -0,5 -3,0 0,0

534,9 514,6 356,6 343,4

Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning riket 188,9 175,0 125,9 116,7

Kostnadsutjämning riket 5,7 7,2 3,8 4,8

Strukturbidrag 0,0 1,4 0,0 1,0

Kostnadsutjämning länet 0,0 0,0 0,0 0,0

Regleringsbidrag/avgift -0,5 -0,5 -0,3 -0,4

Kostnadsutjämning LSS 31,5 34,8 21,0 23,2

Fastighetsavgift 21,4 21,2 14,5 14,2

Generella bidrag staten 0,0 1,0 0,0 0,2

247,0 240,1 164,9 159,7

Totalt skatter och statsbidrag 781,9 754,7 521,5 503,1

Not 4 Fastigheter, anläggningar och inventarier

Ingående balans 399,9 395,0 399,9 395,0 833,9

Investeringar 81,7 31,6 33,5 11,1 58,8

Ökn/minskn leasing inventarier m m

Försäljning, bidrag -2,5 -0,8

Upp/nedskrivningar -0,3 -1,0

Avskrivningar -24,4 -23,9 -15,4 -17,3 -32,9

457,2 399,9 418,0 388,8 858,0

Not 5 Långfristiga fordringar

Ingående balans 6,5 11,4 6,5 11,5 11,2

Nya lån 0,0 0,0 0,0 0,2

Amortering 0,0 -4,9 -4,9 0,0 -0,2

6,5 6,5 1,6 11,5 11,2

Not 6 Placering av pensionsmedel

Aktier 71,8 67,7 71,8 62,4

Obligationer 54,1 53,0 54,1 53,1

Banktillgodohavande 3,2 2,0 * 4,5

Summa pensionsmedel 1) 129,1 122,7 125,9 120,0

Pensionsmedlen är klassificerade som omsättningstillgång och värderade enl lägsta värdets princip.
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Delårsrapport 2016-08-31

Noter

mnkr Prognos Bokslut

Delårs-

rapport

Delårs-

rapport
Koncern 

delårsrapport

2016 2015 2016-08-31 2015-08-31 2016-08-31

1) Marknadsvärdet 2016-08-31 143,4 (2015-08-31:135,6 mnkr) varav orealiserade vinster 20,7 mnkr 

 (2015-08-31:15,6 mnkr).

*Banktillgodohavanden redovisas för aug 2016 under övriga kortfristiga fordringar.

Not 7 Eget kapital

Ingående eget kapital 212,1 194,8 212,1 194,8 302,4

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

Årets resultat -2,2 17,3 15,3 28,9 20,3

209,9 212,1 227,4 223,7 322,7

Not 8 Långfristiga skulder

Ingående balans 249,8 173,8 249,8 173,8 556,8

Nya lån 15,8 76,0 0,0 76,0 10,0

Leasing ökn/minskn

224,5 249,8 208,8 249,8 523,1

17
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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 2016 innebär detta att 

slutavräkning för 2015 och preliminär slutavräk-

ning av 2016 års preliminära skatteintäkter har 

bokförts. 

 

Komponentavskrivningar 

Kommunen har börjat med komponentavskrivning 

under 2014. För investeringar före 2014 har 

investeringsobjekt över 5 mnkr fördelats på olika 

komponenter. Investeringar gjorda efter 2014 görs 

med komponentavskrivning. 

 

Koncernredovisningen har upprättats enligt för-

värvsmetoden med proportionell konsolidering. 

Förvärvsmetoden innebär att det egna kapitalet 
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som förvärvats vid anskaffningstillfället har elimi-

nerats. 

 

Med proportionell konsolidering menas att om 

"dotter-bolagen" inte är ägda till 100 procent så tas 

endast ägda andelar av räkenskaperna med i kon-

cernredovisningen. Interna mellanhavanden mellan 

kommunen och de olika företagen har eliminerats.  
 

 

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-

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. 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 22 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. 

Utredningsgraden i kommunens pensionsskulder, 

ansvarsförbindelsen och avsättningen är 98 %. 

 

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 38,33 

- 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 2016-08-31, beräknat utfall 2016-12-31

Driftredovisning, tkr

K är kostnad och I är intäkt Prognos Budget Avvikelse Prognos

Nämnd/styrelse 2016 2016 utfall 2015

   

Kommunstyrelse:

  Kommunövergripande verksamhet K 130 804,1 129 834,4 -969,7 128 190,7

  Kommunstyrelse, Rivningskostnader; K 0,0

  Kommunstyrelse, Borgensåtagande K 0,0

  Kommunstyrelse, HKIAB K 3 631,6 3 631,6 0,0 3 393,3

  (Exkl oförutsett) I -28 737,7 -26 803,1 1 934,6 -28 735,4 

 Räddningstjänst K 20 765,7 16 350,8 -4 414,9 17 628,3

I -3 724,5 -1 871,3 1 853,2 -2 078,2 

Kultur- och fritidsförvaltningen K 44 387,8 43 765,8 -622,0 44 332,1

I -10 822,3 -9 280,3 1 542,0 -10 955,0 

ÖSK K 43 415,9 43 754,8 338,9 32 857,0

I 0,0

Barn- och utbildningsnämnd K 317 060,6 286 984,5 -30 076,1 288 297,5

I -75 169,2 -48 229,5 26 939,7 -51 242,0 

Socialnämnd K 415 603,4 356 515,4 -59 088,0 377 956,9

I -99 667,4 -48 109,4 51 558,0 -71 124,2 

Miljö- och byggnadsnämnd K 21 351,1 22 826,1 1 475,0 21 506,1

I -15 561,9 -16 036,9 -475,0 -15 472,7 

Oförutsett, löner K 14 796,0 14 796,0 0,0 0,0

Oförutsett, övrigt K 1 100,0 1 100,0 0,0 1 100,0

Oförutsett, fiberutbyggnad mm K 1 274,2 1 274,2 0,0 5 672,8

Pensionsutbetalningar K 22 773,9 20 436,1 -2 337,8 21 744,3

Pensionsavgifter K 24 522,0 25 155,8 633,8 23 648,7

Övr nyintjänade pensionsförmåner K 2 751,1 2 118,8 -632,3 1 736,4

Arbetsgivaravgifter K 124 113,6 124 113,6 0,0 120 890,7

Arbetsgivaravgifter, lägre för ungd K -1 793,0 -2 955,0 -1 162,0 -5 536,9 

Åtebetalda avgifter  från AFA I 0,0 0,0 0,0 -7 238,0 

Kalkylerade PO-pålägg K -150 160,3 -150 160,3 0,0 -145 163,4 

Fördelade kapitalkostnader K -4 618,5 -5 358,3 -739,8 -5 067,5 

I -739,8 739,8

Ers för kapitalkostn ÖSK I -31 424,3 -31 424,3 0,0 -29 044,6 

Nedskrivning K 0,0 0,0 0,0 660,0

Avskrivningar K 24 413,8 25 363,3 949,5 24 956,0

Interna poster -11 511,4 -11 511,4 0,0 -15 003,9 

11 511,4 11 511,4 0,0 15 003,9

Summa kostnader, exkl projekt m m K 1 056 193,0 959 547,6 -96 645,4 943 337,9

Summa intäkter, exkl projekt m m I -265 847,1 -181 754,8 84 092,3 -200 886,2 

Projekt K 6 886,5 6 886,5 0,0 2 054,0

I -6 886,5 -6 886,5 0,0 -2 101,0 

Summa kostnader, inkl projekt K 1 063 079,5 966 434,1 -96 645,4 945 391,9

Summa intäkter, inkl projekt I -272 733,6 -188 641,3 84 092,3 -202 987,2 
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Delårsrapport per 2016-08-31, utfall 2016-08-31

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 2016 2016 utfall 2015
   

Kommunstyrelse:

Kommunövergripande verksamhet K 81 585,0 85 384,0 3 799,0 79 985,5

Kommunövergripande, HKIAB K 2 421,0 2 421,0 0,0 1 933,3

  (Exkl oförutsett)) I -20 323,0 -19 189,9 1 133,1 -21 235,4

 Räddningstjänst K 14 869,6 10 780,5 -4 089,1 11 861,0

I -1 865,3 -1 318,3 547,0 -1 363,9

Kultur- och fritidsförvaltningen K 29 043,0 29 177,2 134,2 29 739,8

I -7 227,8 -6 186,9 1 040,9 -7 408,9

ÖSK K 27 296,4 29 169,8 1 873,4 21 459,3

I

Barn- och utbildningsnämnd K 211 300,7 190 622,8 -20 677,9 188 031,1

I -51 486,1 -32 153,0 19 333,1 -34 104,5

Socialnämnd K 270 086,4 234 587,2 -35 499,2 251 959,4

I -63 896,7 -32 072,9 31 823,8 -43 869,6

Miljö- och byggnadsnämnd K 13 168,0 15 218,3 2 050,3 12 974,4

I -10 781,0 -10 691,3 89,7 -11 188,9

Ej fördelade löneökningar K

Oförutsett, löner K 9 864,0 9 864,0 0,0 0,0

Oförutsett, övrigt K 628,3 733,0 104,7 450,0

Oförutsett, fiberutbyggnad mm K 423,6 849,5 425,9 1 147,9

Pensionsutbetalningar K 15 163,6 13 624,0 -1 539,6 14 691,8

Pensionsavgifter K 15 230,5 16 772,4 1 541,9 14 430,7

Övr nyintjänade pensionsförmåner K 2 057,2 1 412,5 -644,7 1 605,8

Arbetsgivaravgifter K 92 432,4 91 704,8 -727,6 86 159,5

Arbetsgivaravgifter, lägre för ungd K -1 493,0 -2 364,0 -871,0 -5 537,0

Kalkylerade PO-pålägg K -107 430,6 -107 430,6 0,0 -104 110,7

Fördelade kapitalkostnader K -2 932,5 -3 572,2 -639,7 -3 379,0

I -49,3 49,3

Ers för kapitalkostn ÖSK I -20 949,5 -20 949,5 0,0 -21 783,4

Avskrivningar K 15 353,0 16 908,8 1 555,8 17 288,1

Interna poster K -11 511,4 -11 511,4 0,0 -10 002,6

I 11 511,4 11 511,4 0,0 10 002,6

Summa kostnader, exkl projekt K 677 555,2 624 351,6 -53 203,6 611 659,2

Summa intäkter, exkl projekt I -165 067,3 -111 050,4 54 016,9 -130 952,0

Diverse projekt m m K 4 625,8 4 625,8 0,0 1 401,0

I -4 625,8 -4 625,8 0,0 -1 369,0

Summa kostnader, inkl projekt K 682 181,0 628 977,4 -53 203,6 613 060,2

Summa intäkter, inkl projekt I -169 693,1 -115 676,2 54 016,9 -132 321,0

Pensionskostnader 32 451,3 31 808,9 -642,4 30 728,3

Kostnader före avskr exkl projekt 662 202,2 607 442,8 -54 759,4 594 371,1
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Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse

2015-08-31 2016-08-31 2016-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 2016

Kostnader exkl projekt 74 191,5 78 474,2 82 273,2 3 799,0 118 143,0 125 362,3 124 392,6 -969,7

Intäkter exkl projekt -18 734,1 -18 958,7 -17 850,0 1 108,7 -30 822,3 -28 671,4 -26 781,2 1 890,2

Nettokostnader 55 457,4 59 515,5 64 423,2 4 907,7 87 320,7 96 690,9 97 611,4 920,5

ingår i kostnader

Personalkostnader 41 718,4 43 910,2 44 694,4 784,2 62 699,3 67 721,8 68 111,0 389,2

Antal årsarbetare:

 Enligt budget

 Nyinrättade tjänster

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Campus kommer under hösten att vara mycket återhållsamma med alla kostnader för att nå ett så bra resultat som möjligt.

eUtveckling - Återhållsamhet, avtalsöversyner, deltagande i länssamverkan för bland annat e-tjänsteutveckling och telefoniavtal.

Campus - SFI på plats, Campus förtydligar sin roll i Kommunens integrationsarbete, Entreprenörskurs för nyanlända startar. Campus iordningställer 

och "hyr ut" lokaler till Kom Vux. Helt ny Universitetskurs "Social Media for Musicians and Artists". 4 YH-ansökningar lämnas in tillsammans med 

ÖSYH (Östsvenska Yrkeshögskolan).

Ekonomikontoret - Från och med årskiftet har nya ekonomisystemet varit i drift. Dessutom har beslutsstödsystemet Hypergene tagits i bruk och är 

just nu integrerat med ekonomi- och personalsystem. Rekrytering har gjorts av ställföreträdare/ budget- och skuldrådgivare efter pensionsavgång.

                                                                                                                                                                                                                                    

eUtveckling - Först 2016-01-01 slog den omorganisation som gjordes 2015-10-01 igenom i budget, Då delades IT-kontoret  upp i ett överordnat 

eUtvecklingskontor och en IT-enhet, samtidigt som Informationsenheten (information, delar av näringsliv, turism och telefoni/kontaktcenter) bröts ut 

ur Utvecklingskontoret och placerades under eUtvecklingskontoret, . Därför finns inga riktiga jämförelsetal bakåt för det nya eUtvecklingskontoret. 

Ronny Örnros är budgetansansvarig för IT-enheten medan Malin Albertsson är ansvarig för Informationsenheten. En av de två verksamhetsutvecklare 

som anställts av de tre kommunerna i H2O.samverkan är knuten till eUtvecklingskontoret, men kostnaderna belastar än så länge ansvar 110, 

Administrativ utveckling.

Kommunkansli - Förändring sedan föregående år är att kansliet har minskat befattningsmässigt då en person flyttade till Utvecklingskontoret. I år har 

en anställd varit hemma på föräldrarledighet.

Personalkontoret - Upphandling av företagshälsovård, hantera nya löneavtal för kommunals- och lärarförbundens avtalsområde, utveckling av 

attraktiv arbetsgivare (kartläggningsprocess), fokus på rekrytering av framtida medarbetare och integration och ny föreskrift om organisatorisk och 

social arbetsmiljö.

Serviceenheten - Kostchef har gått i pension och därför har en nyrekrytering av en enhetschef till kosten skett. Nya moduler inom bland annat Barn 

och Utbildning ger mer ytor att städa samt fler portioner mat att tillaga. 

Utvecklingskontoret - Ny organisation för utvecklingskontoret vilket innebär att Turism och information numera tillhör e-utvecklingskontoret. 
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Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

Campus - Ekonomi:  Verksamheten har alltför höga kostnader och klarar idag inte budgetramen. Invånare och brukare : Erbjuda kompetensutveckling 

på hemmaplan-Kurser inom Juridik, Ledarskap, Musikproduktion, Sociala medier och starta eget har hållits under året. Vara mötesplats-Flera stora 

evenemang har under året utgjort en förbättrad arena för Näringsliv och offentlighet. Verksamhet och Medarbetare: Samarbetet inom Campus i 

Småland har stärkt verksamheten och medarbetarnas möjlighet till att ta större ansvar. Utveckling : Samarbetet med Vuxenutbildningen och med 

utvecklingskontoret har vuxit. 4:a nya YH-ansökningar har lämnats in i ett helt nytt samarbete med ÖSYH, ett nytt samarbete med Linköpings 

Universitet har inletts. Stickprov:  Vidarefakturering av fakturor, medarbetarnas användning av hyrbil.

Ekonomikontoret - Det ekonomiska målet beräkas att uppnås. Inom övriga perspektiv har målnivåerna höjts men målen beräknas uppnås. 

Stickproven utförs regelbundet.

eUtveckling - Personalsituationen vid Kontaktcenter har inneburit att vi får göra avkall på några av de högt ställda målen för 2016. Stickprov har ännu 

inte utvärderats.

Kommunkansli - Budget  Kommunkansliet har inte anställt någon vikarie för en tjänstledighet som sträcker sig året ut och även in på 2017. Detta för i 

sin tur med sig ett överskott på personalkostnader.  Vad gäller överförmyndarverksamheten är det eftersläpningar från återsökning av kostnader som 

påverkar det mycket höga underskottet. Förändring kommer att ske när ensamkommande barn blir myndiga.  God kommunal service   Förslag på 

webbformulär för vigsel och betygskopior håller på att färdigställas. Ordning och reda  – attraktiv arbetsgivare   Under hösten planeras 

utbildningsinsatser för administrativ personal.  Lite bättre varje dag – hållbart samhälle   Genom digitala utskick av kallelse och handlingar har 

pappershanteringen minskat. Dock har vi ännu ingen annan lösning i slutarkiv än att köra ut på papper.   Stickprov:  bevakning på 

konsumentrådgivningen vad gäller typ av ärenden; färre ärenden men tyngre vad gäller innehållet,  utvärdering av nya arvodesmodellen ska ske innan 

årsskiftet.

Personalkontoret - I jämförelse med  utfallet för 2015 (390,6 tkr) så pekar utfallet för 2016 på ett större överskott (620 tkr). Bidragande orsaker till 

det större överskottet är klart färre mottagare av hedersgåvor och mindre utbildningsinsatser i jämförelse med 2015. Överskottet kan bli mindre 

eftersom Avonova (företagshälsovården) kan få göra fler insatser under hösten än beräknat. I helhet kommer målen för 2016 ligga i paritet med utfallet 

för 2015. Utfallet av nettobudgeten ser ut hamna på en lägre procentsats än verksamhetsåret 2015. Av de hittills genomförda aktiviteteterna att bedöma 

så beräknas  målet för god kvalité att uppfyllas. Vi kommer att under hösten genomföra resultat-och utvecklingssamtal och en medarbetarenkät för att 

bättre kunna utvärdera målen gällande verksamhet och medarbetare. Lönekontoret arbetar tillsammans med IT-kontoret med utvecklingspunkter som 

Single-Sign On och  Navet (personuppgifter digitalt via skatteverket). Detta hoppas vi ska leda till att vi kan ge bättre service till chefer och 

medarbetare.  Ett stickprov är genomfört gällande borttagandet av möjligheten att byta ut karensdag mot semesterdag eller någon annan form av 

ledighet (flex. komp m.m.). Ökningen från 657 karensdagar (20150831) till 844 karensdagar (20160831) är en mycket ringa ökning. Om ökningen 

beror på en ökad sjukfrånvaro eller ett minskat  uttag för att "täcka" karensdagen med olika ledigheter är svårbedömt. Det mest sannolika är att 

anledningen till ökningen av karensdagarna  är att den följer den totala ökningen av sjukfrånvaron under årets 8 första månader. 

Serviceenheten - Målet att bedriva verksamheten inom ekonomisk ram, kommer vi att klara. Arbetsmiljömålen som bygger på medarbetareenkäten 

nådde vi 2015 dock med en maginel sänkning på vissa frågor, för 2016 finns en oro att vi inte kommer att klara vissa mål i medarbetareenkäten, pga. 

omorgasnisation i ledningsgruppen, ny tillsatt enhetschef inom kosten och mindre chefnärvaro ute i verksamheterna under vår och sommar. 

Kostenhetens mål med nöjda kunder i restaurangen på F1-6 årskurs klarade vi 2015 med 87,3 % målnivå var 80 % , men nådde inte målet på 

högstadiet och gymnasiet målnivå 75 % resultat 66 %, en anledning till detta kan vara att vi hade nästan halverat svarande på enkäten mot 2014, under 

2014 hade vi hjälp utav BUN som så till att eleverna fick svara på kundenkäten under lektionstid, detta genomfördes inte 2015, vi kommer därför att 

föra en diskusstion med BUN för att få hjälp med detta under hösten 2016. Lokalvårdens mål med nöjda´kunder på högstadiet och gymnasiet låg på 75 

% resultat 74,3 % även här en försämring av antal svarande på enkäten, här kommer vi att jobba mer med tillsynstädning för att öka kundnöjdheten, 

vår ambition är att uppnå måluppfyllelse på 75 % kundnöjdhet. Målet att hålla semestervikarietimmarna under 1200 tim på lokalvården är redan 

uppnått. Målet på Kostenheten att vara köptrogna på upphandlade avtal ligger under de 3 första kvartalen i nivå med med målet, när det gäller målet 

matsvinn, så har man ändrat rutinerna på gymnasiet, ändringen är att man har tagit bort möjligheten för eleverna att kasta överbliven mat, numera tar 

eleverna oftast bara till sig det dem äter.Stickprov görs kontinuerligt under året på körjounaler, avtalstrohet, flex.   

Utvecklingskontoret - Stickprover på kontot resor görs i slutet av året. Måluppföljning Ekonomi: Flera projekt initerade via KSau leder till 

överskridande av årets budget. Måluppföljning Invånare&brukare: Flera mål följs upp årsvis men prognos företag startade av utrikes födda visar på 

nytt rekord. Måluppföljning Verksamhet&medarbetare: Flera mål följs upp årsvis men näringslivsrankingens målnivå kommer inte att uppfyllas. 

Måluppföljning Utveckling: Flera mål följs upp årsvis, prognos visar på inga allvarliga avvikelser från målnivåerna. Kanske når vi inte målnivån på 

antal UF-företag.
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Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

-323,6 -450

-222,3 -250

161,6 145,3 62,6 26,4

429,1 699,0

1514,7

-18,8

731

-731

-1 624,4 -2 601,8 1 141,1 1 676,8

-226,6 -277,4 -95,2 -151,6

132,2 50 11,3

222,3 150 Överskott pga färre något färre rehabiliteringsinsatser.

-24 -15 32,6 0 Underskott pga ökade insatser av Avonova på företagshälsovården.

112,8 130 Överskott pga klart färre hedersgåvor

39,2 0 Överskott pga outnyttjad facklig tid

26,8 40,3 Ingen pågående chefsrekrytering

199,8 150 112,5 112,5

Avvikelser

Campus, kostnadssidan har varit och beräknas vara fortsatt hög, dels beroende på nyinvesteringar i teknik 

på Musik Lab (musikstudio) samt delvis beroende på kostnader i samband med Kom Vux etablering på 

Campus.

Minskade intäkter, beroende på för lågt antal studenter på musikproduktion2, samt beräknat minskade 

intäkter på konferenssidan i samband med Kom Vux etablering.

Dessa beror på att det finns 1,5 tjänst som inte ingår i personalbudgeten

Kommunkanlsiet. Överförmyndarverksamheten inkl löner överskrider kostnadsbudgeten med 2 406,9 tkr, 

Kansliet och valnämnden underskrider budget med 555,9 tkr. Kostanderna för ensammkomna barn är inte 

budgeterad i den omfattning kostnader och intäkter uppstår. Överförmyndarverksamheten har per 31 augusti 

73 ensamkommande barn, 14 som är placerade av andra kommuner och 12 med särskilt förordnande 

vårdnadshavare totalt 99 barn. Detta antal barn är inte budgeterade. Överförmyndarverksamheten 

överskrider budget med 1 202,4 tkr. Migrationsverket ersätter för ensamkomna barn dock ibland inte fullt 

ut.

Kansliet har ett utfall på personalkostnader som är 558 tkr under budget, valnämnden har inte kommit i 

gång än och ligger under budget med 13,0 tkr  medan Överförmyndarverksamheten har ett överskott på 

797,6 tkr vilket ger ett netto på 226,6 tkr över budget. Kansliet har 1,0 befattning på föräldraledighet därför 

är utfallet lågt och kommer att vara lågt under resten av året. Kansliet har en beräknad intäkt mot HKIAB 

som de inte har erhållit. 

Personalkontoret - I jämförelse med  utfallet för 2015 (390,6 tkr) så pekar utfallet för 2016 på ett större överskott (620 tkr). Bidragande orsaker till 

det större överskottet är klart färre mottagare av hedersgåvor och mindre utbildningsinsatser i jämförelse med 2015. Överskottet kan bli mindre 

eftersom Avonova (företagshälsovården) kan få göra fler insatser under hösten än beräknat. I helhet kommer målen för 2016 ligga i paritet med utfallet 

för 2015. Utfallet av nettobudgeten ser ut hamna på en lägre procentsats än verksamhetsåret 2015. Av de hittills genomförda aktiviteteterna att bedöma 

så beräknas  målet för god kvalité att uppfyllas. Vi kommer att under hösten genomföra resultat-och utvecklingssamtal och en medarbetarenkät för att 

bättre kunna utvärdera målen gällande verksamhet och medarbetare. Lönekontoret arbetar tillsammans med IT-kontoret med utvecklingspunkter som 

Single-Sign On och  Navet (personuppgifter digitalt via skatteverket). Detta hoppas vi ska leda till att vi kan ge bättre service till chefer och 

medarbetare.  Ett stickprov är genomfört gällande borttagandet av möjligheten att byta ut karensdag mot semesterdag eller någon annan form av 

ledighet (flex. komp m.m.). Ökningen från 657 karensdagar (20150831) till 844 karensdagar (20160831) är en mycket ringa ökning. Om ökningen 

beror på en ökad sjukfrånvaro eller ett minskat  uttag för att "täcka" karensdagen med olika ledigheter är svårbedömt. Det mest sannolika är att 

anledningen till ökningen av karensdagarna  är att den följer den totala ökningen av sjukfrånvaron under årets 8 första månader. 

Serviceenheten - Målet att bedriva verksamheten inom ekonomisk ram, kommer vi att klara. Arbetsmiljömålen som bygger på medarbetareenkäten 

nådde vi 2015 dock med en maginel sänkning på vissa frågor, för 2016 finns en oro att vi inte kommer att klara vissa mål i medarbetareenkäten, pga. 

omorgasnisation i ledningsgruppen, ny tillsatt enhetschef inom kosten och mindre chefnärvaro ute i verksamheterna under vår och sommar. 

Kostenhetens mål med nöjda kunder i restaurangen på F1-6 årskurs klarade vi 2015 med 87,3 % målnivå var 80 % , men nådde inte målet på 

högstadiet och gymnasiet målnivå 75 % resultat 66 %, en anledning till detta kan vara att vi hade nästan halverat svarande på enkäten mot 2014, under 

2014 hade vi hjälp utav BUN som så till att eleverna fick svara på kundenkäten under lektionstid, detta genomfördes inte 2015, vi kommer därför att 

föra en diskusstion med BUN för att få hjälp med detta under hösten 2016. Lokalvårdens mål med nöjda´kunder på högstadiet och gymnasiet låg på 75 

% resultat 74,3 % även här en försämring av antal svarande på enkäten, här kommer vi att jobba mer med tillsynstädning för att öka kundnöjdheten, 

vår ambition är att uppnå måluppfyllelse på 75 % kundnöjdhet. Målet att hålla semestervikarietimmarna under 1200 tim på lokalvården är redan 

uppnått. Målet på Kostenheten att vara köptrogna på upphandlade avtal ligger under de 3 första kvartalen i nivå med med målet, när det gäller målet 

matsvinn, så har man ändrat rutinerna på gymnasiet, ändringen är att man har tagit bort möjligheten för eleverna att kasta överbliven mat, numera tar 

eleverna oftast bara till sig det dem äter.Stickprov görs kontinuerligt under året på körjounaler, avtalstrohet, flex.   

Utvecklingskontoret - Stickprover på kontot resor görs i slutet av året. Måluppföljning Ekonomi: Flera projekt initerade via KSau leder till 

överskridande av årets budget. Måluppföljning Invånare&brukare: Flera mål följs upp årsvis men prognos företag startade av utrikes födda visar på 

nytt rekord. Måluppföljning Verksamhet&medarbetare: Flera mål följs upp årsvis men näringslivsrankingens målnivå kommer inte att uppfyllas. 

Måluppföljning Utveckling: Flera mål följs upp årsvis, prognos visar på inga allvarliga avvikelser från målnivåerna. Kanske når vi inte målnivån på 

antal UF-företag.

Personalkontoret, överskott pga färre inköp av bruksmaterial och färre insatser gällande intern utbildning 

inom kontoret. 

Inom central samverkan så nås ett överskott pga något färre utbildningsinsatser. Intäkter från 

åtgärdsprogrammet för migration. 

Ekonomikontoret underskrider budgeten med 161,6 tkr. Det beror på lägre avskrivningar än budget med 

385,7 tkr. I utfallet för lokalkostnader finns ej budgeterade kostnader för Mimer och Strandhuset om ca 

215,9 tkr motsvarande belopp finns även som en ej budgeterad intäkt. 

I huvudsak är orsaken till underskridandet av budgeten lägrekostnader för kommunförsäkringen på grund av 

bättre avtal än tidigare.

Går plus på övriga kostnader som gör att man har täckning för de tjänster som inte ryms inom 

personalbudgeten

eUtvecklingskontoret gör ett överskott på 1514,7 tkr. Det beror dels på projektet kommunalt bredband 

men även IT-enheten har ett lågt utfall på kostnader under de första åtta månaderna. Räknar dock med att 

förbruka pengarna under slutet på året.
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852,5 700 Serviceenheten, vakanser personalpoolen kostservice, 1,5 tjänst. 

974 800

209 209 0,5 vakans enhetschef  

-70 -70 Högre kostnad av pappersförbrukning i lokalvården.

-200 -200 Ökade livsmedelskostnader, pga immigration och fler boende på Knektagården

-195 Inköp förbrukningsinventarier.

-112 Matavgifter äldreomsorgen. 

-65 Mjölkstöd ej utbetalt

-214,2 Utvecklingskontoret, Infrastrukturkansliet har ej fakturerat de övriga kommunerna.

1630,6 400

605 200

476,1 476,1

-734,1 -734,1

-108 -100
Särskilda utredingar: Några större utrredningar samt utbildningsinsatser har genomförts under året. Bland 

annat har kontot använts för att finansiera en säkerhetsutbildning samt till en utrednng om framtidens 

bibliotek.

Personalbrist, svårigheter att rekrytera, vilket gör att löner, andra personalrelaterade kostnader blir låga.

Skolskjutsar särskola har en viss fördröjning löpande under året men rättar till sig till årets slut.

Näringslivsbefrämjande åtgärder: Ej budgeterade kostnader för Möjligheternas mötesplats, Varta-området, 

Dackestop Virserum, Projekt Återbruket m fl.

Utvecklingskontor/Administrativ utveckling: Vidarefakturerade kostnader avseende verksamhetsutveckling 

m m.

Skolskjutsar grundskola har en viss fördröjning löpande under året men rättar till sig till årets slut.
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Delårsrapport 2016-08-31 Kommunstyrelsen, Kultur och Fritid

Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse

2015-08-31 2016-08-31 2016-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 2016

Kostnader exkl projekt 29 739,8 29 043,0 29 177,2 134,2 45 615,2 44 387,8 43 765,8 -622,0

Intäkter exkl projekt -7 408,9 -7 227,8 -6 186,9 1 040,9 -12 257,4 -10 822,3 -9 280,3 1 542,0

Nettokostnader 22 330,9 21 815,2 22 990,3 1 175,1 33 357,8 33 565,5 34 485,5 920,0

ingår i kostnader

Personalkostnader 11 400,3 11 476,9 11 654,3 177,5 17 823,4 17 731,5 17 481,5 250,0

Antal årsarbetare: 38,9 38,3 37,3 -1,0 38,9 38,3 37,3 -1,0

 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

Avstämning av årsarbetstiden Hagadal samt övrig verksamhet KoF sker löpande, vid stora avvikelser krävs förklaring och åtgärder i varje 

enskilt fall. Stickprov inköp Valhall har ej gjorts med anledning av ändrad verksamhet. Flertalet stickprov har tagits löpande under året på 

bidragsansökan och  vid utbetalningar till föreningar. Det finns inga indikationer på att några felaktigheter föreligger. 

Verksamheten bedrivs inom budget, beräknat överskott 2016 på 900 tkr. Arbetet med att öka tillgängligheten till kultur och fritid pågår samt 

att anläggningar och lokaler görs tillgängliga, där förväntas resultatet öka mot tidigare år. Genom ett  konsultarbete under 2016 kommer allt 

föreningsliv att utvärderas för att förstärka och förbättra samverkan samt ge en rättvisare fördelning inom föreningslivet. Vårt mål med 

verksamhet och medarbetare är att bibehålla och öka delaktighet/samarbete, ett gott ledarskap och att förbättra arbetsmiljön. Inom dessa mål 

har vi ett gott resultat från medarbetarenkäten, vi har ökat målnivån för 2016 men räknar med att nå målnivåerna. Vi arbetar med att utveckla 

vår verksamhet gränsöverskridande och inom förvaltningen, dock kommer vi inte att nå alla målen under året. En ökad tillgänglighet genom 

direkt service och via hemsidan är frågor som vi arbetar med konstant vilket gör att vi räknar med att klara målen inom de områdena 2016.

Sjukfrånvaron inom förvaltningen var hög i början av året men är nu åter på en låg nivå, 2,5%. Vi beräknar att sjukfrånvaron under året 

kommer att ligga under 3%. Långtidssjukfrånvaron är låg i förvaltningen.

Nya tjänster inom förvaltningen vilka finansieras genom åtgärdsprogrammet för migration. 2 tjänster till Ungdomsenheten, 0,5 tjänst till 

Hagadal samt 0,6 tjänst till Biblioteket i Hultsfred.

Från och med januari 2016 samverkar vi med Högsby kommun genom en gemensam Bibliotekschef, vi köper en 60 procents tjänst av 

Högsby. Planering pågår inför flytt av Hultsfreds bibliotek hösten 2016. Tills nytt bibliotek är byggt kommer biblioteket tillfälligt finnas i 

Valhall, andra våningen. 

I april 2016 togs beslut i kommunfullmäktige om att under tre år tillföra 650 tkr per år för att fördela till föreningar som bedriver 

integrationsprojekt.

Utegym vid Hagadal är uppfört och invigdes 28 maj 2016. Projekt med nybyggnad av Fotbollstält, konstgräs pågår, planerad invigning 

oktober 2016.
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Delårsrapport 2016-08-31 Kommunstyrelsen, Kultur och Fritid

Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

650 550

-485,0 -800 210 800

-50,0 -85 -40 -125

0,0 0 -140 -160 Inomhusanläggningar - Minskad uthyrning

-110,0 -110 110 110

-127,0 -127 127 127

50 50

206,2 200 -116,1 -100 Valhall - Förändrad verksamhet.

-150,0 -250 250 250

-100 200 200 Bibliotek - Statliga anslag samt anställning genom åtgärdsprogrammet för migration. 

200,0 100 390 390 Ungdomsenheten -  Minskade lönekostnader samt anslag från MCUF, ÖSAM. 

Övriga fritidsanläggningar- Nytt avtal har arbetats fram för ishallen i Virserum och beräknas vara 

klart i september. Därför har ingen utbetalning gjorts. Kostnaderna för detta avtal väntas bli avsevärt 

mindre.

Virserums Badhus - Mindre besökare än väntat samt en anställning genom åtgärdsprogrammet för 

migration. 

Stöd till föreningsverksamhet - Bidrag till föreningar som bedriver integrationsprojekt genom 

åtgärdsprogrammet för migration.

Kultur - Anslag till Virserums konsthall. På intäktssidan är det ej budgeterade statliga anslag. 

Föreningslaget - Bidragsanställning från Arbetsförmedlingen.

Hammarsjön -  Ökade intäkter

Hagadal - Bidragsanställning AMS samt anställning genom åtgärdsprogrammet för migration. Ett högre 

tryck i verksamheten har i övrigt lett till något ökade kostnader samt intäkter. 

Avvikelser
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Delårsrapport 2016-08-31 Kommunstyrelsen, Räddningstjänst

Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse

2015-08-31 2016-08-31 2016-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 2016

Kostnader exkl projekt 11 860,9 14 869,6 10 780,5 -4 089,1 18 344,6 20 765,7 16 350,8 -4 414,9

Intäkter exkl projekt -1 363,9 -1 794,5 -1 247,5 547,0 -2 432,1 -3 724,5 -1 871,3 1 853,2

Nettokostnader 10 497,0 13 075,1 9 533,0 -3 542,1 15 912,5 17 041,2 14 479,5 -2 561,7

ingår i kostnader

Personalkostnader 7 786,9 8 209,2 6 985,5 -1 223,7 11 638,5 11 889,2 10 478,3 -1 410,9

Antal årsarbetare: 4,6 4,7 4,5 4,7 4,6

 Enligt budget 4,5 4,5 4,5 4,5

 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

2 376,9 2 376,9 -1 487,0 Kostnader och beräknad intäkt för stora bränder i Triabo och Stockhorva

1 712,2 2 038,0 Kostnader för övriga bränder och andra insatser utöver budget är 1 712,2 tkr, löner utgör 648,6 tkr

-547,0 -553,2

Konteringskontroll görs löpande, måluppfyllelse kontrolleras också. Mål för Invånare och brukare: Antal personer med allvarlig personskada 

uppgår så här långt till bara 1 person utav målet som är 10 st. Antal olyckor i trafiken uppgår till 33 st av målet som är satt till 50 st. Antal brand i 

byggnad är i nuläget 25 st av målet som är 20 st, så detta mål kommer vi inte att klara. Mål för verksamhet och medarbetare: Gott samarbete, God 

arbetsmiljö, God delaktighet, Gott ledarskap och God beredskap är uppfyllda med god marginal. Mål för Utveckling och god 

kompetensutveckling räknar vi också med att uppfylla. Mål för ekonomi räknar vi inte med att uppfylla, detta beror på antalet utryckningar och 

flertalet långvariga insatser med stora kostnader.

Under maj månad var det en stor skogsbrand där andra kommuner var med i räddningsinsatsen. Den kommer att kosta mycket men vi räknar med 

att få kostnadsteckning. En stor insats i samband med brand i en pelletsfabrik i juni månad som också kostade mycket är genomförd, även här 

räknar vi med kostnadsteckning. Antalet insatser totalt uppgår till 248 st 2016-09-13. I budget finns utrymme för ca 150 insatser. Utav 248 

insatser är 32 st i skog och mark på grund av den varma och torra sommaren, dessa är oftast långvariga och kostnadsdrivande. Antalet 

automatlarm är 52 st och SAMS larm är 32 st.

Vi kommer att sammanställa och söka tillbaka pengar från skogsbrand i Triabo och Brand i pelletsfabrik. Kommunen har en självrisk på 445 tkr 

per insats så i sämsta fall kommer dessa två bränder att kosta 890 tkr. Denna summa kommer justeras eftersom kommunen får ersättning för 

användande av eget materiel. Hur mycket pengar detta handlar om är i dagsläget oklart.

Avvikelser

Intäkter för automatlarm och SAMS är ca 294 tkr. Sålt tjänsten säkerhetsamordnare till Vimmerby, 

90,0 tkr. Intäkter för Larmsändare ca 163 tkr 
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Resultaträkning för ÖSK Hultsfred

Utfall Utfall BudgetAvvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse

mnkr 201508 201608 201608 201608 2015 2016 2016 2016

Intäkter 68,1 100,9 83,9 -17,1 104,8 137,8 125,8 -12,0

Kostnader 88,7 121,4 112,4 -8,9 140,4 171,3 168,7 -2,6

Avskrivningar 0,9 0,9 0,6 -0,3 1,3 1,3 0,9 -0,4

Verksamhetsnetto -21,4 -21,3 -29,2 -7,9 -36,8 -34,8 -43,8 -9,0

Skatteintäkter 0,0 0,0

Generella statsbidrag 

och utjämning 0,0 0,0

Summa skatter och 

statsbidrag
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella intäkter 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Driftbidrag 21,4 21,3 29,2 7,9 36,8 34,8 43,8 9,0

Periodens/årets 

resultat
0,0 -21,3 -29,2 -7,9 -36,8 -34,8 -43,8 -9,0

201608 Utfallet ackumulerat från 1 januari till 31 augusti 2016

201508 Utfallet ackumulerat från 1 januari till 31 augusti 2015

Positiva tal = högre intäkter -1

Kommentar

Aug Dec Aug Dec

5,3 0,0 -2,4 0,0 Fastighet

-0,2 -2,7 -1,6 1,9 Gator, vägar, parker

-1,5 -2,3 -4,4 -6,4 Vatten och avlopp

0,9 1,3 -3,6 -1,3 Renhållning

1,1 1,1 -1,8 -1,3 Skogsförvaltning

3,0 4,5 -3,3 -4,9 Förbundsadministration & Finans

0,6 1,0 0,0 0,0 Bostadsanpassning

Lägre driftskostnader som vägs upp av högre avskrivningar är 

budgeterat.

Ett stor antal ansökningar om bostadsanpassning ger liksom 2015 

både redovisat och prognosticerat underskott.

Positiva tal = högre kostnader

Avvikelser

Kostnader Intäkter

Ett underskott främst beroende på ett antal större underhållsprojekt 

som hunnit avslutas. Under hösten kommer underhållskostnaderna 

hållas nere och prognosen är därför enligt budget.

Ett något bättre resultat, främst tack vare lägre elkostnader för 

gatubelysning, vilket också ger ett prognosticerat överskott.

För helåret kommer VA-verksamheten i ÖSK redovisa en vinst som 

prognosticeras till 8,7 mnkr. I enlighet med självkostnadsprincipen 

kommer i kommunens redovisning ytterligare avsättning till 

framtida VA-investeringar att göras på motsvarande belopp.

För helåret lämnas en prognos på nollresultat i enlighet med 

självkostnads-principen, med en ökning av skulden till 

renhållningskollektivet prognosticeras till ca. 2000 tkr. 

Högre intäkter efter avverkning runt vattentornet gör att 

verksamheten redovisar ett överskott 
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Delårsrapport 2016-08-31 Barn- och utbildningsnämnden

Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall 

Beräknat 

utfall Budget Avvikelse

2015-08-31 2016-08-31 2016-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 2016-12-31

Kostnader exkl projekt 188 705,1 211 300,7 190 622,9 -20 677,8 295 947,6 317 060,6 286 984,5 -30 076,1

Intäkter exkl projekt -34 778,6 -51 486,1 -32 153,0 19 333,1 -60 266,3 -75 169,2 -48 229,5 26 939,7

Nettokostnader 153 926,5 159 814,6 158 469,9 -1 344,7 235 681,3 241 891,4 238 755,0 -3 136,4

varav: (ingår i Kostnader)

Personalkostnader 125 557,1 139 476,8 112 394,3 -27 082,5 194 417,6 204 468,9 169 641,8 -34 827,1

Antal årsarbetare:

  Enligt utfall/budget 399,7 437,9 343,0 -94,9 404,5 439,6 343,0 -96,6

  Nyinrättade årsarbetare 0,0

Kommentarer

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

Barn- och utbildningsnämndens (BUN) nettokostnad för helåret 2016 beräknas bli 241,9 mnkr, vilket är 1,3% (3,1 mnkr) högre än 

budgeterat. I aprilprognosen bedömdes nettokostnaden för helåret bli 0,7% (1,6 mnkr) högre än budgeterat. Detta innebär att utsikterna 

sedan dess har försämrats. Per 160831 är nettokostnaden 0,8% (1,3 mnkr) högre än motsvarande delårsbudget. 

Fem nya moduler har hyrts för att kunna hantera det ökade antalet barn/elever. Två moduler har hyrts i Målilla, en till förskolan och en till 

grundsärskolan. Tre moduler har placerats i Hultsfred, en som förskola vid Råsebäck, och två vid Lindblomsskolan. Vuxenutbildningen 

inklusive SFI's verskamhet har flyttast till Campus. Öppna förskolan öppnade i den nya familjecentralen i augusti. Återbruket för 

förskolan öppnade i september i gemensamma lokaler med Stegen.

BUN's mål består bland annat av att verksamheten ska bedrivas inom budget, nivån på elevernas betyg, hur trygga eleverna känner sig i 

skolan och huruvida föräldrarna anser att de har möjlighet att påverka verksamheten. Enligt den här prognosen kommer BUN inte uppnå 

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)". Målnivån för dessa nyckeltal är 85 och 2016  uppnår inte BUN målnivån för något av nyckeltalen Utfallet för 

"Andel elever som nått målen i alla ämnen (årskurs 3)" var 72,2, för "Andel elever som nått målen i alla ämnen (årskurs 6)" 64,5, för  

"Andel elever som nått målen i alla ämnen (årskurs 9)" 67,7 och för "Andel behöriga till gymnasiet (årskurs 9)" 72,9.

2016 är första året då BUN har haft elev- och föräldrarenkäterna på våren.  I dessa enkäter mäts bland annat elevernas trygghet samt om 

föräldrarna upplever att de kan påverka verksamheten.

2016 års utfall för "Barnen är trygga i förskolan" (95,9) nådde inte målnivån (98). I jämförelse med 2015 sjönk utfallet med 1,7 

procentenheter. Utfallet för motsvarande mål i grundskolan blev 95,2 vilket var minskning med 1,9 procentenheter i jämförelse med 2015. 

Målnivån var 96.

BUN har mål som mäts med hjälp av medarbetarenkäten. Denna enkät mäts inte förrän i oktober. Bland annat  målet "God arbetsmiljö" 

med tillhörande nyckeltal "Andel medarbetare som anser att arbetsmiljön är god" mäts i denna enkät. Detta mål finns med i alla BUNs 

verksamheters styrkort och ingen av verksamheterna nådde upp till målnivån 2015. Det pågår ett ständigt arbete med att förbättra 

arbetsmiljön, till exempel via arbetsmiljöronder. På många arbetsplaster har underhålla av lokalerna påbörjats vilket kan ge en positiv 

effekt på resultatet 2016.

Inkomstkontroll i förskola och fritidshem samt sambokontroll kommer starta under hösten. Detta görs i form av stickprov.
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Delårsrapport 2016-08-31 Barn- och utbildningsnämnden

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec Kommentarer

6 516,6 9 484,1 -4 907,2 -8 942,2

-10 427,4 -14 936,4 9 178,9 13 694,0

315,0 458,6 3,0 4,5

-6 274,0 -8 574,9 4 621,2 6 781,1

-499,2 -685,2 5,8 8,6

-4 248,4 -6 855,8 5 243,6 7 704,5

-5 164,3 -8 061,6 4 158,8 6 170,1

-499,8 -610,9 878,1 1 310,1

-472,0 -355,4 184,5 260,9

75,6 61,4 -33,8 -51,9

-20 677,9 -30 076,1 19 332,9 26 939,7

Skolformsövergripande verksamhet förväntas visa ett överskott på grund av att BUN fick 

ett bifall i ett överklagande gentemot migrationsvereket avseende bussresor mellan Moliljan 

och Emådalskolan.  På grund av att migrationsverket är sena med sina utbetalningar av 

ersättning för utbildning av asylsökande elever och på grund av osäkerhet på hur mycket 

ersättning migrationsverket beviljar så finns det möjlighet att upplupen ersättning för 

budgetåret 2015 kommer BUN tillhanda 2016. Detta kan påverka utfallet i positiv och 

negativ riktning.

Grundskolan förväntas visa ett underskott främst på grund av att kostnadsbudgeten för 

interkommunala ersättningar och bidrag till friskolor förväntas överskridas.  Även kostnader 

för asylsökande barn bidrar till underskottet på kostnadssidan. Detta motverkas dock av ett 

överskott i intäktsbudgeten som främst är orsakad av ersättning från migrationsverket för 

utbildning av asylsökande elever. 

Musikskolan förväntas inte avvika nämnvärt från budgeten.

Avvikelser

Grundsärskolan förväntas visa ett överskott på grund av att personalbudgeten inte 

beräknas användas fullt ut. 

Gymnasium och gymnasiesärskola förväntas visa ett underskott främst på grund av att 

personalbudgeten förväntas överskridas. Denna överskridelse beror främst på behovet av 

studiestöd till den ökade elevgruppen av nyanlända. Detta motverkas delvis av intäkter från 

migratiosnverket för utbildning av asylsökande elever.

Vuxenutbildningen förväntas visa ett underskott främst på grund av att personalbudgeten 

förväntas överskridas.

Svenska för invandrare föväntas visa ett överskott på grund av att antalet elever har ökat 

vilket lett till högre intäkter. Kostnaderna har dock inte ökat motsvarande på grund av 

marginaleffekter.

Förskolan förväntas visa ett underskott främst på grund av att personalbudgeten beräknas 

överskridas. Den stora anledningen till detta är den nya modulen vid Råsebäck där 5 tjänster 

finns utöver budget från och med augusti.

Förskoleklass förväntas visa ett överskott främst på grund av att personalbudgeten inte 

beräknas användas fullt ut.

Fritidshem förväntas visa ett underskott på grund av att personalbudgeten förväntas 

överskridas.
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Delårsrapport 2016-08-31 Miljö- och byggnadsnämnden

Hultsfred-Vimmerby

Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse

2015-08-31 2016-08-31 2016-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 2016

Kostnader exkl projekt 13 091,4 13 166,9 15 217,2 2 050,3 21 310,0 21 351,1 22 826,1 1 475,0

Intäkter exkl projekt -11 273,9 -10 781,0 -10 691,3 89,7 -16 172,5 -15 561,9 -16 036,9 -475,0

Nettokostnader 1 817,5 2 385,9 4 525,9 2 140,0 5 137,5 5 789,2 6 789,2 1 000,0

ingår i kostnader

Personalkostnader 9 862,8 10 041,4 11 538,0 1 496,6 15 431,5 15 602,3 17 307,3 1 705,0

Antal årsarbetare: 29,6 28,8 33,5 4,7 30,2 30,2 33,5 3,3

 Enligt budget

 Nyinrättade tjänster

Förvaltningens gemensamma överskott mot budget förväntas enligt prognos bli 1 500 tkr. I delårsbokslutet

beräknas fördelningen lika mellan de båda kommunerna men vid årets slut fördelas det faktiska resultatet enligt 

en fördelningsnyckel som bygger på intäkter, antal ärenden samt befolkningsmängd i respektive kommun. 

På grund av skillnader i nämndfinansiering bedöms årets utfall mot budget bli; 1 000 tkr i Hultsfred och

613 tkr i Vimmerby.

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Revisionsbyrån PWC är i sin granskningsrapport mycket nöjda med nämndsamverkan mellan Vimmerby och Hultsfred. 

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Vimmerby tätort är antagen. 

Bra resultat i kommunernas hållbarhetsranking. 

Förslag till Hållbarhetsprogram på remiss i båda kommunerna.

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

1884 1225 Lägre kostnader på grund av stort överskott i personalbudgeten. Överskottet minskar till 

årsskiftet eftersom externt handläggningsstöd köps in under hösten.

166 250 Lägre politikerkostnad för Hultsfreds kommun än förväntat.

89,7 275 Bättre konjunkturläge än den bedömning vi gjorde vid apriluppföljningen samt höga 

intäktsnivåer trots låg bemanning.

-750 Lägre debitering än budgeterat till Vimmerby kommun för Vimmerbys del av 

samverkan på grund av lägre kostnader än budget.

Höga intäktsnivåer inom samtliga områden ger grunden för en stabil ekonomi och en budget i balans. Insiktsmätningar pågår för att 

mäta servicenivån, resultat förväntas i oktober. Gott ledarskap och bra samarbete. Underbemanning sliter dock på medarbetarna. Då 

vi ofta har svårt att rekrytera den kompetens vi söker uppstår det vakanser mellan den som slutar och den tillträdande medarbetaren. 

Detta gynnar ekonomin ur ett kortsiktigt perspektiv. Det är långsiktigt sämre eftersom det försvårar utvecklingen av verksamheten 

och det förlänger handläggningstiden för de ärenden som vi hanterar. På årsbasis skapar dessa vakanser tillsammans med nedsatta 

tjänster en underbemanning på drygt tre tjänster gentemot personalbudgeten och mot de uppdrag vi förväntas utföra. Situationen 

sliter på personalen och den tär på arbetsmiljön. Trots detta har vi fortsatt låg sjukfrånvaro, under målnivån 3 %. Arbete med 

utveckling av hållbara planer pågår. Kommunerna klättrar i Aktuell Hållbarhets ranking (fd Miljöaktuellt). Vi har ett mer 

strukturerat hållbarhetsarbetearbete under utveckling.

Avvikelser
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Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall 

Beräknat 

utfall Budget Avvikelse

2015-08-31 2016-08-31 2016-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 2016-12-31

Kostnader exkl projekt 251 960,5 270 086,4 234 587,2 -35 499,2 387 203,7 415 603,4 356 515,4 -59 088,0

Intäkter exkl projekt -43 870,8 -63 896,8 -32 073,0 31 823,8 -79 565,4 -99 667,4 -48 109,4 51 558,0

Nettokostnader 208 089,7 206 189,6 202 514,2 -3 675,4 307 638,3 315 936,0 308 406,0 -7 530,0

ingår i kostnader

Personalkostnader 168 548,7 171 598,5 168 657,4 -2 941,1 256 526,3 272 143,3 256 318,3 -15 825,0

Antal årsarbetare: 517,8 530,0 479,8 -50,2 512,1 524,0 479,8 -44,2

 Enligt budget 479,8 479,8 479,8 479,8 479,8

 Nyinrättade tjänster 20,0

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

Från årsskiftet har IFO fått två nya sektioner, sektionen för arbete och integration och sektionen för ensamkommande. Det är de stora 

ökningar av asylsökande och nyanlända det senaste året som har medfört ett behov av att stärka upp organsationen.

De migrationspengar som socialförvaltningen får del av används till tjänster i flera verksamheter, framförallt inom individ- och 

familjeomsorgen. Alla tjänster är ännu inte tillsatta men satsningen är ändå den enskilt största förklaringen till det ökade antalet 

årsarbetare.

I budgetbeloppen för delårsrapporten har ingen hänsyn tagits till kommande tilläggsanslag för nya löner. Helårsprognosen är beräknad 

utifirån avvikelse mot budget och ska för de verksamheter där nya löner har betalats ut (d v s för tjänster utanför Kommunals 

avtalsområde) vara justerad så att utfördelning av tilläggsanslag i endast mindre omfattning kommer att påverka prognosen.

Inom äldreomsorgen forstätter arbetet med att anpassa hemtjänstens kostnader till de resurser som tilldelas utifrån beviljad insatstid.

Verksamheterna för ensamkommande finansieras av ersättningar från Migrationsverket. Då det är lång väntetid, över ett år, på 

återbetalningar av sökta medel så finns en stor osäkerhet kring hur stor ersättningen kommer att bli.

Socialnämnden har ett flertal mål som stäms av vid olika tidpunkter under året. De mål och nyckeltal som hittills har mätts under 2016 

finns inom perspektivet invånare och brukare och redovisas nedan. Utöver de mål som har kunnat mätas görs även en bedömning av 

nämndens möjlighet att nå uppsatta målnivåer för respektive mål.

Ekonomi

Målet att verksamheten ska bedrivas inom budget bedöms nämnden som helhet inte att nå upp till då prognosen visar på ett 

överskridande med 2,4 procent. Individ- och familjeomsorgen (IFO) och Omsorgen om personer med funktionsnedsättning och psykiatri 

(OF) beräknas inte klara att hålla sin budget. För Äldreomsorgen (ÄO) ser det bättre ut då prognosen visar att verksamhetsgrenen bara 

kommer att förbruka 97,9 procent av budgeten.
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Verksamhet och medarbetare

Nyckeltal för perspektiven verksamhet och medarbetare samt utveckling mäts genom kommunens medarbetarenkät som dock dock 

genomförs först senare under hösten. Inom IFO bedöms chanserna att nå målet om stolthet som goda då både 2014 och 2015 års utfall 

överträffade 2016 år målnivå. För målen om delaktighet och god arbetsmiljö kan det, med tanke på den pressade arbetssituationen inom 

IFO, även i år bli svårt att nå de uppsatta målnivåerna. Äldreomsorgen har lite längre till sina målnivåer sett till utfallet 2015 och det 

finns en risk att alla målen inte kommer att nås. För OF bör målet om stolthet nås även i år. Liksom inom övriga förvaltningen finns det 

ett arbete att göra för att nå målen om delaktighet och god arbetsmiljö. Generellt för förvaltningen gäller att lokalernas utformning och 

funktion har stor betydelse för hur arbetsmiljön upplevs, något som kan vara svårt att förändra i det korta tidsperspektivet.

Utveckling

Målet om kontinuerlig kompetensutveckling bör vara inom räckhåll för verksamheterna. IFO nådde målet redan 2015 medan övriga 

verksamhetsgrenar hamnade strax under.

Planerade stickprov av debitering av avgifter inom äldreomsorgen och kvitton från inköp av fordonsbränsle kommer att genomföras 

under hösten.

Invånare och brukare

För IFO finns ingen sammanställning av en aktuell brukarundersökning att tillgå. Målnivåerna justerades något inför 2016 men ligger i 

de flesta fall en ganska bra bit över förra årets utfall. Principen "lite bättre varje dag" får anses vara tillämplig på IFO:s väg mot att nå 

målen för perspektivet invånare och brukare. Äldreomsorgen har inte några akutella mätdata klara för perspektivet eftersom nyckeltalen 

mäts genom den nationella brukarundersökningen som redovisas senare under hösten. Nyckeltalen gjordes om inför 2016 men det 

kommer att krävas en nivåhöjning jämfört med föregående år för att verksamhetsgrenen ska nå de uppsatta målen. Sammanställningen 

av OF:s brukarundersökning visar att samtliga mål inom perspektivet nås eller överträffas. (se nedan). 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning och psykiatri
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Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

1551 2023 220 510 ADMINISTRATION

-37367 -49672 27993 36261 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

1236 1919 1887 1780 ÄLDREOMSORG

Prognoserna pekar mot ett underskott för IFO vuxen (-2440 tkr). Kostnaderna för placeringar på 

HVB för missbruksvård ligger över vad som är budgeterat då det har varit flera placeringar främst 

under början av året. Liksom föregående år beräknas kostnaderna för försörjningsstöd bidra till 

underskottet.

Även IFO barn och familj prognostiserar ett underskott. (-12260 tkr). En hög arbetsbelasting gör 

att verksamheten har betydligt fler anställda än vad som är budgeterat och konsulttjänster har också 

fått tas i anspråk. Flera LVU-placeringar under året gör att det kommer att bli stora överskridanden 

för placeringar på HVB och i familjehem.

Kontot med ofördelade medel på 1997,3 tkr som ska användas som buffert för hela förvaltningen är 

budgeterat under förvaltningsgrenen Administration och är orsaken till merparten av 

kostnadsöverskottet. Intäktsöverskottet beror på att delar av tjänsterna som medicinskt ansvarig 

sjuksköterska och alkohollagshandläggare säljs till andra kommuner vilket ger något mer intäkter 

än budgeterat.

Avvikelser

Verksamheterna för särskilt boende visar på ett överskott. Här har en stor del av det statsbidrag i 

form av äldrebemanningspengar som förvaltningen har fått hjälpt upp verksamheternas ekonomi. 

Verksamheter som tidigare har prognostiserat underskott på grund av extra bemanning har nu blivit 

kompenserade för denna extra kostnad. (-1430 tkr).

Hemtjänsten (inklusive andra verksamheter med anknytning till hemtjänst) räknar med ett 

överskott (975 tkr). Inom själva hemtjänstversamheterna har det under långt tid pågått ett arbete 

med att få utgifterna att rymmas inom vad resurstfördelningen ger utrymme för. Prognosen visar på 

att den sammantagna prognosen för Norr och Söder nu närmar sig det målet. Det centrala kontot 

för resursfördelning får ett överskott till följd av färre hemtjänsttimmar än vad som är budgeterat.

Verksamheterna för hälso-, sjukvård och rehabilitering, HSR räknar med ett stort överskott (2090 

tkr), främst till följd av vakanta tjänster men också genom högre intäkter än budgeterat.

En ny sektion har inrättats inom IFO, Sektionen för ensamkommande. Här ryms dels den 

personalgrupp som arbetar med mottagande och utredning, dels placeringar på HVB och 

familjehem samt våra två egna HVB-hem. De senare räknar med ett underskott på (-460 tkr). För 

sektionen som helhet pekar prognosen på ett överskott tack vare att en del tjänster finansieras med 

migrationspengar (520 tkr).

Sektionen för arbetsmarknad och integration, som också är ny för året, räknar med ett överskott till 

följd av lägre personalkostnader och ökat stöd från Arbetsförmedlingen till verksamheten för 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder (570 tkr).
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Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

-869 -14476 2083 13602 OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

-50 1118 -359 -595 PSYKIATRI

Avvikelser

Gruppbostäderna ger ett överskott genom samverkan mellan flera gruppbostäder (435 tkr). Även 

bostad med särskild service uppvisar en positiv prognos (970 tkr).

Verksamheten för korttidsboende för barn och trapphusboende går med underskott på grund av 

stora omvårdnadsbehov (-1500 tkr).

Den dagliga verksamheten enligt LSS beräknas rymmas inom budget. 

Kontot för personliga assistenter beräknas ge ett underskott (-740 tkr) trots extra anslag i 

ombudgeteringen. Orsaken är assistansärenden där Försäkringskassan har gett avslag på 

ansökningar om att få insatserna beviljade enligt socialförsäkringsbalken och kommunen får 

därmed stå för hela assistanskostnaden själv.

Inom socialpsykiatrin beräknas överanställningar för att klara ett ökat behov leda till ett underskott 

(-440 tkr). Kostnaderna för köp av platser på enskilda vårdhem ser i nuläget ut att ut att bli lägre än 

budgeterat (1575 tkr) medan intäkterna blir lägre till följd av färre brukare som är placerade enligt 

socialtjänstlagen (-550 tkr).
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Delårsrapport 2016-08-31 Pensioner, avskrivningar, finansiering

Driftbudget (tkr) Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse

2015-08-31 2016-08-31 2016-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 2016-12-31

9010 Utbetalade pensioner

1 Kostnader 14 691,8 15 163,6 13 624,1 -1 539,5 21 744,3 22 773,9 20 436,1 -2 337,8

Utbetalningarna högre än budgeterat både i utfall och prognos.

9011 Pensionsavgifter

1 Kostnader 14 430,7 15 230,5 16 770,5 1 540,0 23 648,7 24 522,0 25 155,8 633,8

Utfallet för 2016 är blir något lägre än budget, både både i utfall och prognos.

9012 Övriga intjänade pensionsförmåner

1 Kostnader 1 605,8 2 057,2 1 412,5 -644,7 1 736,4 2 751,1 2 118,8 -632,3

Övriga intjänade pensionsförmåner har ett högre utfall än budget och även kostnaderna vid årets slut prognosticeras 

bli högre än budgeterat. Högre kostnader för pensionsförsäkringar är orsaken.

Arbetsgivaravgifter (för ungdomar m fl)

1 Reducerad kostnad -5 537,0 -1 493,0 -2 364,0 -871,0 -5 536,9 -1 793,0 -2 955,0 -1 162,0

Arbetsgivaravgifterna för unga har ändrats från och med den 1 juni. Det är nu full arbetsgivaravgift för personer som är 

födda 1991 eller senare.

Avskrivningar

Kostnader 17 288,1 15 353,0 16 908,8 1 555,8 24 096,6 24 413,8 25 363,3 949,5

2016 års investeringsbudget efter ombudgetering uppgår till 107,6 mnkr. Till årets slut beräknas en positiv

avvikelse från investeringsbudgeten med 25,8 mnkr. Den största enskilda avser Förskola och skolor där man räknar 

med att investeringar på 5,6 mnkr inte kommer att genomföras under 2016. Investeringsutgifterna netto per den 31

 augusti 2016 är 33,2 mnkr eller 38,5 mnkr lägre än investeringsbudgeten per sista augusti.

Räntekostnader

1 Kostnader 2 827,1 2 552,0 2 666,7 114,7 4 366,0 3 600,0 4 000,0 400,0

Kommunens låneskuld per den sista augusti 2016 är 208,8 mnkr. Räntenivån på de lån som omsatts och ränte-

justerats under året har varit lägre än budgeterat, och prognosen är 400 tkr i lägre utfall än budgeterat.

Finansiell kostnad, uppräkning pensionsskuld

1 Kostnader 123,0 48,0 108,7 60,7 109,0 72,0 163,0 91,0

Enligt beräkning och prognos från kommunens pensionsadministratör Skandia blir den finansiella uppräkningen

72 tkr för 2016. Se övriga intjänade pensionsförmåner ovan.

Övriga finansiella intäkter

1 -115,1 -1 553,0 -133,3 1 419,7 -163,2 -1 720,0 -200,0 1 520,0

Ej budgeterad återbäring från Kommuninvest på ca 1 mnkr ökar utfallet.  Vidare ingår i utfallet även borgensavgift

från ABHB som är budgeterad i driften. Budgeten kommer till kommande år att flyttas. 

Räntor bankmedel 

och fordringar
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Delårsrapport 2016-08-31 Pensioner, avskrivningar, finansiering

Driftbudget (tkr) Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse

2015-08-31 2016-08-31 2016-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 2016-12-31

Avkastning pensionsmedel

Kostnader

1 Intäkter -9 391,7 -7 397,3 -2 533,3 4 864,0 -12 210,0 -8 160,4 -3 800,0 4 360,4

Från den 31 augusti till årets slut beräknas utfallet öka med knappt 1 mnkr till 10,3 mnkr. 

Prognosen bygger på avkastning på räntebärande tillgångar samt utdelningar.
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Delårsrapport 2016-08-31 Skatter och statsbidrag

Driftbudget (tkr) Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse

2015-08-31 2016-08-31 2016-08-31 2016-08-31 2015 2016 2016 2016

Skatteintäkter -343 415,9 -356 613,5 -360 432,7 -3 819,2 -514 561,0 -534 918,0 -540 649,0 -5 731,0

Generella statsbidrag 

och utjämning -159 654,9 -164 876,8 -164 582,0 294,8 -240 149,2 -246 973,0 -246 873,0 100,0

Summa skatter och 

statsbidrag -503 070,8 -521 490,3 -525 014,7 -3 524,4 -754 710,2 -781 891,0 -787 522,0 -5 631,0

Den 15 augusti presenterade Sveriges Kommuner och Landsting den senaste prognosen över

skatteunderlagets utveckling för inkomståren 2016-2020.

Budget 2016, efter ombudgetering, bygger på SKL:s skatteunderlagsprognos från den 26:e februari. Det som hänt sedan dess

är att den preliminära slutavräkningen tros bli 5,7 mnkr sämre. Medan fastighetsavgiften beräknas bli 0,1 mnkr bättre.

Av de generella statsbidragen och utjämningarna beräknas LSS-utjämningen bli 0,8 mnkr sämre. Även kostnadsutjämningen

och fastighetsavgiften beräknas bli 0,5 mnkr respektive 0,6 mnkr sämre. Däremot så får kommunen kompensation för

slopandet av nedsättningen av sociala avgifter för unga och detta ger 1,0 mnkr vilket inte finns med i budget.

SKL presenterar nästa skatteunderlagsprognos i oktober och årets sista skatteunderlagsprognos i december. 
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Delårsrapport 2016-08-31 Kommunövergripande

Investeringsbudget (tkr)

Utfall   Budget Prognos Avvik-

Verks Projekt 2016-08-31   inkl TA 2016 else Kommentarer

Utgifter

91011 Ekonomisystem 754,6 1631,4 816,0 815,4 Ombudgeteras till 2017

91001 Datautrustning 0,0 641,2 641,2 0,0

91002 Utbygg dig infrastrukt 5 

år

102,0 450,0 450,0 0,0

91003 Utbygg dig infrastrukt 25 

år

0,0 50,0 50,0 0,0

91004 Lagringssystem 1357,9 1500,0 1500,0 0,0

91009 Lastbil 450,0 450,0 0,0

91010 Möbler 174,5 405,0 405,0 0,0

91005 Adm utveckling 406,9 1359,7 1359,7

91006 Laddningstationer Elbil -207,5 535,0 0,0 Ombudgeteras till 2017

91007 Barnens landmärken 600,0 0,0 Osäkert om investeringen genomförs 

2016. Ombudgeteras till 2017.

91008 Välfärdsteknik 675,0 0,0 Ombudgeteras till 2017

91012 Makerspace 492,6 - - Finansieras genom åtgärdsprogrammet 

för migration

Avvikelse

Totalt 3 081,1 8 297,3 5 671,9 815,4
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Delårsrapport 2016-08-31 Räddningstjänst

Investeringsbudget (tkr)

Utfall   Budget Prognos Avvik-

Verks Projekt 2016-08-31   inkl TA 2016 else Kommentarer

Utgifter 493 662 930 000

Båt o vattenlivräddning 150 000 150 000 0

Personsökare 24 203 200 000 200 000 0

Fordonsstationer 100 000 100 000 0

Fordon FIP 282 250 300 000 300 000 0

Skyddskläder 187 210 180 000 180 000 0

Avvikelse

Totalt 493 663 930 000 930 000 0
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Investeringsbudget (tkr)

Utfall   Budget Prognos Avvik-

Verks Projekt 2016-08-31   inkl TA 2016 else Kommentarer

Utgifter

7513 97001 Inventarier inom 

vård och omsorg

0,0 400,0 400,0 0,0 Hela det budgeterade beloppet för inköp 

av inventarier till äldreomsorgen 

beräknas användas under hösten.

7513 97002 IT-stöd inom vård 

och omsorg

0,0 745,0 190,0 555,0 Två nya moduler till Time Care kommer 

att köpas in under hösten. Övergång till 

digitala larm har dragit ut på tiden och 

hinns inte med under 2016. Några 

investeringar i utrustning för digitala 

välfärdstjänster kommer inte att vara 

aktuella under året utan skjuts på 

framtiden. Det resterande beloppet 

ombudgeteras därför till 2017.

Avvikelse

Totalt 0,0 1 145,0 590,0 555,0
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Delårsrapport 2016-08-31 ÖSK

Investeringsbudget (tkr)

Utfall   Budget Prognos Avvik-

Verks Projekt 2016-08-31   inkl TA 2016 else Kommentarer

Utgifter

90001 Förskola och skolor 23 132,3 48 649,7 43 000,0 5 649,7 Ombudgeteras till 2017 då t.ex 

förskolan Evahagen inte färdigställs 

förrän 2017.90002 Energieffektiviseri

ng

661,5 2 000,0 2 000,0 0,0

90003 Förändringar Kök 74,9 545,4 545,4 0,0

90004 Omstrukt sociala 

verksamheter

53,7 753,9 753,9 0,0

90005 Larmanläggningar 17,7 250,0 250,0 0,0

90006 Tillgänglighet off. 

Byggnader

26,9 250,0 250,0 0,0

90007 Kök 578,9 5 000,0 5 000,0 0,0

90008 Valhall, tak 17,4 2 000,0 1 300,0 700,0 Det vinnande budet var lägre än 

budgeterat

90009 Nya normer 

brandstation

0,0 200,0 200,0 0,0

90010 Mimer 7 

kylmaskin

541,4 300,0 541,4 -241,4 Elstyrningen blev dyrare än budgeterat

90011 Personalutr Må, 

Mö brandstation

48,2 118,5 48,2 70,3 Klart

90012 Portar brandst Må, 

Mö, Vi

46,8 176,7 46,8 129,9 Klart

90013 Energiuppföljnings

system

0,0 180,0 0,0 180,0 Ombudgeteras till 2017

90014 Nya lokaler gata, 

fast, VA

0,0 2 000,0 2 000,0 0,0

92001 Råvattenbrunn 

Målilla

0,0 1 500,0 0,0 1 500,0 Avvaktar inköp av mark och flyttar 

budgeten till 2017.

92002 Skyddsomrföreskri

ft V-rum

0,0 250,0 250,0 Kommer inte hinnas med i år utan 

pengarna omförs till 2017

92003 Hfred 

avloppsreningsverk

0,0 3 900,0 500,0 3 400,0 Detta projekt påbörjas under 2016 och 

resterande pengar överförs till 2017.

92004 Energieffektiv 

kommunen

0,0 900,0 900,0 0,0

92005 Åtgärdsprogram 

VA

631,7 3 000,0 2 773,3 226,7 Ungefär 227 tkr i överskott på detta 

projekt inkl underprojekt. Önskas 

ombudgeteras till nästa år för asfalt på 

Bangatan bl.a.

92006 Servisledningar 0,0 100,0 56,0 44,0

92007 Reinvesteringar 

VA

0,0 450,0 200,0 250,0 Resterande flyttas till 2017

92008 Uppdatering 

saneringsplaner

0,0 250,0 0,0 250,0 Flyttas till 2017

92009 Kretsloppsanp 

utredningar

0,0 150,0 0,0 150,0 Flyttas till 2017

92010 Omby 

transformatorstatio

n

0,0 750,0 0,0 750,0 Blir inte gjord i år då den hänger ihop 

med projektet avloppsreningsverket i 

Hultsfred. Flyttas till 2017

93001 Nytt 

insamlingssystem

0,0 9 109,0 0,0 9 109,0 Inköp av de nya kärlen kommer att ske 

under 2017
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93002 Återställning 

Kejsarkullen

26,9 239,8 50,0 189,8 Resterande belopp behöver 

ombudgeteras till 2017

93003 Omlastningsanlägg

ning

0,0 3 542,0 3 542,0 0,0 Byggnation planeras ske hösten 2016

95001 Exploateringskostn 

mark

445,10 50,00 445,10 -395,10 Inköp av Hultsfred 3:106 medför att 

budgeten överskrids.

95002 Trafiksäkerhetshöj

ande åtg.

0,00 200,00 200,00 0,00 Kommer använda allt på 

Lindblomskolan, Råsebäck och korsning 

Storgatan/Oskarsgatan i Hultsfreds 

centrum.

95003 Oml. Elledn. 

Trafikbelysning

189,90 691,10 600,00 91,10 Har gjort beställningar på ca 900 tkr 

men troligtvis kommer inte E.ON 

genomföra alla projekt i år och även om 

de genomförs kommer nog allt inte 

debiteras i år. Ev. överskott eller 

underskott önskas ombudgeteras till 

nästa års budget för samma ändamål.

95004 GC-väg 

Silverslättsvägen

1 674,60 1 555,30 1 765,51 -210,21 Underskott pga. marklösen och 

fördyrande projekterings- och 

besiktningskostnader. 

Lantmäterikostnader har inte kommit 

ännu och beräknas inte komma i år. Ca 

50 tkr som får finansieras på nästa års 

ram?95005 Toppbeläggning 

gator

0,00 1 100,00 1 100,00 0,00 Kommer använda allt enligt asfaltsplan 

och vissa omprioriteringar.

95006 Målilla 

handelsområde

157,10 470,00 157,00 313,00 Överskottet ombudgeteras till 2017

95007 Utvkost 

Herrstorpet

48,00 500,00 238,00 262,00 Överskottet ombudgeteras till 2017

95008 Hagadal tält 

konstgräs

1 331,20 3 249,10 3 763,48 -514,38 Underskott beror på ÄTA mark (berg) 

ca 183 tkr, resterande underskott är ej 

budgeterade kostnader för besiktning, 

KA och högre projekteringskostnader.

95009 Strandlyckan 170,80 1 066,20 1 248,82 -182,62 Underkostt beror på delvis högre 

projekteringskostnader pga. krav från 

Länsstyrelsen (fick delvis göra om 

projekteringen) samt några ÄTA-

arbeten. I prognosen har inte hänsyn 

tagits till att vissa kostnader kan räknas 

av enligt mängdförteckningen och det 

låga vattenståndet som bör generera lite 

pengar tillbaka. Men bättre att utgå från 

worst-case.

95010 Belysning 

Hulingen

405,60 514,50 485,60 28,90 Ingen kommentar

95011 Väg- o gångväg 

Körners M

0,00 500,00 0,00 500,00 Ombudgeteras till 2017

95012 GC-väg Tärnan 

Målilla

0,00 100,00 10,00 90,00 Lyckades köpa in det mesta materialet 

förra året. Därav överskottet.

95013 Förbätt 

Strandpromenaden

0,00 438,60 400,00 38,60 Överskott pga. enklare genomförande än 

planerat.

95014 Uteservering 

gågatan

134,90 0,00 134,90 -134,90 Fanns ej avsatt i budget från början.

Avvikelse

Totalt 30 415,5 96 999,8 74 505,4 22494,4
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