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Delårsrapport    2015-08-31

Caravan Club höll sitt riksting i Hultsfred under Kristi Himmelfärdshelgen.
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Årets resultat 
Resultatet för Hultsfreds kommun beräknas till 

18,8 miljoner kronor (mnkr) (2014: -59,9 mnkr) 

och för jan-aug 28,9 mnkr (jan-aug 2014: 30,0 

mnkr). Budgeterat resultat för 2015 är 4,7 mnkr. 

Det beräknade resultat är således 14,1 mnkr bättre 

(aug 17,0 mnkr). I utfallet för 2015 ingår AFA 

försäkringars återbetalning med 7,2 mnkr. Resulta-

tet i kommunkoncernen Hultsfreds kommun be-

räknas uppgå till 19,8 mnkr (2014: -58,1 mnkr). 

Under jan-aug har resultatet för koncernen beräk-

nats till 34,9 mnkr. 

 

Årets skatteintäkter 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

uppgår 2015 till 755,2 mnkr vilket är en ökning 

med 22,4 mnkr från 2014 men 4,2 mnkr lägre än 

budgeterat.

De största budgetavvikelserna 
De största avvikelserna i förhållande till den av 

kommunfullmäktige beslutade budgeten är i mnkr: 

 

 
   

 

 
 

 

 

AFA försäkring + 7,2
Värdeförändring pensionsmedel + 5,5
Skatter och statsbidrag - 4,2
Lägre arbetsgivaravgifter för unga + 3,6
Barn- och utbildningsnämnden - 2,0

varav förskolan - 4,0

varav grundskolan - 1,5

varav gymnasiet + 3,5

Socialnämnden - 1,8
varav äldreomsorg + 2,7

varav individ- och familjeomsorg - 4,8

varav omsorger om personer med 

funktionsnedsättning - -1,7

Kommunövergripande + 1,3
Räddningstjänst - 1,3
Miljö och bygg + 1,0

Hultsfreds kommun 

Övergripande finansiella mål 
Prognos 

2015

Budget 

2015

Utfall 

2014

Ekonomi i balans

Årets resultat, mnkr 18,8 4,7 -59,9

Långfristiga skulder (långa lån), mnkr 264,8 188,8 173,8

Soliditet, procent 31,8 44,2 29,6

Målen för resultat och långfristiga skulder är efter ombudgetering. I budget ingår inte 

övertagande av lån från HKIAB (76 mnkr) vilket påverkar långfristiga skulder och soliditet.

Sammanfattad resultaträkning, mnkr

Hultsfreds kommun Prognos Budget

Avvi-

kelse Utfall

Koncern 

Prognos

2015 2015 2015 2014 2015

Verksamhetens intäkter* 200,9 134,9 66,0 187,5 312,1

Verksamhetens kostnader* -943,3 -890,4 -52,9 -986,6 -1048,5

Nettokostnader -742,4 -755,5 13,1 -799,1 -736,4

Skatter o statsbidrag 755,2 759,4 -4,2 732,8 755,2

Finansiellt netto 5,9 0,8 5,2 6,5 0,9

Resultat 18,8 4,7 14,1 -59,9 19,8

Upplåning 91,0 15,0 -76,0 -1,4

Investeringar 36,4 39,8 3,4 31,6

* exklusive projekt
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Konjunkturen enligt SKL 

Fler flyktingar ger ändrade förutsätt-
ningar 
I denna prognos räknar vi, i enlighet med SCBs 

reviderade befolkningsframskrivning, med en be-

tydligt större flyktinginvandring än tidigare. Det 

innebär att arbetskraften och sysselsättningen ökar 

och att skatteunderlaget därmed blir större. Men 

den positiva effekten begränsas av flyktinginvand-

rarnas svårigheter att etablera sig på arbetsmark-

naden. Flyktingmottagandet innebär också ökade 

kostnader särskilt inom sjukvård, barnomsorg, 

skola och socialtjänst. Dessa kostnadsökningar är 

under de närmaste åren betydligt större än de in-

komsttillskott som uppstår i form av ökade skatte-

inkomster. Belastningen på enskilda kommuner 

och landsting beror på i vilken grad staten ersätter 

dessa kostnader. De närmaste åren påverkas också 

både skatteunderlaget (minskar) och kommunsek-

torns pensionskostnader (ökar) av förändringar 

inom det allmänna pensionssystemet. 

 

Sammantaget är det små förändringar i den inter-

nationella bilden sedan vårens prognos. Tillväxten 

i USA blev oväntat svag under första halvåret vil-

ket drar ned hela 2015, men det motverkas av att 

delar av EU utvecklas något starkare. Tillväxten 

stärks successivt och förväntas bli högre nästa år. 

 

 
 

I år tilltar skatteunderlagstillväxten betydligt jäm-

fört med 2014. Det beror delvis på större ökningar 

av löner och pensioner, men också på att skatteun-

derlaget påverkas av ändrade avdragsregler. Förra 

året höll höjda grundavdrag tillbaka skatteunderla-

get, i år får det i stället ett extra lyft av att avdrags-

rätten för pensionssparande trappas ner. Den un-

derliggande ökningstakten, rensat för effekter av 

regeländringar som neutraliseras via det generella 

statsbidraget, stiger alltså inte lika brant. 

 

Nästa år medför tilltagande ökningstakt för arbe-

tade timmar och pensionsinkomster att skatteun-

derlagstillväxten tilltar ytterligare, ökningen beräk-

nas bli den största sedan 2007. 
 

Skatteunderlagstillväxt och bidrag till föränd-
ring. Ökning i procent, bidrag i procentenheter.  

 

 
Våra beräkningar utgår från att den pågående kon-

junkturuppgången leder till att ekonomin 

kommer i balans 2016 och att sysselsättningstill-

växten därefter avtar. Efter 2016 räknar vi också 

med snabbare ökning av grundavdragen. Det är i 

huvudsak dessa båda faktorer som förklarar varför 

skatteunderlaget växer i långsammare takt från och 

med 2017. 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018

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

Arbetade timmar
1 1,8 1,0 1,6 0,7 0,5

Arbetslöshet, % av 15-74år 7,9 7,5 6,9 6,7 6,7

Timlön
2 2,0 3,0 3,2 3,4 3,5

Timlön
3 2,9 3,0 3,2 3,4 3,5

Konsumentpriser KPIF 0,5 1,0 1,8 1,9 2,0

Konsumentpriser KPI -0,2 0,1 1,5 2,9 3,1

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

1 Kalenderkorrigerad, 2 nationalräkenskaperna, 
3 konjunkturlönestatistiken 

Tabell1. Nyckeltal i svensk ekonomi, 

utveckling i procent

0

1

2

3

4

5

6

2014 2015 2016 2017 2018
Övrigt Timlön

Sysselsättning Exkl regeleffekter

Realt Summa

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser

Procentuell förändring

2014 2015 2016 2017 2018

2013-

2018

SKL, aug 3,2 4,8 5,6 4,3 4,3 24,2

ESV, jun 3,2 4,7 4,7 4,5 4,5 23,6

SKL, apr 3,2 5,0 5,4 4,3 4,2 23,9

Reg, apr 2,6 5,3 5,7 5,3 4,7 25,9
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Befolkningsutveckling 

 
Antalet invånare var den 30 juni i år 13 760. 

Under första halvåret 2015 ökade befolkningen 

med 22 personer att jämföra med första halv-

året 2014 då befolkningen minskade med 18 

personer. Förändringen för perioden första juli 

2014 till sista juni 2015 var en ökning med 143 

invånare och för motsvarande period ett år 

tidigare en ökning med 39. 

 

Veckovis befolkningsutveckling 

 
Enligt Skatteverkets befolkningsstatistik forts-

ätter befolkningen att öka och invånarantalet 

vecka 36 var 13 824, en ökning från den 1 

november 2014 med 113. I budget 2015 har 

antagits ett invånarantal på 13 686 den 1 no-

vember. Noterbart är att Skatteverkets statistik 

skiljer sig något från SCB:s. 

 

Kommunens personal 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie 
arbetstid 

 
 

Under 2015 har sjukfrånvaron ökat i förhål-

lande till 2014 års nivå för Hultsfreds kommun 

men minskat 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. Anledningen till ökningen 

2015 för Hultsfreds kommun kan ha sin grund 

i att det sedan årsskiftet inte är möjligt att byta 

korttidssjukfrånvaro mot annan ledighet.  En 

annan anledning är att det var en högre sjuk-

frånvaro under månaderna januari och mars 

2015 än jämfört med samma period 2014. 
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60 dagar eller mer 31,49 0,00 37,46 49,01

Kvinnor 5,91 83 4,96 0,57

Män 2,83 2 2,70 3,04

29 och yngre 3,15 2,57 2,58 0,49

30-49 4,29 2,66 3,59 1,61

50 och äldre 7,21 1,21 6,10 4,05

Totalt 5,37 1,86 4,58 2,77
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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 1 673 (1 677) bo-

stadslägenheter varav 61 (65) studentrum. An-

talet vakanta lägenheter är 111 vilket motsva-

rar 6,5 procent i vakansgrad jämfört med 2014 

har den sjunkit 3,0 procent. Investeringar har 

hittills gjorts för 31,7 mnkr, exempelvis om-

byggnad till Landstinget för asylsjukvård och 

nybyggnad av 26 hyresrätter i området Strand-

lyckan. Beräknat resultat är 1,1 mnkr (jan-

aug:4,2 mnkr). 

 

Hultsfreds Kommunala Industri AB 

HKIAB förvaltar industrifastigheter och driver 

i anslutning härtill viss näringspolitisk verk-

samhet. Antalet förvaltade fastigheter är för 

närvarande 10 (11) omfattande 70 000 m
2
 

(75 000) med sammanlagt 66 hyresgäster (66). 

Vakansgraden är ca 15 (11) procent och be-

döms som en något hög nivå. Hittills under 

2015 har 11,2 mnkr (15,2) investerats, främst i 

samband med etableringar och verksamhetsut-

vecklingar 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
Virserum Invest AB 4
Emåbygdens Vind AB             40  

 

Bolaget fick i samband med bokslutet 2014 ett 

större aktieägartillskott om 76 mnkr för att 

möjliggöra en nedskrivning av fastigheternas 

bokförda värde. Bolaget har en anställd VD på 

deltid. Bolaget hade under året i genomsnitt 

1,15 (1,15) årsarbetare. Beräknat resultat -0,5 

mnkr efter budgeterat aktieägartillskott från 

kommunen med 2,9 mnkr. (jan-aug: 1,5 mnkr 

efter tillskott med 1,9 mnkr). 

 

Rock City Hultsfred AB 
Bolagets uppgift är att äga och förvalta Rock 

City-anläggningen, arbeta för utveckling och 

marknadsföring av "Rock City Hultsfred”, att 

stödja och utveckla utbildning och företagsam-

het inom musik- och upplevelsesektorn. Rock 

City ska även driva projekt i anslutning till 

dessa områden. Beräknat resultat 0,2 mnkr 

(jan-aug 0,3 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 0,1 mnkr (jan-aug -0,2 

mnkr). 

 
 

Låneskuld, mnkr 

 
Koncernens låneskuld uppgår till 543,3 mnkr, 

vilket är en ökning med 6,8 mnkr från 2014. 

Kommunen har ökat sin låneskuld med 76 

mnkr avseende övertagande av lån från 

HKIAB.  
 
 

Investeringar, mnkr 

 
Koncernens investeringar exklusive investe-

ringar i finansiella tillgångar uppgick netto till 

53,7 mnkr, Kommunen 11,1, ABHB 31,7 och 

HKIAB 11,2 mnkr.
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Sammanfattning av bolagsuppgifter 

2015-

08 2014

2015-

08 2014

2015-

08 2014

2015-

08 2014

2015-

08 2014

AB Hultsfreds Bostäder 4,2 2,3 69,2 99,4 286,4 253,5 178,4 173,1 26,9 23,7

Hultsfreds Kommunala Industri AB 1,5 0,0 14,1 104,6 113,3 103,0 79,5 155,4 17,1 10,6

Rock City Hultsfred AB 0,3 0,3 3,4 5,5 23,5 23,5 18,5 18,5 11,6 11,5

Emåbygdens Vind AB -0,1 0,0 0,6 0,1 13,8 13,6 13,2 13,2 2,3 2,9

Soliditet %Resultat Omsättning Omslutning Låneskuld
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Resultat och kapacitet 
 

Jämförelsestörande poster 
I årets resultat ingår AFA försäkringar med 7,2 

mnkr som jämförelsestörande poster, under förra 

året fanns inga återbetalningar. I förra årets resultat 

ingår ägartillskott till HKIAB med 82,5 mnkr. 

Detta förklarar mer än väl skillnaden mellan årets 

resultat och förra årets. 

 
 

Årets resultat

 
För Hultsfreds kommun beräknas ett resultat för 

2015 på 18,8 mnkr (aug: 28,9 mnkr). Budgeterat 

resultat för 2015 är 4,7 mnkr. Det beräknade resul-

tat är således 14,1 mnkr bättre (aug +17,0 mnkr).  

 

Analys avvikelse mot budget

Mnkr 2015 aug-15

Nämnder -1,4 6,2

Pensioner, avskrivningar och lägre 

arb.g.avg för ungdomar 3,7 3,4

Oförutsett för löner, fiber-

utbyggnad, KF, KS och KSAU 3,5 4,5

AFA Försäkring 7,2

Skatteintäkter o utjämning -4,2 -3,1

Finansiellt netto 5,3 6,1

Summa avvikelse mot årets 

resultat 14,2 17,0  
 

Nämndernas nettokostnader beräknas avvika med  

-1,4 mnkr (aug +6,2 mnkr), pensioner, övrigt oför-

utsett och avskrivningar med +3,7 (aug +3,4 mnkr) 

medan skatteintäkter och utjämning enligt augusti-

prognos beräknas bli 4,2 mnkr lägre än budget (aug 

-3,1 mnkr). Kostnaderna för årets löneökningar 

beräknas preliminärt bli 2,9 mnkr lägre än de me-

del som avsatts för detta. De avsatta medlen base-

rades på dels högre lönenivå och dels något högre 

procentuell ökning än vad det verkliga utfallet 

blev. De finansiella posterna netto ger överskott 

med +5,3 mnkr (aug +6,1 mnkr). 

Kommunstyrelsen inklusive ÖSK beräknas ge 

överskott mot budget med 1,4 mnkr vid årets slut 

(aug + 5,8 mnkr). I kommunstyrelsen ingår kom-

munens övergripande verksamhet, verksamheterna 

för kost och städning samt vaktmästeri, kultur- och 

fritidsförvaltningen (KoF), räddningstjänsten och 

överförmyndarnämnden. 

 

Campus visar en negativ avvikelse på 0,1 mnkr 

(aug -0,1 mnkr). Campus har i samband med ett 

gemensamt projekt med Vimmerby och Västervik 

haft ökade kostnader men även intäkterna har ökat 

dock inte i samma takt. Campus har under året haft 

låga personalkostnader men gjort en del IT-inköp. 

 

Positiv avvikelse beräknas för Serviceenheten med 

beräknat överskott till årets slut på 0,9 mnkr (aug 

1,0 mnkr). Orsaker är vakanta tjänster och god 

planering av semester och tillsättning av vikariat. 
 

Räddningstjänst har prognostiserat ett underskott 

på 1,3 mnkr (aug -0,9 mnkr) Det beror dels på ut-

bildning av nya brandmän och lastbilskörkort samt 

på att antal långa larm har varit många vilket drar 

med sig höga ersättningskostnader. Personalkost-

naden beräknas ge ett underskott med 1,1 mnkr av 

det är ca 0,3 mnkr planerade och täcks av ökade 

intäkter. 

 

Nämndernas budgetavvikelser 

Mnkr 2015 aug-15 2014

Kommunstyrelsen inkl 

ÖSK 1,4 (0,8%) 5,8 14,3

Barn- och 

utbildningsnämden -2,0 (-0,8%) 2,8 0,2

Socialnämnden -1,8 (-0,6%) -5,3 -5,1

Miljö- och 

byggnadsnämnden 1,0 (14,2%) 2,9 0,6

Summa nämnder -1,4 6,2 10,1  
 

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.  
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Kommunstyrelsen, avvikelse mot budget

2015 aug-15 2014

Kommun-

övergripande verksamhet 0,4 (0,6%) 4,5 3,6

Kost o städ, vaktm 0,9 (2,3%) 1,0 1,6

Kultur och fritid 0,5 (1,5%) 0,3 1,0

Räddningstjänsten -1,3 (-9,1%) -1,0 -0,5

Totalt kommunstyrelsen 0,5 4,8 5,8

ÖSK 0,9 (2,7%) 1,00 8,7

Totalt KS + ÖSK 1,4 5,8 14,4

 
ÖSK Hultsfred beräknas redovisa ett överskott på 

0,9 mnkr till årets slut (aug 1,0 mnkr). För ÖSK 

ger hanteringen av avfall ett beräknat överskott på 

2,0 mnkr (aug 1,5 mnkr) beroende på lägre kostna-

der. Överskottet planeras till att täcka projektkost-

nader i samband med införandet av nytt insam-

lingssystem kommande år. Gata/park förvaltningen 

förväntas visa ett överskott på 1,3 mkr (aug -0,5 

mnkr) tack vare främst lägre elkostnader från låge-

nergibelysning. Vatten- och avloppsverksamheten 

förväntas visa ett nollresultat, vilket innebär ett 

underskott mot budget, beroende på att 2014 års 

överskott kompenserade tidigare års underskott. 

För att följa den lagstadgade självkostnadsprinci-

pen kan verksamheten därför inte redovisa ytterli-

gare överskott. Bostadsanpassningen förväntas visa 

ett underskott mot budget på 1,0 mnkr (-0,6 mnkr) 

beroende på dels ett antal kostsamma ärenden, 

samt att antalet ansökningar har ökat kraftigt. 

 

Barn- och utbildningsnämndens nettokostnad be-

döms för helåret 2015 bli 237,1 mnkr, vilket är en 

avvikelse på -2,0 mnkr (aug +2,8 mnkr). De skol-

formsövergripande verksamheterna förväntas visa 

ett underskott på -0,8 mnkr (aug -0,1 mnkr) på 

grund av återställningen av Grönlidens förskola. 

Grundskolan beräknas visa ett underskott mot bud-

get med -1,5 mnkr (aug -0,7 mnkr). Detta under-

skott orsakas främst på grund av att kostnadsbud-

geten för interkommunala ersättningar och bidrag 

till friskolor förväntas överskridas. Gymnasium 

och gymnasiesärskola förväntas visa ett överskott 

på +3,5 mnkr (aug +4,0 mnkr). Detta överskott 

beror främst på att ungdomsgymnasiets och gym-

nasiesärskolans budget för interkommunala ersätt-

ningar beräknas visa ett överskott. Vuxenutbild-

ningen förväntas inte avvika nämnvärt från budge-

ten. Svenska för invandrare förväntas visa ett över-

skott på +0,1 mnkr (aug +0,1 mnkr) på grund av att 

migrationsverket från och med 1 augusti ger mer 

ersättning per student. Förskolan förväntas visa ett 

underskott på -4,0 mnkr (aug -2,4 mnkr) främst på 

grund av att personalbudgeten beräknas överskri-

das. Den stora anledningen till detta underskott är 

hög korttidsfrånvaro. Förskoleklass förväntas visa 

ett överskott på +0,7 mnkr (aug +1,1 mnkr) främst 

på grund av att personalbudgeten inte beräknas 

användas fullt ut.  Fritidshem förväntas visa ett 

överskott på +0,1 mnkr (aug 0,1 mnkr) på grund av 

högre intäkter än budgeterat. Musikskolan förvän-

tas inte avvika nämnvärt från budgeten. 

  

Socialnämndens prognos pekar på ett underskott på 

1,8 mnkr (aug -5,3 mnkr). 

 

Individ- och familjeomsorgen får enligt prognosen 

ett underskott på -4,8 mnkr (aug -7,7 mnkr). IFO 

Barn och familjs kontor, -3,2 mnkr (aug -2,4 

mnkr), har på grund av hög arbetsbelastning be-

mannats över budgeterad nivå. Kontot för familje-

hemsplacering av barn och unga går med under-

skott, -2,8 mnkr (aug -2,4 mnkr), medan placering-

ar för unga på hem för vård eller boende uppvisar 

ett överskott, 1,5 mnkr (aug 0,2 mnkr). För flyk-

tingverksamheten beräknas 2,3 mnkr (aug 2,1 

mnkr) kunna resultat föras som överskott. Progno-

sen för verksamheterna för ensamkommande barn 

är osäker men är prognostiserad till ett underskott 

på -0,5 mnkr (aug -2,2 mnkr). 

 

Äldreomsorgens prognos pekar på ett överskott på 

2,7 mnkr (aug -2,1 mnkr). Inom Hälso- sjukvård 

och rehabiliteringsverksamheterna är överskottet 

1,6 mnkr (aug 1,9 mnkr) på grund av svårighet att 

bemanna budgeterade tjänster. Inom de hem-

tjänstrelaterade verksamheterna återfinns ett under-

skott, -0,6 mnkr (aug 0,4 mnkr) medan särskilt 

boende går med överskott, 0,6 mnkr (aug 0,1 

mnkr). Ett statsbidrag för ökade bemanning som 

gäller andra halvåret bidrar till äldreomsorgens 

överskott, 1,9 mnkr (aug 1,3 mnkr). 

 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 

beräknas redovisa ett underskott på -1,7 mnkr (aug 

-1,1 mnkr) på grund av stora budgetöverskridanden 

på kontot för personliga assistenter. -3,8 mnkr (aug 

2,1 mnkr) på grund av ärenden där Försäkringskas-

san har gett avslag på ansökningar om att få insat-

serna beviljade enligt socialförsäkringsbalken. En 

gruppbostad har avvecklats efter sommaren vilket 

medför ett överskott, 1,5 mnkr (aug 0,4 mnkr) och 

även den dagliga verksamheten räknar med att 

hålla kostnaderna under budgeterad nivå, 0,9 mnkr 

(aug 0,9 mnkr). 
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Psykiatrin får i prognosen ett underskott på -0,3 

mnkr (aug -0,4 mnkr). Verksamheten för soci-

alpsykiatri har kostnader för kontaktpersoner som 

är helt obudgeterade.  

 

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 lönekostnader. Intäkterna be-

räknas 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 2015 aug-15 2014 2013 2012 2011

Verksamheten/SkB 88,7 86,0 99,0 87,0 87,1 90,0

Verksh före om- 

struktur.kostn/SKB 88,7 86,0 87,5 88,9 89,2 90,0

Pensioner/SkB 6,3 6,1 6,7 6,4 6,6 6,2

Avskrivningar/SkB 3,3 3,4 3,3 3,3 3,4 3,3

Finansnetto/SkB -0,8 -1,3 -0,9 -0,6 -0,2 0,0

Summa löpande 

kostnader 97,5 94,3 108,2 96,1 97,0 99,5

 

För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs 

balans mellan intäkter och kostnader. Detta förhål-

lande kan belysas genom att analysera hur stor 

andel olika typer av kostnader tar i anspråk av skat-

teintäkter och statsbidrag. För att ha en god eko-

nomi ska andelen vara så låg som möjligt och totalt 

alltid mindre än 100. Av tabellen framgår att netto-

kostnaderna beräknas till 88,7 procent (aug 86,0 

procent) av summan av skatter och statsbidrag. 

Utfallet per augusti är i detta fall inte relevant ef-

tersom fördelningen av nettokostnaderna över året 

inte följer antalet månader som är fallet för skatter 

och statsbidrag/utjämning. Minustecknet för fi-

nansnettot betyder att de finansiella intäkterna är 

större än de finansiella kostnaderna. 

 

Förändring av intäkter och kostnader 
Procent 2015 aug-15 2014 2013 2012

Kostnader exklusive 

finansiella kostnader 7,6 6,0 4,9 1,4 -4,9

Verksamhetens intäkter 

före jmf.störande 7,9 16,8 10,0 0,7 -12,5

Skatteintäkter 3,5 2,8 1,5 1,0 1,3

4,6Generella statsbidrag 2,2 1,9 8,7 4,3 -6,5

Finansnetto exkl 

placerade pensionsmedel -5,5 -20,5 14,9 -5,7 23,2

Placerade pensionsmedel -5 18,7 -3,3 42,8 25,2

 
Nettokostnaderna före finansiella kostnader beräk-

nas bli 742,4 mnkr och ökar med 44,8 mnkr från 

2014 eller 6,4 procent. 

 

Intäkterna före jämförelsestörande poster ökar med 

7,9 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 2015 bli 755,2 mnkr vilket är 22,4 mnkr 

eller 3,1 procent mer än 2014. 
 

Skatteintäkterna ökar med 17,3 mnkr eller 3,4 pro-

cent. Totalt sett ökar de generella statsbidragen och 

utjämningarna med 5,1 mnkr. De största föränd-

ringarna gäller kommunernas inkomstutjämning 

och regleringsbidrag/-avgift. Inkomstutjämningen 

ökar med 10,0 mnkr eller 5,7 procent medan regle-

ringsposten går från ett bidrag på 3,2 mnkr till en 

avgift på 0,5 mnkr alltså en minskning med 3,7 

mnkr eller 16,8 procent. Ökningen av inkomstut-

jämningen beror främst på ökat invånarantal, från 

13 660 den 1 nov 2013 till 13 711 den 1 nov 2014 

samt låg ökning av den egna skattekraften. Totalt 

sett ökar de generella statsbidragen och utjämning-

arna med 5,1 mnkr medan skatteintäkterna beräk-

nas öka med 17,3 mnkr. 

 

Ränteintäkterna beräknas bli 0,3 mnkr lägre än 

förra året men lika med budget. Den bokförda vär-

deökningen av pensionsmedel beräknas bli 10,3 

mnkr, vilket är 0,9 mnkr mindre än 2014. Vär-

deökningen från augusti baseras enbart på utdel-

ningar och avkastning på räntebärande värdepap-

per. Övertagande av lån på 76 mnkr från HKIAB 

medför att räntekostnaderna blir 0,1 mnkr (aug 0,3 

mnkr) högre än budgeterat. Effekten begränsas av 

under året omsatta lån till bättre räntevillkor. 
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Investeringsvolym 
Procent 2015 aug-15 2014 2013 2012

Investeringsvolym/

nettokostnader 5,0 2,4 4,0 3,4 5,4

Avskrivningar/nett

oinvesteringar 69,4 156,0 84,6 100,6 65,8

Nettoinvesteringarna beräknas 2015 uppgå till 36,4 

mnkr, 7,1 mnkr högre än förra årets utfall 28,6 

mnkr. Utfallet per den sista augusti är 11,1 mnkr 

(10,0).  
 
Till årets slut har det rapporterats avvikelser på 

investeringsbudgeten om totalt 3,4 mnkr. Den 

största enskilda avvikelsen på 0,6 mnkr avser IT-

stöd inom vård och omsorg för.   

 
 

Självfinansieringsgrad av investering-
arna 
Till rörelsekapitalet beräknas verksamheten tillföra 

33,3 mnkr (augusti 37,0 mnkr). Det är vad kom-

munen har kvar av skatteintäkterna när den lö-

pande driften och de finansiella kostnaderna är 

betalda. Med nettoinvesteringar på 36,4 mnkr (aug 

11,1 mnkr) blir självfinansieringsgraden 92,8 pro-

cent (aug 333,3 procent). Utöver av verksamheter-

na tillförda medel är det minskat rörelsekapital som 

finansierar investeringarna. Det är andra året i rad 

som självfinansieringsgraden inte är över 100 pro-

cent.   
2015 aug-15 2014 2013 2012

Medel från 

verksamheten, mnkr 33,3 37 30,2 46,5 46,8

Nettoinvesteringar, mnkr 36,4 11,1 28,6 23,6 36,3

Självfinansieringsgrad, 

procent 91,5 333,3 105,6 197,0 128,9

 

 

Nettoinvesteringar 2012-2015, mnkr 
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Investeringsnivån för Hultsfreds kommun har un-

der tidigare år varit på en rimlig nivå. I 2015 års 

beräknade utfall har vi ett högt utfall drygt 36,4 

mnkr. Det är inget speciellt projekt som utmärker 

sig utan man räknar med att hinna slutföra desto 

fler innan året är slut. 
 
 

Soliditet
Procent 2015 aug-15 2014 2013 2012

Soliditet 31,8 34,0 29,6 40,6 38,4

Tillgångsförändri 2,2 2,3 4,9 6,0 5,4

Förändring av 

eget kapital 9,7 -21,4 -23,5 12,1 10,3

Soliditet inkl 

pensions-skuld 

intjänad före 1998 -29,6 -29,4 -36,0 -30,5 -32,3  
 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 

handlingsutrymme och visar hur stor del av kom-

munens tillgångar som finansierats av skatte-

intäkter. Av detta följer att ju lägre kommunens 

soliditet är desto större är kommunens låneskuld 

och därmed kostnaden för räntor. Med utgångs-

punkt från balansräkningen beräknas soliditeten till 

31,8 procent (augusti: 34,0 procent), en ökning 

med 2,2 procentenheter från år 2014. Tillgångs-

massan och det egna kapitalet beräknas öka med 

2,2 respektive 9,7 procent. För att få ett mer rele-

vant mått på soliditeten måste dock hänsyn tas till 

de pensionsåtaganden som redovisas utanför ba-

lansräkningen som en ansvarsförbindelse. Skulle 

detta åtagande, vid slutet av 2015 beräknat till 

412,4 mnkr, läggas in som en avsättning i balans-

räkningen skulle kommunens soliditet minska från 

+ 31,8 till – 29,6 procent. 
 

Det egna kapitalet beräknas under 2015 öka med 

18,8 mnkr, det vill säga årets resultat. 
 
 

Risk och kontroll 
Likviditet 2015 aug-15 2014 2013 2012Kassalikviditet 

exkl 

semesterlöneskuld, 

procent 203,0 223,9 122,0 189,8 186,2Rörelsekapital 

exkl 

semesterlöneskuld, 

mnkr 115,9 127,8 44,0 101,0 82,7

 

Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga 

betalningsberedskap, det vill säga förmågan att 

kunna betala de löpande utgifterna. Kommunens 

kassalikviditet, likvida medel och kortfristiga ford-

ringar i förhållande till kortfristiga skulder, beräk-

nas till årets slut öka med 81 procentenheter jäm-
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fört med föregående år, som dock belastades med 

en extraordinär post i form av kommunens åta-

gande att överta 76 mnkr i lån från HKIAB. Kassa-

likviditeten beräknas till 203 procent och innebär 

att betalningsberedskapen på kort sikt är god. Ge-

nom en checkkredit har kommunen ytterligare 

tillgång till 39,5 mnkr. 

 
 

Likvida medel 2011-2015, 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 115,9 mnkr. 

Som man ser i grafen ovan beräknas de likvida 

medlen till årets slut till 40,1 mnkr, en minskning 

från föregående år med 13,7 mnkr.  

 

 

Räntebärande skulder och fordringar

Procent 2015

aug 

2015 2014 2013 2012

Räntebärande 

skulder/tillgångar 39,6 38,2 26,5 27,7 29,9
 

Hultsfreds kommuns ränterisk måste anses som 

relativt stor om man ser till de räntebärande skul-

dernas andel av tillgångarna. För kommunen har 

andelen ökat kraftigt jämfört med 2014 beroende 

på övertagande av lån från HKIAB. För koncernen 

är dock förhållandet ungefär på samma nivå som 

tidigare.  

 

Borgensåtaganden och koncernens 
resultat 

mnkr 2015

aug 

2015 2014 2013 2012

Borgensåtagande 304,1 283,3 352,5 256,5 342,7

Kommunens 

resultat 18,8 28,9 -59,9 29,6 22,1

Koncernens 

resultat 19,8 34,9 -58,9 27,5 21,2

 

Det totala borgensåtagandet beräknas vara 304,1 

mnkr vid utgången av 2015, en minskning med 

48,4 mnkr i förhållande till föregående år. Det be-

ror till största delen på minskat borgensåtagande 

till HKIAB med 76 mnkr samtidigt som borgens-

åtagande till AB Hultsfred Bostäder (ABHB) ökar 

med 26,7 mnkr.  

 

Av det beräknade totala borgensåtagandet per den 

31 december 2015 är 65 % beviljade till kommu-

nens helägda bostadsbolag ABHB. Trots att bo-

stadsbolaget har en relativt stor andel outhyrda 

lägenheter är dess ekonomiska ställning så stabil 

att risken med detta borgensåtagande är liten. Av 

det totala borgensåtagandet är 26 % beviljat till 

Hultsfreds Kommunala Industri AB. Detta bor-

gensåtagande måste anses vara förenat med en 

större risk. Bolagets intäkter är hyror för industri-

lokaler. 

 

 

Pensionsskulden 

Mnkr 2015 aug-15 2014 2013 2012

Pensioner som 

kortfristig skuld 22,9 15,3 21,9 20,3 20,2

Avsättning för 

pensioner 18,0 18,2 18,3 15 19,7

Pensionsförplikte

lser äldre än 1998 412,4 416,8 431,5 446,0 418,0

Total 

pensionsskuld 453,3 450,3 471,7 481,3 457,9

Placerade pensionsmedel,

marknadsvärde 136,4 135,6 128,1 114,9 100,2

Återlån 316,9 314,7 343,6 366,4 357,7

Placerade pensionsmedel,

bokfört värde 120,8 120,0 110,5 99,7 90,7
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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. Avvikelsen av årets resultat mot budget be-

räknas bli 14,4 mnkr för 2015 vilket är något lägre 

i förhållande till tidigare år.  
 

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 pro-

gnossäkerhet bättre förutsättningar att hålla en 

styrbar och kontrollerad ekonomi. 

 

Känslighetsanalys

Utdebitering 1 krona 24,7 mnkr

Minskade kostnader 1 procent 9,4 mnkr

Ökat skatteunderlag 1 procent 5,3 mnkr

Nivåhöjning löner inkl PO 1 procent 5,6 mnkr

Arbetsgivaravgiftsförändring 1 procent 1,5 mnkr

Generella statsbidrag 1 procent 2,3 mnkr

Räntehöjning på lån 1 procent 2,5 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 2015 års 

skatteberäkning, höjas med en krona ger detta 

kommunen 24,7 mnkr i ytterligare intäkter.  

 

År 2015 är den primärkommunala genomsnittliga 

skattesatsen för Sveriges alla kommuner 20,70 kr 

(2014 20,65). Hultsfreds kommuns kommunskatte-

sats 2015 är 21,91 kr (2014 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 kommer inte 2014 års resul-

tat att återställas enligt balanskravet. 

 

Kommunens resultat för 2015 beräknas till 18,8 

mnkr. Det finns inga poster att justera resultatet 

med före balanskravresultatet, viket medför att 

detta resultat också är 18,8 mnkr. 

 

Kommunfullmäktige antog hösten 2013 riktlinjer 

för att kunna avsätta medel till en så kallad resul-

tatutjämningsreserv RUR. Dessa riktlinjer innebär 

att om kommunens resultat överskrider två procent 

av summa skatter och statsbidrag kan hela eller 

delar av det överstigande beloppet avsättas till 

reserven. Två procent av 2015 års summa av skat-

ter och statsbidrag är 15,1 mnkr. Årets resultat 

efter balanskravsjusteringar beräknas bli 18,8 mnkr 

och når upp till kravet två procent. Således kan 3,7 

mnkr för 2015 avsättas till RUR. 

 

Mnkr 2015 aug-15 2014 2013

Årets resultat enligt 

resultaträkningen 18,8 28,9 -59,9 27,5

Reavinst/förlust

Nya ränteantaganden enligt 

RIPS 1,1

Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar 18,8 28,9 -59,9 28,6

Medel till 

resultatutjämningsreserv 3,7 14,4

Årets balanskravsresultat 15,1 28,9 -59,9 14,2

 

Mnkr 2015 aug-15 2014* 2013 2012

Budgetavvikelse-

årets resultat 14,1 17,0 19,8 21,4 22,7

Prognosavvikelse-

driftredovisningen 11,1 -7,6 -4,1

Prognosavvikelse-

årets resultat 11,1 9,2 3,4
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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 åter-

ställandet ska ske. 

Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det 

tredje året efter det år då det negativa resultatet 

uppkom. 

För 2015 kommer ovanstående inte att bli aktuellt. 

Balanskravet kommer återigen att klaras med 

mycket god marginal. 

 

God ekonomisk hushållning 

För år 2015 har kommunen antagit följande mål för 

god ekonomisk hushållning: 

 

 Årets resultat ska vara minst 4,7 mnkr. Det 

beräknade resultatet är 18,8 mnkr. Detta 

mål uppnås. 

 

 Långfristiga skulder ska högst vara 188,8. 

De långfristiga skulderna beräknas var 

264,8 mnkr vid årets slut. Detta mål upp-

nås inte på grund av övertagande av lån 

från HKIAB.  

 

 Soliditeten ska vara lägst 44,2 procent. 

Den beräknade soliditeten den 31 decem-

ber 2015 är 31,8 procent. Detta mål uppnås 

inte vilket också beror på övertagande av 

lån från HKIAB. 

 

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 en befolkningsminskning för 2016 (mellan 

den 1 november 2014 och den 1 november 2015) 

med 25 och för 2016 och 2017 med 149 respektive 

125 invånare. Under 2014 ökade befolkningen med 

103. Antalet invånare var den 30 juni i år 13 760 

och ett år tidigare 13 617, således en ökning under 

ett år med 143. Skatteverkets veckovisa prelimi-

nära statistik visade 29 september i år ett invåna-

rantal på 13 853. Utfallet för år 2016 kan därför 

förväntas bli avsevärt mycket bättre än de 13 686 

som antagits i budget. Ett högre invånarantal med 

100 skulle för år 2016 betyda att skatter och stats-

bidrag blir 5,2 mnkr större än i budget. 

 

Positivt inför 2016 är att det finns förslag till för-

ändring av det kommunala utjämningssystemet. 

Om förändringarna, som rör modellerna för individ 

– och familjeomsorg samt för förskola, fritidshem 

och annan pedagogisk verksamhet, beslutas införas 

ökar kommunens intäkter med nära 11 mnkr från 

och med år 2016. Därutöver finns förslag om för-

ändring i inkomstutjämningen som skulle innebära 

cirka 1,5 mnkr i ökade intäkter. 
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Resultaträkning

Kommunen
Utfall Budget Avvikelse Utfall

2015 2015 2015 2014

Verksamhetens intäkter, exkl proj Not 1 130 952 94 190 36 762 112 083

Verksamhetens kostnader, exkl proj Not 2 -611 659 -589 015 -22 645 -577 236

    projektintäkter 1 369 1 369  0 3 299

    projektkostnader -1 401 -1 401  0 -3 331

   varav pensionskostnader -30 728 -31 895 1 166 -30 001

   varav avskrivningar -17 288 -17 022 - 266 -16 133 0

Nettokostnader -480 739 -494 856 14 117 -465 185 0

Skatteintäkter Not 3 343 416 345 619 -2 203 333 922

Generella statsbidrag och utjämning 159 655 160 639 - 984 156 694

Delsumma skatter o statsbidrag 503 071 506 258 -3 187 490 616

Finansiella intäkter              143  133  10  145

Avkastning avsatta pensionsmedel 9 141 3 200 5 941 7 702

Finansiella kostnader pensionsskuld     357 - 91  448 - 123

Finansiella kostnader       -3 056 -2 734 - 323 -3 237

Resultat 28 916 11 910 17 007 29 918

Koncernen
Utfall Budget Avvikelse Utfall

2015 2015 2015 2014

Verksamhetens intäkter, exkl proj Not 1 200 100 265 700 65 600 230 400

Verksamhetens kostnader, exkl proj Not 2 -671 500 -755 600 -84 100 -688 500

   varav avskrivningar -29 700 -28 700 1 000 -23 400 0

Nettokostnader -471 400 -489 900 -18 500 -458 100 0

Skatteintäkter Not 3 343 400 345 600 2 200 333 900

Generella ststbidrag och utjämning 159 700 160 600  900 156 700

Delsumma skatter o statsbidrag 503 100 506 200 3 100 490 600

Finansiella intäkter             9 300 3 400 -5 900 7 900

Finansiella kostnader       -6 100 -6 500 - 400 -8 600

Resultat 34 900 13 200 -21 700 31 800

Utfall 2014 exkl Emåbygdens Vind AB

Januari- augusti

Januari- augusti
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Resultaträkning

Kommunen
Prognos Budget Avvikelse Utfall

2015 2015 2015 2014

Verksamhetens intäkter, exkl proj Not 1 200 886 134 882 66 005 187 478

Verksamhetens kostnader, exkl proj Not 2 -943 338 -890 386 -52 952 -986 593

projektintäkter 2 101 2 101  0 7 793

projektkostnader -2 054 -2 054  0 -7 793

   varav pensionskostnader -47 724 -47 842  118 -48 871

   varav avskrivningar -24 956 -25 533  577 -24 199 0
Nettokostnader -742 405 -755 458 13 053 -799 115

Skatteintäkter Not 3 515 126 518 428 -3 303 497 860

Generella statsbidrag och utjämning 240 037 240 958 - 922 234 979

Delsumma skatter o statsbidrag 755 163 759 387 -4 224 732 839

Finansiella intäkter              200  200  0  497

Avkastning avsatta pensionsmedel 10 261 4 800 5 461 11 181

Finansiella kostnader pensionsskuld    - 182 - 136 - 46 - 385

Finansiella kostnader       -4 212 -4 100 - 112 -4 932

Resultat 18 825 4 693 14 131 -59 916

Koncernen
Prognos Budget Avvikelse Utfall

2015 2015 2015 2014

Verksamhetens intäkter, exkl proj Not 1 313 100 393 000 79 900 296 100

Verksamhetens kostnader, exkl proj Not 2 -1049 450 -1141 300 -91 850 -1 084 800

   varav avskrivningar -43 650 -43 000  650 -44 700 0

Nettokostnader -736 350 -748 300 -11 950 -788 700 0

Skatteintäkter Not 3 515 100 518 400 3 300 497 800

Generella ststbidrag och utjämning 240 000 240 900  900 235 000

Delsumma skatter o statsbidrag 755 100 759 300 4 200 732 800

Finansiella intäkter             10 700 5 100 -5 600 11 600

Finansiella kostnader       -9 700 -9 600  100 -13 800

Resultat 19 750 6 500 -13 250 -58 100

Utfall 2014 exkl Emåbygdens Vind AB

Januari- december

Januari- december
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Balansräkning Kommunen Koncernen 

Tillgångar 
Prognos 

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

2015 2015 2014 2015 2014

Anläggningstillgångar

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

Materiella anläggningstillgångar Not 4 406,5 389,6 395,0 792,9 819,2

Finansiella anläggningstillgångar 26,9 26,9 8,9 22,5 7,1

Långfristiga fordringar Not 5 11,4 11,4 11,5 21,6

Summa anläggningstillgångar 444,8 427,9 415,4 815,4 847,9

Omsättningstillgångar

Förråd 0,0 0,0 0,4 1,2 1,7

Kortfristiga fordringar 95,4 95,4 51,5 116,8 89,7

Placering pensionsmedel Not 6 120,8 120,0 110,4 120,4 107,4

Kassa och bank 11,0 14,5 79,8 45,5 69,8

Summa omsättningstillgångar 227,2 229,9 242,1 283,9 268,6

Summa tillgångar 672,1 657,9 657,5 1 099,3 1 116,5

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital Not 7 213,6 223,7 194,8 312,8 31,8

  varav årets resultat 18,8 28,9 -59,9 35,0 31,8

  varav resultatutjämningsreserv 21,1 21,1 21,1 60,6 21,1

  varav avsättning för skatt

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande

förpliktelser 18,4 18,2 18,2 22,8 19,6

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

Övriga avsättningar 8,6 3,1

Summa avsättningar 53,4 53,2 53,2 66,4 57,7

Skulder

Långfristiga skulder Not 8 264,8 249,8 173,8 539,4 519,9

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

Kortfristiga skulder 138,8 129,6 234,1 179,1 167,9

Summa skulder 405,1 381,0 409,5 720,1 689,2

Summa eget kapital, avsättningar

och skulder 672,1 657,9 657,5 1 099,3 778,7

Panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser

   Pensionsförbindelser som inte tagits 

   upp bland skulder eller avsättningar 331,9 335,4 347,2 347,2

   Löneskatt 80,5 81,4 84,2 84,2

   Privata medel 0,8

   Borgen och övriga ansvarsförbindelser 304,1 283,3 352,5 9,4



Delårsrapport 2015-08-31

Noter

mnkr Prognos Bokslut

Delårs-

rapport

Delårs-

rapport
Koncern 

delårsrapport

2015 2014 2015-08-31 2014-08-31 2015-08-31

Not 1 Verksamhetens intäkter  203,0 187,5 132,4 115,4 201,5

Varav: projekt m m 2,1 7,8 1,4 3,3 1,4

Verksamhetens intäkter exkl projekt 200,9 179,7 131,0 112,1 200,1

Verksamhetens intäkter är justerade 

med interna poster

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Pensioner inkl löneskatt 47,7 49,1 31,9 30,0 32,7

Personalkostnader 553,8 511,3 343,7 322,0 370,8

Material, tjänster, bidrag m m 318,9 402,0 220,4 212,4 239,7

Avskrivning 25,0 24,2 17,0 16,1 29,7

945,4 986,6 613,0 580,5 672,9

Varav: projekt m m 2,1 9,3 1,4 3,3 1,4

Verks kostnader exkl projekt m m 943,3 977,3 611,6 577,2 671,5

Verksamhetens kostnader är justerade 

med interna poster

Not 3 Kommunalskatt

Prel skatteintäkter 515,1 499,2 343,4 332,8

Avräkning kommunalskatt 0,0 -1,4 0,0 1,1

515,1 497,8 343,4 333,9

Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning riket 175,0 165,0 116,7 110,0

Kostnadsutjämning riket 7,2 9,4 4,8 6,2

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

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

Regleringsbidrag/avgift -0,5 3,2 -0,4 1,9

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

Fastighetsavgift 21,1 21,5 14,2 14,6

Generella bidrag staten 1,0 0,2

240,0 235,0 159,7 156,7

Totalt skatter och statsbidrag 755,1 732,8 503,1 490,6

Not 4 Fastigheter, anläggningar och inventarier

Ingående balans 395,0 392,8 395,0 388,8 753,8

Investeringar 36,4 28,7 11,1 10,0 52,1

Ökn/minskn leasing inventarier m m

Försäljning, bidrag -0,1

Upp/nedskrivningar -2,2

Avskrivningar -25,0 -24,2 -17,3 -16,1 43,6

406,4 395,0 388,8 382,7 849,5

Not 5 Långfristiga fordringar

Ingående balans 11,4 11,2 11,5 11,2 21,6

Nya lån 0,0 6,6 0,0 6,6 0,9

Amortering 0,0 -6,4 0,0 0,0

11,4 11,4 11,5 17,8 22,5

Not 6 Placering av pensionsmedel

Aktier 62,4 55,7 62,4 56,7

Obligationer 2) 53,9 49,0 53,1 47,0

Banktillgodohavande 4,5 5,8 4,5 3,7

Summa pensionsmedel 1) 120,8 110,5 120,0 107,4

Pensionsmedlen är klassificerade som omsättningstillgång och värderade enl lägsta värdets princip.
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Delårsrapport 2015-08-31

Noter

mnkr Prognos Bokslut

Delårs-

rapport

Delårs-

rapport
Koncern 

delårsrapport

2015 2014 2015-08-31 2014-08-31 2015-08-31

1) Marknadsvärdet 2015-08-31 135,6 (2014-08-31:123,9 mnkr) varav orealiserade vinster 15,6 mnkr 

 (2014-08-31:16,5 mnkr).

2) Varav upplupen kupongränta 2015-08-31 0,4 mnkr (2014-08-31: 0,4 mnkr) . 

Not 7 Eget kapital

Ingående eget kapital 194,8 254,7 194,8 254,7 277,8

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

Årets resultat 18,8 -59,9 28,9 30,0 35,0

213,6 194,8 223,7 284,7 312,8

Not 8 Långfristiga skulder

Ingående balans 251,3 175,4 175,4 175,4 519,7

Nya lån 15,0 0,0 76,0 0,0 55,2

Leasing ökn/minskn

266,3 175,4 251,4 175,4 574,9
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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 2015 innebär detta att 

slutavräkning för 2014 och preliminär slutavräk-

ning av 2015 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 sedan 2014 och 

framåt 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. Mark som avser Strandlyckan har bokförts 

som omsättningstillgång. I bokslutet 2014 

redovisas det under lager och uppgår det till 350 

tkr. I delårsbokslutet 201508 är posten 0 kr i och 

med att all tomtmark vid Strandlyckan är såld. 

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. När det 

gäller aktualiseringsgraden använder kommunens 

pensionsadministratör Skandia i stället begreppet 

utredningsgrad. Utredningsgraden i kommunens 

pensionsskulder, ansvarsförbindelsen och 

avsättningen var 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 38,46 

- förtroendevalda och 

 uppdragstagare 31,42 

 

Placerade pensionsmedel är klassificerade som 

omsättningstillgång vilka därmed värderas enligt 

lägsta värdets princip. 

 

Semesterersättningar och övertidsersättningar 
har för de delar som avser redovisningsåret, men 

utbetalas senare, skuldbokförts. 
 

Resultaträkning är en översiktlig sammanställ-

ning av årets driftverksamhet och hur den påverkat 

eget kapital. Den visar hur förändringen av det 

egna kapitalet under året har uppkommit. Det egna 

kapitalets förändring kan även utläsas av balans-

räkningen. 

 

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättnings-

tillgångar och kortfristiga skulder.  

 

Soliditet är andelen eget kapital av de totala till-

gångarna. 

 

Sociala avgifter har bokförts i form av procen-

tuella personalomkostnadspålägg i samband med 

löneredovisningen. Skulden för december har 

periodiserats. 

 

Statsbidrag som tillhör årets verksamhet har 

periodiserats. 

 

Tillägg och avdrag på lön som avser redovis-

ningsåret, men utbetalas senare har skuldbokförts. 
 

Utställda fakturor efter årsskiftet, som tillhör re-

dovisningsåret har fordringsförts. 



Delårsrapport per 2015-08-31, beräknat utfall 2015-12-31

Driftredovisning, tkr

K är kostnad och I är intäkt Beräknat Avvikelse Beräknat

Utfall 12.31

Budget 

12.31 Budget- Utfall 12.31

Nämnd/styrelse 2015 2015 utfall 2014

   

Kommunstyrelse:

  Kommunövergripande verksamhet K 128 190,7 125 499,7 -2 691,0 123 019,8

  Kommunstyrelse, Rivningskostnader; K 0,0

  Kommunstyrelse, Borgensåtagande K 0,0

  Kommunstyrelse, HKIAB K 3 393,3 2 900,0 -493,3 2 900,0

  (Exkl oförutsett) I -28 735,4 -24 273,7 4 461,7 -23 651,7 

Kultur- och fritidsförvaltningen K 44 332,1 43 042,1 -1 290,0 43 679,2

I -10 955,0 -9 165,0 1 790,0 -11 538,1 

 Räddningstjänst K 17 628,3 16 190,2 -1 438,1 16 744,8

I -2 078,2 -1 903,2 175,0 -2 117,4 

ÖSK K 32 857,0 33 790,3 933,3 33 937,1

I 0,0

Barn- och utbildningsnämnd K 288 297,5 273 222,5 -15 075,0 275 350,0

I -51 242,0 -38 152,0 13 090,0 -47 031,8 

Miljö- och byggnadsnämnd K 21 506,1 22 606,1 1 100,0 17 916,0

I -15 472,7 -15 572,7 -100,0 -11 116,7 

Socialnämnd K 377 956,9 336 791,9 -41 165,0 355 958,3

I -71 124,2 -31 774,2 39 350,0 -60 397,9 

Oförutsett, löner K 0,0 3 494,8 3 494,8 300,0

Oförutsett, övrigt K 1 100,0 1 100,0 0,0 365,0

Oförutsett, fiberutbyggnad mm K 5 672,8 5 672,8 0,0 3 000,0

Pensionsutbetalningar K 22 121,0 22 034,0 -87,0 22 121,0

Pensionsavgifter K 23 096,0 23 648,8 552,8 22 243,0

Övr nyintjänade pensionsförmåner K 2 507,0 2 159,0 -348,0 2 093,4

Arbetsgivaravgifter K 120 890,7 120 890,7 0,0 119 279,7

Prisförändr semesterskuld, avtal 2011 K 0,0 0,0 0,0 0,0

Arbetsgivaravgifter, lägre för ungd K -6 592,7 -2 955,0 3 637,7 -5 600,0 

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

Kalkylerade PO-pålägg K -145 163,4 -145 163,4 0,0 -142 103,3 

Fördelade kapitalkostnader K -5 067,5 -5 067,5 0,0 -5 067,5 

Ers för kapitalkostn ÖSK I -29 044,6 -29 044,6 0,0 -29 044,6 

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

Avskrivningar K 24 956,0 25 533,0 577,0 24 200,0

Interna poster K -15 003,9 -15 003,9 0,0 -18 857,8 

I 15 003,9 15 003,9 0,0 18 857,8

Summa kostnader, exkl projekt m m K 943 337,9 890 386,1 -52 951,8 891 478,7

Summa intäkter, exkl projekt m m I -200 886,2 -134 881,5 66 004,7 -166 040,4 

Projekt K 2 054,0 2 054,0 0,0 11 310,0

I -2 101,0 -2 101,0 0,0 -11 262,0 

Summa kostnader, inkl projekt K 945 391,9 892 440,1 -52 951,8 902 788,7

Summa intäkter, inkl projekt I -202 987,2 -136 982,5 66 004,7 -177 302,4 
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Delårsrapport per 2015-08-31, utfall 2015-08-31

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 2015 2015 utfall 2014
   

Kommunstyrelse:

Kommunövergripande verksamhet K 79 985,5 82 262,6 2 277,1 80 994,1

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

  (Exkl oförutsett)) I -21 235,4 -18 031,2 3 204,2 -16 725,7

Kultur- och fritidsförvaltningen K 29 739,8 28 694,7 -1 045,1 28 754,2

I -7 408,9 -6 110,0 1 298,9 -7 686,5

 Räddningstjänst K 11 861,0 10 793,5 -1 067,5 11 616,5

I -1 363,9 -1 268,8 95,1 -1 447,2

ÖSK K 21 459,3 22 505,0 1 045,7 18 900,9

I

Barn- och utbildningsnämnd K 188 031,1 182 148,3 -5 882,8 174 798,9

I -34 104,5 -25 434,7 8 669,8 -30 488,2

Miljö- och byggnadsnämnd K 12 974,4 15 070,7 2 096,3 10 381,5

I -11 188,9 -10 381,8 807,1 -7 110,9

Socialnämnd K 251 959,4 223 966,5 -27 992,9 243 191,3

I -43 869,6 -21 182,8 22 686,8 -45 046,8

Ej fördelade löneökningar K

Oförutsett, löner K 0,0 4 248,8 4 248,8 0,0

Oförutsett, övrigt K 450,0 733,3 283,3 0,0

Oförutsett, fiberutbyggnad mm K 1 147,9 1 147,9 0,0 225,2

Pensionsutbetalningar K 14 691,8 14 689,3 -2,5 14 550,8

Pensionsavgifter K 14 430,7 15 629,0 1 198,3 14 386,2

Övr nyintjänade pensionsförmåner K 1 605,8 1 472,3 -133,5 1 064,4

Arbetsgivaravgifter K 86 159,5 86 159,5 0,0 80 683,1

Arbetsgivaravgifter, lägre för ungd K -4 566,1 -1 970,0 2 596,1 -4 033,4

Kalkylerade PO-pålägg K -104 110,7 -104 110,7 0,0 -97 179,5

Fördelade kapitalkostnader K -3 379,0 -3 379,0 0,0 -3 379,0

Ers för kapitalkostn ÖSK I -21 783,4 -21 783,4 0,0 -19 363,0

Avskrivningar K 17 288,1 17 022,0 -266,1 16 133,2

Interna poster K -10 002,6 -10 002,6 0,0 -15 785,5

I 10 002,6 10 002,6 0,0 15 785,5

Summa kostnader, exkl projekt K 611 659,2 589 014,5 -22 644,7 550 401,0

Summa intäkter, exkl projekt I -130 952,0 -94 190,1 36 761,9 -98 689,4

Diverse projekt m m K 1 401,0 1 401,0 0,0 4 912,0

I -1 369,0 -1 369,0 0,0 -4 912,0

Summa kostnader, inkl projekt K 613 060,2 590 415,5 -22 644,7 555 313,0

Summa intäkter, inkl projekt I -132 321,0 -95 559,1 36 761,9 -103 601,4

Pensionskostnader 30 728,3 31 790,6 1 062,3 29 909,2

Kostnader före avskr exkl projekt 594 371,1 571 992,5 -22 378,6 534 270,9
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Delårsrapport per 2015-08-31, beräknat utfall 2015-12-31

Investeringsredovisning, tkr
U är utgift och I är intäkt Avvikelse

Beräknat utfall Budget Budget- Bokslut

Nämnd/styrelse 2015 2015 utfall 2014

Kommunstyrelse:

  Kommunövergripande verk-

  samheter U 4 208,0 5 308,0 -1 100,0 1 153,4

I -465,4

  Kultur- och fritidsförvaltningen U 479,0 479,0 0,0 140,6

  Räddningstjänst U 1 115,2 1 187,0 -71,8 440,1

ÖSK U 30 814,7 31 894,0 -1 079,3 26 478,1

I 0,0 0,0 0,0

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

Socialnämnd U 253,0 898,0 -645,0 511,2

Summa utgifter U 36 869,9 39 766,0 -2 896,1 28 723,4

Summa inkomster I -465,4 0,0 0,0 0,0

Inköp av fastigheter: 36 404,5

U

Summa inköp 0,0

Försäljning av fastigheter:

Strandlyckan I -465,4

Summa fastighetsförsäljning I -465,4

Summa utgifter totalt U 36 869,9 39 766,0 -2 896,1 28 723,4

Summa inkomster totalt I -465,4 0,0 0,0 0,0

Information:

Rivna fastigheter

Hulingsryd 18:1 del av K 653,3
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Delårsrapport 2015-08-31 Kommunstyrelse, Kommunövergripande

Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall 

Beräknat 

utfall Budget Avvikelse

2014-08-31 2015-08-31 2015-08-31 2015-08-31 2014 2015 2015 2015-12-31

Kostnader exkl projekt 79 696,9 80 786,0 83 063,1 2 277,1 125 714,1 131 072,5 128 361,5 -2 711,0

Intäkter exkl projekt -16 430,4 -18 339,2 -15 538,1 2 801,1 -26 158,8 -27 842,3 -23 380,6 4 461,7

Nettokostnader 63 266,5 62 446,8 67 525,0 5 078,2 99 555,3 103 230,2 104 980,9 1 750,7

ingår i kostnader

Personalkostnader 46 175,5 42 121,5 41 674,0 -447,5 61 482,6 65 555,4 64 616,7 -938,7

Antal årsarbetare: 129,0 130,7 135,8 5,1 129,3 132,0 135,8 3,8

 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

IT: Fokuseringen på verksamhetsnytta genom bildandet av e-utvecklingskontor kommer att höja måluppfyllelsen inom vissa 

områden, men inte alla. Stickprovskontroll av användares efterlevnad av informationssäkerhet har inletts.

Utveckling: Ny- och ombyggnationer, på Strandlyckan är  flerfamiljhus under uppförande och alla villa tomterna är sålda. 

Mimer och Strandskolan görs om till seniorbostäder. Utveckling av Hultsfreds kommuns kontaktcenter är nästan klart. 

Arbete med framtida utveckling av Stångådalsbanan pågår. Delaktiga i fiberutbyggnad och pilotprojekt välfärdsteknik.

Campus: Campus i Småland, ett samarbetsprojekt med Vimmerby och Västervik, startade 20150101.

Campus: Gemensamma (Campus i Småland) YH-ansökningar och gemensam marknadsföring.

Campus: Uppsatta mål i Campus strategikarta för 2015 följs väl. Ekonomi: Campus minskar kostnader under hösten för att 

nå "noll-resultat". Invånare o Brukare: Campus har upparbetat kontakter med Karlstads Universitet som placerar 

Lärarutbildningar i Hultsfred. Campus har erbjudit företag ett antal kurser inom bla. Lean för tjänsteföretag. 5 större mässor 

föreläsningar med bäring på regionens behov har genomförts. Verksamhet o Medarbetare: Campus jobbar fortlöpande med 

att få nöjda medarbetare, samarbetet med Västervik o Vimmerby innebär nya intressanta arbetsuppgifter för personalen. 

Utveckling: Campus gör en Kompetensanalys hos kommunens Näringsliv under hösten, mer än 40 företag besöks.

IT: Den 1 oktober, 2015 bryts de strategiska utvecklingsdelarna ut ur IT-kontoret och bildar eUtvecklingskontoret, som en 

del av den förändring som sammanfattas i dokumentet eFokus 2015. Av redovisningstekniska skäl påverkas budget och 

resultat först från och med 2016-01-01.

IT: Sedan länge har verksamheternas ökade kostnader för toner till skrivare belastat, och därmed urholkat, IT-kontorets 

centrala budget. Med nytt avtal för utskrift som tjänst kommer kostnaderna att minska, men också fördelas på dem som 

genererar kostnaden.

Ekonomi: Personal från BUN, Soc, Ösk har flyttat till Ekonomikontoret. Ekonomikontoret sköter ABHBs ekonomi sedan 

slutet av 2014. Ny chef till ekonomikontoret sedan årsskiftet.

Personal: 2015 blir första helåret med lönehantering för ABHB och med Vimmerby Miljö och Bygg anställda i kommunen.

Personal: Anpassning av demografimodellen genom facklig verksamhet.

Service: Modulkök på Knektagården och Silverdalens skola har uppförts.

Kommunkansli: Utbildningsinsatser för politiken samt fortsatt genomförande av digitaliserad nämndsadministration.

Kommunkansli: Minskade porto- och tryckkostnader i samband med övergång till digitala handlingar.
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Delårsrapport 2015-08-31 Kommunstyrelse, Kommunövergripande

Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

-273 -100 188

275,8

-330

0 -121

-214 -488 112 213

126 80

201 200

3,4 3,4

Kommunkansli: Stickprov: transaktioner mellan kommunen, ÖSK samt bolagen. Kommunkansliet har en ekonomi balans 

med undantag för arvodeskostnaderna inom överförmyndarverksamheten vilka vi inte själva kan påverka. Vi arbetar ständigt 

med förbättringsåtgärder för att förbättra och snabba upp servicen till politik och invånare. 

Ekonomi: Målet ekonomi är gränsfall om det lyckas.  Invånare och brukare samt verksamhet och medarbetare där räknar vi 

med att nå målet. För utveckling är det åter gränsfall att målet kommer att nås då antalet förbättringsåtgärder är för få. 

Stickprov gällande reseräkningar har genomförts.

Personal: Prognosen per den 31/8-2015  pekar på att kontoret kommer att uppfylla det ekonomiska målet, verksamheten 

bedrivs inom budget, för 2015. Ett mindre överskott förväntas trots att kontot för centrala utbildningar samt kontot för 

chefsrekryteringar kommer att visa ett ganska stort underskott. Under hösten genomförs en enkätundersökning avseende 

målområdet invånare och brukare. Vidare kommer en medarbetarenkät att användas för att fastställa till vilken grad som 

måluppfyllnad kommer att nås inom verksamhet och medarbetare. Utifrån redan genomförda projekt beräknas målet 

gällande god kvalitet på våra projekt att uppfyllas.  Utvecklingspunkter har tagits fram för samtliga medarbetare. Processen 

för det systematiska ar-betsmiljöarbetet, rutinen för hot och våld samt process mellan lön och ekonomi genomförs under 

året. Målen inom området utveckling anses därför redan vara uppfyllda. Under våren har stickprov genomförts på 

jämförande av rapporteringen i två olika system. Stickprov kommer att redovisas för berörda chefer under hösten.

Service: Målet att bedriva verksamheten inom ekonomisk ram kommer vi att klara.Arbetsmiljömålen som bygger på 

medarbetarenkäten nådde vi 2014 och ser inga hinder utan vi kommer att klara dem även i år.Städservice mål med nöjda 

kunder klarades 2014 och inga förändringar pekar på att vi även kommer att klara målet 2015. Kostservice mål med nöjda 

kunder i restaurangen påF1-årskurs 6 klarade vi förra året, men nådde inte målet på högstadiet och gymnasiet. 2015 är vår 

ambition att vi ska ha måluppfyllelse på båda stadierna.Målet att hålla semestervikarietimmarna under 1200 timmar på 

Städservice är redan uppnått. Målet på Kostservice att vara köptrogen på upphandlade avtal ligger under de 3 första 

kvartalen i nivå med målet. När det gäller målet att ta tillvara producerad mat alltså minska matsvinnet har mätningar gjorts 

under våren och kommer även att ske under hösten. Målet vi har satt är tveksamt om vi kommer att klara. 

Utveckling: Stickprov, teleabonnemang är det rätt tjänst och rätt pris har genomförts. Samtliga nyckeltal, Ekonomi, 

Invånare och brukare, verksamhet och medarbetare samt utveckling uppskattas att nås på totalen även om inte alla delmål 

kommer att nås.

IT har flera tunga kostnadsposter framför sig och ackumulerar/sparar för att kunna klara 

dessa.

Ekonomikontoret har lönekostnader som är högre än budget, vissa  tjänster finansieras via 

intäkter.

Campus har under året haft ökade kostnader i ny data och teknik. Även projektet Campus i 

Småland har medfört ökade kostnader. Vi håller igen under hösten för att försöka hålla 

kostnaderna nere. Campus i Småland har också genererat högre intäkter under de första 8 

månaderna, intäkterna kommer dock inte ligga på samma nivå under hösten, men vi räknar 

ändå med att klara intäktsmålet.

Kan eventuellt minskas när vi gör slutavräkning på tjänster till ÖSK, och extraordinära 

insatser för MoB.

Övriga kostnader, utbildningar och kringkostnader ex hotell och resor har inte används i 

budgeterad omfattning. Under hösten kommer några arbetsplatser att i ordningsställas.

Kommunförsäkring, lägre kostnader på grund av sänkta kostnader för försäkringsförmedling.

Återförda medel, krav hantering.

Vissa debiteringar har ännu inte verkställts. Det gäller kostnadstäckning för Jonas 

Hjalmarssons insatser i utvecklingsprojekt (150 tkr efter periodisering) samt generell 

debitering av verksamheterna för utbildningsinsatser (100 tkr efter periodisering).

Avvikelser
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Delårsrapport 2015-08-31 Kommunstyrelse, Kommunövergripande

-50

-75 Antal hedersgåvor är färre i år.

-50

25 Rekrytering av enhetschef.

20 Utbildning arbetsmiljö för skyddsombud.

15 Personalkostnad från KoF.

-257 257 Samarbetsprojekt för Ledarutveckling.

0 -200

0 -200

233 350

150 190 Vakans vaktmästeri.

450 200 Vakanser i personalpoolen 1,25.

927 800 Återhållsamhet i tillsättning av vikarier vid sjukdom och semester, samt brist på vikarier.

-240 -240 Lokalhyror ej periodiserade i årskiftet.

-100 EU-stöd ej utbetalt.

-400 Äldreomsorgen, matavgifter.

-58 Högre kostnad av pappersförbrukning i lokalvården mot beräknat.

76 10

-666 -999 433 999

-339 -266 98 95

331 150

95,2 18 -30,7 -30,7

-81 -120 15 22

-240 -663 663 663

117 80

354 354

-1143 -1608 1542 2264

Kommunkansliet har avvikelser under näringslivsbefrämjande åtgärder, återbetalning från 

Sbo samt fakturering företagsgala.

Överförmyndarverksamheten, högre arvodeskostnader än budgeterat samt större intäkter för 

ensamkommande barn från Migrationsverket.

Näringsliv, utveckling handel mm, kommer inte att förbruka hela budgeten.

Utvecklingskontoret kommer att ytterligare belasta centrala inköp, under senare delen av 

året, för att för inköp av tjänster.

Tele, kostnaderna beräknas följa trenden medan intäkterna beräknas öka mot slutet av året

Turism, totalt är överskrider intäkterna budget dock har försäljningen i butik gått sämre än 

förväntat (mer inköpt till försäljning), minskade antal bokningar ger lägre provision. 

Kostnaderna överskider budget bland annat på grund av inköp till försäljning,  extrasatsning 

på fler turistbroschyrer samt porto kostnader vid utskick till kommuninvånarna

Skolskjutsar, speciellt  grundskolas skjutsar ser ut att ge ett överskott

Information, kostnader för almanacka kommer i slutet av året.

Utvecklingskontoret, har ett nettounderskott om ca -66 tkr per 31 augusti. Utfallet för 

personalkostnader underskrider budget medan övriga kostnader överskrider. Del av det sämre 

resultatet täcks delvis av bättre intäkter än budgeterat. Beräknat netto per 31 december är -98 

tkr. 

Intäkter från SBO, de är inteckande för olika aktiviteter.

 100% vakans enhetschef 

Serviceenheten har märkt av ökade livsmedelskostnader på skolorna p.g.a. migration( 

130/dag på gymnasiet).

Personalkontoret har ersatt rehabiliteringsåtgärder med mer friskvårdsinsatser, troligtvis blir 

utfallet något lägre än budget.

Kostnader för facklig verksamhet beräknas bli lägre än budget pga en mer strukturerad 

tillämpning av tid för facklig verksamhet.

Ökade personalkostnader under hösten p.g.a fler ätande i skola och förskola.
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Delårsrapport 2015-08-31 Kommunstyrelse, Kultur & Fritid

Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall 

Beräknat 

utfall Budget Avvikelse

2014-08-31 2015-08-31 2015-08-31 2015-08-31 2014 2015 2015 2015-12-31

Kostnader exkl projekt 28735,5 29 739,8 28 694,7 -1 045,1 44 157,4 44 332,1 43 042,1 -1 290,0

Intäkter exkl projekt -7 686,4 -7 408,9 -6 110,0 1 298,9 -12 324,9 -10 955,0 -9 165,0 1 790,0

Nettokostnader 21 049,0 22 330,9 22 584,7 253,8 31 832,6 33 377,1 33 877,1 500,0

ingår i kostnader

Personalkostnader 11 582,5 11 366,8 11 467,5 100,8 17 884,7 16 950,0 17 201,3 251,3

Antal årsarbetare: 36,3 39,3 39,3 0,0 36,3 39,3 39,3 0,0

 Enligt budget

 Nyinrättade tjänster

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

kultur och fritidsutbud. Vi räknar med att nå våra mål och nyckeltal

Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

-50 Virserums badhus - minskade intäkter

-30 -50 Övriga idrottsanläggningar inomhus - minskade intäkter

-53 -100 Silverdalens Sporthall minskad uthyrning

25

30 50

53 100 Ej utnyttjat stöd till föreningsverksamhet

25 Föreningslaget

200 200 Valhall - personal vakant

300 Medborgarhuset Rosenfors - ej borttaget stöd

-790 -1190 790 1190 Löneutbetalningar AMS

-300 -450 300 450 Projekttjänst Migrationsverket ej budgeterad

-250 -300 250 300 Flera av verksamheterna har överskridit både sina kostnads och intäktsbudgetar

Projektering av två tält vid Hagadal, för inomhusfotboll på konstgräs respektive skateverksamhet. Beräknas vara klara under 

höst/vinter 2015-2016. Ny datakassa och inpasseringssystem installerat på Hagadal, som tas i bruk under hösten 2015, för en 

modernare och effektivare verksamhet. Ny effektivare och anpassad organisation på Valhall, med delad vaktmästartjänst på 

Hagadal. Ungdomsenheten som startade hösten 2014 utvecklas med samarbete över förvaltningarna, vilket ger resultat. 

Ej uttnyttjat stöd till föreningsanläggningar

Kostnadseffektivt arbetssätt med cirkulationstjänstgöring och årsarbetstid ger lägre kostnader inom förvaltningen.

God budgetföljsamhet, effektivt resursutnyttjande, hög tillgänglighet till idrotts- och fritidsanläggningar och ett rikt kultur 

Avvikelser

Hammarsjön ökade intäkter
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Delårsrapport 2015-08-31 Kommunstyrelse, Räddningstjänst

Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall 

Beräknat 

utfall Budget Avvikelse

2014-08-31 2015-08-31 2015-08-31 2015-08-31 2014 2015 2015 2015-12-31

Kostnader exkl projekt 11 616,6 11 861,0 10 793,5 -1 067,5 17 152,8 17 628,3 16 190,2 1 438,1

Intäkter exkl projekt -1 461,2 -1 363,9 -1 268,8 95,1 -2 653,0 -2 078,2 -1 903,2 175,0

Nettokostnader 10 155,4 10 497,1 9 524,7 -972,4 14 499,8 15 550,1 14 287,0 -1 263,1

ingår i kostnader

Personalkostnader 7 051,5 7 787,0 6 832,6 -954,4 10 555,3 11 372,1 10 249,0 -1 123,1

Antal årsarbetare:

 Enligt budget 4,1 4,6 4,5 -0,1 4,1 4,5 4,5 0,0

 Nyinrättade tjänster  

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

vid behov. Införande av SAMS (sjukvårdslarm). Samverkan och hjälp till Höglandet med en beredskapstjänst i Järnforsen. 

Ny ledningsorganisation i Hultsfred och Vimmerby med start 1 oktober.

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

-120 Sensia kostnader för fystester

-40 -60 Lägre intäkter för "Heta arbeten", finns privat alternativ

-44,9 -35 Färre besiktningar mot budget är gjorda hittills i år, kommer att plana ut mot årets slut

-120 -120

-150 -150

-53,1 -53,1

-180 -270 180 270 Har en halvtjänst som finansieras av intäkter

-721 -800

157 75 Krisberedskap har inte haft alla planerade aktiviteter.

Försäljning av tjänst som säkerhetssamordnare till Vimmerby kommun 50% och brandskyddsarbete till Ikea Industry vid 

Försäljning av tjänst som säkerhetssamordnare till Vimmerby kommun och brandskyddsarbete till Ikea Industry

Utifrån medarbetarenkäten så uppfylls målen gott samarbete, god arbetsmiljö, god delaktighet och gott ledarskap

Avvikelser

Det har varit 30 utryckningar som överskridit 2 timmar regeln, det har gått åt 946 timmar. 

Totalt har kommunen haft 183 larm om de klara sig med 2 timmar skulle det gått åt 366 

timmar. Skillnaden mellan 946 och 366 timmar 580 utryckning som överskrider budget. 

Lönekostnaden för de överskridande timmarna blir för 5 personer i utryckning ca 721,3 tkr 

Lastbilskörkort

Utbilding av nyanställda (7+2)

Utbilding av nyanställda (7+2), kompensation för förlorad arbetstid

Då räddningstjänsten är för få anställda för att få resultaten i medarbetarenkäten så har en liknande undersökning 

genomförts på hela organisationen inkl deltidsbrandmän. Denna undersökning är inte helt jämförbar med den ordinarie 

medarbetarenkäten.
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Resultaträkning för ÖSK Hultsfred

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse

mnkr 201408 201508 201508 201508 2014 2015 2015 2015

Intäkter 84,3 68,0 65,7 -2,4 132,0 104,8 98,5 6,3

Kostnader 102,5 88,7 87,5 -1,1 158,1 137,7 132,3 5,4

Avskrivningar 0,7 0,9 0,6 -0,2 1,1 1,3 0,9 0,3

Verksamhetsnetto -18,9 -21,5 -22,5 -1,0 -27,2 -34,1 -34,7 0,6

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,1

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

Periodens/årets 

resultat
-18,9 -21,5 -22,5 -1,0 -27,2 -34,1 -34,7 0,5

201508 Utfallet ackumulerat från 1 januari till 31 augusti 2015

201408 Utfallet ackumulerat från 1 januari till 31 augusti 2014

Positiva tal = högre intäkter

Kommentar

Aug Dec Aug Dec

-0,93

-1,47 -0,3

1,15 1,2 Kostnader för brand förskola

0,9 0,9

0,64 1,0

-1,2 -1,3

2,8 6,0

2,0 0,0 Högre kostnader Gata/park beroende på säsongsvariationer

3,2 6,0 Högre intäkter från fakturerade asfaltslagningar

-0,2 0,0 Elkostnad för VA-verksamhet lägre

-1,2 0,0 Driftskostnader VA-verksamheten 

2,6 4,3 Högre intäkter i VA-verksamheten

-5,5 -6,2 Avsättning för VA-investeringar

-1,5 -2,0 Lägre driftskostnader för Renhållningen

0,8 0,8 Högre kostnader för skogsförvaltning

1,3 1,3 Högre untäkter ifrån skogsförvaltningen

0,1 -0,1 Övriga mindre poster

1,1 5,4 2,4 6,3

Positiva tal = högre kostnader

fiberdragning

kommunens verksamheter till del genom lägre hyra.

Underhållskostnader fastighet

Försäkringsersättning brand förskola

Bostadsanpassningen

Lägre elkostnader för gatubelysning

Högre kostnader för asfaltslagningar i samband med 

lägre. Posten avräknas vid årsbokslutet mot hyrorna och kommer 

Avvikelser

Kostnader Intäkter

Fastighetsförvaltningens El, bränsle och  va-kostnader
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Delårsrapport 2015-08-31 Barn- och utbildningsnämnden

Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall 

Beräknat 

utfall Budget Avvikelse

2014-08-31 2015-08-31 2015-08-31 2015-08-31 2014 2015 2015 2015-12-31

Kostnader exkl projekt 174 798,9 188 705,1 182 148,3 -6 556,8 280 532,6 288 297,5 273 222,5 -15 075,0

Intäkter exkl projekt -30 488,2 -34 778,6 -25 434,7 9 343,9 -50 759,7 -51 242,0 -38 152,0 13 090,0

Nettokostnader 144 310,7 153 926,5 156 713,6 2 787,1 229 772,9 237 055,5 235 070,5 -1 985,0

varav: (ingår i Kostnader)

Personalkostnader 117 818,4 125 557,1 111 561,7 -13 995,4 181 347,4 189 861,7 167 342,5 -22 519,2

Antal årsarbetare:

  Enligt utfall/budget 382,1 399,7 341,5 -58,2 383,4 402,0 341,5 -60,5

  Nyinrättade årsarbetare 0,0

Kommentarer

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

Barn- och utbildningsnämndens nettokostnad för helåret 2015 beräknas bli 237,1 mnkr, vilket är 0,8% (2,0 mnkr) högre än budgeterat. I aprilprognosen 

bedömdes nettokostnaden för helåret bli 0,5% (1,1 mnkr) högre än budgeterat vilket innebär att utsikterna sedan dess har försämrats. Per 150831 är 

nettokostnaden 1,8% (2,8 mnkr) lägre än motsvarande delårsbudget.

Ungdomsenheten startas upp på allvar. Krav på lärarlegitimation gäller fullt ut från första juli. Beslut har tagits om att en ny förskola ska byggas i Virserum.

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)". 2015 så 

uppnår inte BUN målnivån. Målnivån som rör måluppfyllelse i årskurs 3 har inte uppnåtts. Målnivån som rör måluppfyllelse i årskurs 6 har inte nåtts. 

Målnivån som rör måluppfyllelse i årskurs 9 har inte uppnåtts. Resultaten för detta mål finns i Tabell 1 .

Motsvarande mål för gymnasiet består av nyckeltalen "Andel elever med gymnasieexamen" och "Andel elever som fullföljde utbildningen inom 4 år". BUN 

når inte inte upp till målnivån för 2015. Varken utfallet för "Andel elever med gymnasieexamen" eller utfallet för "Andel elever som fullföljde utbildningen 

inom 4 år" når upp till målnivån. Resultaten för detta mål finns i Tabell 2 .

Barn- och utbildningsnämndens resterande mål mäts under hösten. Till exempel så mäts elevernas trygghet samt om föräldrarna upplever att de kan påverka 

verksamheten med hjälp av en enkät som ligger ute från och med vecka 38 till och med vecka 45. 

2014 års utfall för "Barnen är trygga i förskolan" (98,3) öveträffade målnivån (97). I jämförelse med 2013 ökade utfallet med 4,3 procentenheter. Under 

2014 så köptes det in nya staket och de pedagogiska lekytorna förbättrades. Detta har även gjorts under 2015. Dessa förändringar förväntas bidra till att 

målnivån på 97 även nås 2015.

Målet "God arbetsmiljö" med tillhörande nyckeltal "Andel medarbetare som anser att arbetsmiljön är god" finns med i alla BUNs verksamheters styrkort 

och ingen av verksamheterna nådde upp till målnivån 2014. Det pågår ett ständigt arbete med att förbättra arbetsmiljön, till exempel via arbetsmiljöronder. 

Men på grund av att många av lokalerna är så pass gamla och i stort behov av stora renoveringar så förväntas inte målnivån på 88 nås 2015. 

Under våren har stickprov genomförts för att kontrollera kostnaden för leasade bilar. Detta kommer fortsätta under hösten. Även stickprov för återsökning 

av kostnader för asylsökande barn/elever kommer genomföras under hösten.
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Delårsrapport 2015-08-31 Barn- och utbildningsnämnden

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec Kommentarer

9 819,8 14 078,8 -9 910,7 -14 866,0

-10 204,9 -15 037,4 9 508,2 13 550,9

355,8 -499,5 253,7 380,6

-46,9 -2 408,3 4 068,4 5 888,1

-950,6 -1 359,0 865,7 1 298,6

-2 487,5 -3 731,3 2 540,2 3 810,3

-4 162,3 -6 672,5 1 811,1 2 716,6

922,0 445,3 185,4 278,2

36,2 -24,9 106,7 160,0

161,6 133,7 -84,9 -127,4

-6 556,8 -15 075,1 9 343,8 13 089,9

Musikskolan förväntas inte avvika nämnvärt från budgeten.

Skolformsövergripande verksamhet förväntas visa ett underskott på grund av återställningen av 

Grönlidens förskola. En skolsköterskatjänst har varit vakant under vårterminen vilket minskar kostnaden 

något. 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 2014 kommer BUN tillhanda 2015. Detta skulle påverka 

utfallet i positiv 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. 

Grundsärskolan förväntas visa ett underskott på grund av att antalet elever med särskilda behov ökar 

kraftigt under höstterminen 2015. På grund av detta har BUN varit tvungna att anställa utöver budget. En 

fullständig effekt av att antalet elever med särskilda behov ökar kraftigt ses inte förrän 2016. Men BUN har 

fått extra tilldelning i budget för detta under 2016.

Gymnasium och gymnasiesärskola förväntas visa ett överskott på grund av högre interkommunal 

ersättning från andra kommuner än budgeterat för utbildning på gymnasiesärskolan. Även budgeten för 

intekommunala ersättningar på ungdomsgymnasiet förväntas visa ett överskott.  Utöver det ovan nämnda så 

orsakas avvikelserna i kostnads- och intäktsbudgeten främst av utbildning av asylsökande elever.

Vuxenutbildningen förväntas inte avvika nämnvärt från budgeten.

Svenska för invandrare föväntas visa ett överskott på grund av att ersättningen från migrationsverket från 

och med 1 augusti ger mer ersättning per student.

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

stora anledningen till detta underskott är hög korttidsfrånvaro. Extra tjänster har satts in med syfte att 

minska arbetsbördan och därmed minska behovet av vikarier. Detta påverkar troligtvis avvikelsen negativt 

detta år men förhoppningsvis kommer det medföra att behovet av vikarier minskar nästkommande år.

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

fullt ut.

Fritidshem förväntas visa ett överskott på grund av högre intäkter än budgeterat.

Tabell 1

Tabell 2

Avvikelser
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Delårsrapport 2015-08-31 Miljö- och byggnadsnämnden

Hultsfred Vimmerby

Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall 

Beräknat 

utfall Budget Avvikelse

2014-08-31 2015-08-31 2015-08-31 2015-08-31 2014 2015 2015 2015-12-31

Kostnader exkl projekt 10 615,5 13 091,4 15 070,7 1 979,3 19 604,8 21 506,1 22 606,1 1 100,0

Intäkter exkl projekt -7 312,9 -11 273,9 -10 381,8 892,1 -13 036,0 -15 472,7 -15 572,7 -100,0

Nettokostnader 3 302,6 1 817,5 4 688,9 2 871,4 6 568,8 6 033,4 7 033,4 1 000,0

ingår i kostnader

Personalkostnader 6 777,8 9 862,8 11 091,6 1 228,8 11 835,8 15 841,0 16 637,4 796,4

Antal årsarbetare: 19,6 29,6 32,5 2,9 22,3 30,5 32,5 2,0

 Enligt budget

 Nyinrättade tjänster

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

En tjänst som mätningsingenjör ej tillsatt inför besparingsbeslut 2016.

Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

Verksamheten bedrivs inom budget och beräknas lämna ett överskott på totalt 1 500 tkr till kommunerna. Vid datum för

uppföljningen är fördelningen av förvaltningens resurser i stort sett lika mellan kommunerna. Då kommunerna har olika

ingångsvärden avseende nämndfinansiering och andra kostnader avseende driften bedöms utfallet vid årskiftet bli ca 1000 tkr 

för Hultsfreds kommun medan det för Vimmerby kommun bedöms bli ca 600 tkr.

I undersökningen Insikt, som bygger på våra företagskontakter under 2014, får vi höga betyg för bemötande på både bygglov 

och miljö och hälsa. Tillgängligheten får godkänt betyg, vilket är glädjande med tanke på den oro som fanns inför 

sammanslagningen och flytten av vissa delar av verksamheten. Inom området information finns totalt sett störst 

förbättringspotential och här jobbar vi aktivt och strategiskt med hemsidorna i båda kommunerna. 

Efter flera lyckosamma rekryteringar är vi from janauri bemannade fullt ut och den samlade kompetensen är hög.

Medarbetarenkäten från hösten 2014 visar överlag höga betyg på arbetsplatsen.

Sjukfrånvaron t.o.m 31 augusti ligger på 3,14 % av all arbetad tid. Till 2016 är målet att den ska vara nere på 3 %.

I Miljöaktuellts hållbarhetsranking behöver vi (kommunerna) en förbättring på ca 20 platser för att nå målen 2016.

Vår kontroll av körjournaler, tankkort samt telefoni visar att systemet fungerar och att det inte missbrukas.

Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

1813 850 Lägre kostnader än budgeterat för miljöskydd, livsmedelskontroll, mätningsverksamheten samt plan 

och utveckling. Förklaringen bakom är flera deltider på förvaltningen motsvarande nästan en hel 

tjänst och lägre lönekostnader pga nedsatt tjänst samt vikariat på livsmedel. På kart och mät är det 

en vakant tjänst som inte tillsatts och förstärkningen av övriga kostnader på plan och utveckling för 

ekolog är inte nyttjade fullt ut.

166 250 Minskade politikerkostnader för Hultsfreds kommun med 250 tkr pga budget för 11 ledamöter.

892 650 På miljöskydd har vi ökade intäkter pga ökad volym (fler ärenden bl a många avloppsbeslut). 

Detsamma gäller hälsoskydd. För livsmedelskontroll och bygglov samt planer är intäkterna lägre 

än budget med anledning av färre kontrollobjekt samt minskad byggnation. Totalt sett ändå en 

ökning av intäkter mot budget.

-750 Mindre debitering än budgeterat till Vimmerby kommun för Vimmerbys del av samverkan pga 

lägre kostnader än budget.

Ökade kostnader för Vimmerby 115 tkr + 39 tkr avseende politiker och tidigare medarbetare.

2015 är första hela året som gemensam organisation Hultsfred-Vimmerby. Obefintlig personalomsättning.

Avvikelser
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Delårsrapport 2015-08-31 Socialnämnd

Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall 

Beräknat 

utfall Budget Avvikelse

2014-08-31 2015-08-31 2015-08-31 2015-08-31 2014 2015 2015 2015-12-31

Kostnader exkl projekt 240 486,6 251 960,5 223 966,5 -27 994,0 372 252,3 377 956,9 336 791,9 -41 165,0

Intäkter exkl projekt -42 342,3 -43 870,8 -21 182,8 22 688,0 -74 797,1 -71 124,2 -31 774,2 39 350,0

Nettokostnader 198 144,3 208 089,7 202 783,7 -5 306,0 297 455,2 306 832,7 305 017,7 -1 815,0

ingår i kostnader

Personalkostnader 159 157,7 168 548,7 163 356,8 -5 191,9 242 466,8 254 249,3 245 649,3 -8 600,0

Antal årsarbetare: 510,9 517,8 479,8 -38,0 503,6 511,0 479,8 -31,2

 Enligt budget 465,6 479,8 479,8 465,6 479,8

 Nyinrättade tjänster 1,0 1,0

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

Socialnämnden har ett flertal mål som stäms av vid olika tidpunkter under året. De mål och nyckeltal som hittills har mätts under 2015 

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 0,6 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 98,4 procent av budgeten.

I början av 2015 öppnades Knektagårdens särskilda boende med 13 platser. Därigenom har det tillfälligt utökade antalet platser på 

korttidsenheten Hjorten kunnat plockas bort.

Innan sommaren öppnade kommunen ett eget HVB-hem för ensamkommande barn. Verksamheten är tänkt att i största möjliga 

utsträckning finansieras av ersättningar från Migrationsverket. Med anledning av det stora antalet ensamkommande barn som kommer 

till kommunen planeras nu för utökning av verksamheten till ytterligare lokaler.

Utöver de barn som anvisas enligt avtal med Migrationsverket tar Hultsfreds kommunen också emot en stor mängd ensamkommande 

barn som anvisas till kommunen för att de har anknytning till någon i kommunen.

En gruppbostad inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning stängdes efter sommaren som en del av de anpassningar som 

görs i 2016 års budget. Avvecklingen av verksamheten ger helåreffekt 2016 men innebär minskade kostnader redan 2015.

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

Verksamheten ingår också i ett pilotprojekt tillsammans med Telia för att testa digitala välfärdstjänster. Projektet förväntas ge svar på i 

vilken utsträckning dessa tjänster kan vara aktuella för Hultsfreds kommun och om de på sikt kan leda till sänkta kostnader i 

hemtjänsten.
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Delårsrapport 2015-08-31 Socialnämnd

Verksamhet och medarbetare

Inom IFO bedöms chanserna att nå målen för stolthet och delaktighet som goda då 2014 års utfall överträffade 2015 år målnivåer. 

Däremot nåddes inte målet om god arbetsmiljö och med tanke på den pressade arbetssituationen inom IFO kan det bli svårt att nå målet 

i år. För OF bör målet om stolthet nås även och målet om delaktighet bör vara inom räckhåll trots att målnivån är högre än utfallet för 

2014. Liksom inom IFO finns det ett arbete att göra för att nå arbetsmiljömålet. Inom Äldreomsorgen bedöms delaktigheten som god 

medan det är en bit kvar innan målen om stolthet och arbetsmiljö kan nås. 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 vilket skulle innebära en lite ökning jämfört 

med föregående års utfall.

Stickprov av körjournaler och hanteringar av betalningar i verskamhetssystemet Treserva kommer att genomföras under hösten enligt 

plan.

Invånare och brukare

Äldreomsorgen är den verksamhetsgren som inte har några akutella mätdata klara för perspektivet. Samtliga nyckeltal i perspektivet har 

fått höjda målnivåer för 2015 då nivåerna 2014 nåddes och överträffades med god marginal. Ingen målnivå för 2015 är lägre än utfallet 

2014 och för "Den enskilde bemöts på ett respektfullt sätt" har samtliga nycketal målnivån 100 procent vilket även är fallet för ett par av 

nyckeltalen för målet "Den enskilde påverkar sin vardag". Även om vissa av nyckeltalen kommer att nås är det inte rimligt att anta att 

målnivån kommer att kunna nås för målen i sin helhet. För målet "Den enskilde känner trygghet i boendet" bör chanserna vara goda att 

nå målet.

Individ- och familjeomsorgen

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning och psykiatri
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Delårsrapport 2015-08-31 Socialnämnd

Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

1557 1945 240 310 ADMINISTRATION

-25946 -36670 18294 31875 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

-460 -1280 2545 3980 ÄLDREOMSORG

Verksamheterna för särskilt boende visar på ett överskott (640 tkr) på grund av högre intäkter än 

budgeterat. 

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

underskott (-555 tkr). Själva hemtjänstverksamheterna förbrukar mer pengar än vad som tilldelas 

via resursfördelningssystemet. Även när ersättningen för löneökningar från 1 april har förts över 

till verksamheterna kommer det att finnas kvar ett underskott. Arbetet pågår med att komma till 

rätta med underskottet och anpassa verksamheterna till tilldelade resurser. Det kommer att bli ett 

överskott på kontot som delar ut medel enligt resursfördelningssystemet.

Verksamheterna för hälso-, sjukvård och rehabilitering, HSR räknar med ett överskott (1640 tkr), 

vilket till största delen beror på vakanta tjänster, främst bland sjuksköterskor men även för 

rehabpersonal.

Från halvårsskiftet fick äldreomsorgen statsbidrag (1938 tkr) för utökad bemanning. Bidraget 

förbättrar både delårsutfallet och prognosen för förvaltningen jämfört med aprilprognosen.

Tidigare prognoser för IFO vuxen har pekat mot ett underskott. Framförallt är det HVB-placeringar 

(-1130 tkr) och försörjningsstöd (-985 tkr) som överskrider budgeterade belopp. I 

augustiuppföljningen har en uppskattning gjorts av hur stor del av intäkterna på flyktingkontot som 

ska resultatföras utöver vad som motsvarar verksamhetens kostnader. I prognosen beräknas 2250 

tkr kunna resultatföras vilket innebär att IFO vuxen får ett litet överskott (+200 tkr). 

IFO barn och familj prognostiserar ett stort underskott (-4575 tkr). Framförallt är det kostnaderna 

för personal och kontor som står för underskottet (-3230 tkr). Verksamheten har i takt med att 

antalet tjänster ökat vuxit ur sina lokaler. Från början av året har därför ytterligare lokaler tagits i 

anspråk, vilket tillsammans med överanställningar innebär kostnader utöver vad som är budgeterat. 

Två tjänster har de senaste åren finansierats av medel från Migrationsverket som ska användas för 

stödinsatser av förebyggande karaktär till barn under 18 år. Trots att antalet inskrivna barn i 

kommunen har ökat något har ersättningen från Migrationsverket minskat med 300 tkr vilket gör 

att verksamheten inte har kostnadstäckning för de båda tjänsterna. Kontot för placeringar på HVB 

ger ett överskott (1525 tkr) medan familjehemsplaceringarna går med underskott (-2850 tkr).

Verksamheten för ensamkommande barn redovisas separat. Här är behoven stora och förändringar 

sker snabbt vilket gör att verksamheten är svår att prognostisera. I prognosen beräknas 

verksamheten få ett underskott (-450 tkr). Under året har ett HVB-hem bygts upp vilket har 

medfört en del initiala kostnader. Sannolikt kommer HVB-hemmet, på grund av det stora behovet, 

att utökas till fler lokaler innan året är slut vilket kan medföra ytterligare  kostnader utöver 

kostnader för den löpande verksamheten. Migrationsverket ersätter kommuner för kostnader för 

ensamkommande men ersättningen för utredningskostnader bedöms inte täcka de verkliga 

kostnaderna. Verksamheten kommer att behöva ytterligare personal för att klara av att hantera 

nödvändiga utredningar och uppföljningar.

Kontot med ofördelade medel på 1554,5 tkr som ska användas som buffert för hela förvaltningen är 

budgeterat under förvaltningsgrenen Administration vilket orsakar kostnadsöverskottet. 

Intäktsöverskottet beror på att del av tjänsterna som medicinskt ansvarig sjuksköterska och 

alkohollagshandläggare säljs till andra kommuner.

Avvikelser
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Delårsrapport 2015-08-31 Socialnämnd

Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

-2951 -4915 1826 3235 OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

-194 -245 -217 -50 PSYKIATRI

Avvikelser

OF:s prognos har förbättrats jämfört med apriluppföljningen. Det beror främst på två saker. Det 

ena är att en gruppbostad på Villagatan i Målilla har avvecklats efter sommaren och att 

besparingen för 2016 därmed ger ekonomisk effekt redan i år. Detta bidrar till att gruppbostäderna 

totalt kan räkna med ett överskott (1550 tkr). Det andra som bidar till en förbättrad prognos är att 

intraprenaden Framsteget räknar med en bättre prognos än tidigare (1425 tkr). Till följd av fler 

verksamhetsdagar än budgeterat kommer dock förvaltningens konto för köp av verksamhet från 

Framsteget att ge underskott (-490 tkr). 

Kontot för personliga assistenter beräknas ge ett stort underskott (-3820 tkr). Orsaken är flera 

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 kostnader för kontaktpersoner, som är helt obudgeterade, samt ökat 

insatsbehov och den önskade sysselsättningsgraden som ska införas under hösten att leda till ett 

underskott (-295 tkr). Kostnaden för köp av platser på enskilda vårdhem ser ut att rymmas inom 

budget.
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Delårsrapport 2015-08-31 Kommunövergripande

Investeringsbudget (tkr) Beräknat utfall

helår 2015

Utfall   Budget Avvik-

Verks Objekt 2015-08-31   inkl TA Prognos else Kommentarer

Utgifter

033 90026 Barnens 

landmärken

0,0 600,0 0,0 600,0

Ombudgeteras till 2016

031 90023 Administrativ 

utveckling

0,0 1000,0 1000,0 0,0

031 90024 Politiska digitala 

verktyg

267,9 474,0 474,0 0,0

041 90025 Ekonomisystem 368,6 2000,0 1500,0 500,0 Ombudgeteras till 2016

034 92203 Samhällsbyggnad 0 30,0 30,0 0,0

033 94419 Förbättring 

strandpromenad

1,4 300,0 300,0 0,0

087 90002 Datautrustning 62,8 404,0 404,0 0,0

340 90012 Dig infrastrutur 5 

år

236 450,0 433,5 16,5

340 90013 Dig infrastruktur 

25 år

66,5 50,0 66,5 -16,5 

Avvikelse

Totalt 1 003,2 5 308,0 4208,0 1100,0
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Delårsrapport 2015-08-31 Kultur och Fritid

Investeringsbudget (tkr) Beräknat utfall

helår 2015

Utfall   Budget Avvik-

Verks Objekt 2015-08-31   inkl TA Prognos else Kommentarer

Utgifter

452 90424 62,9 259,0 259,0 0,0 Tälten, Hagadal

448 90401 120,0 120,0 120,0 0,0 Båtbrygga, Hulingen

423 91410 51,3 100,0 100,0 0,0 Datakassa, Hagadal

Avvikelse

Totalt 234,2 479,0 479,0 0,0
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Delårsrapport 2015-08-31 Räddningstjänst

Investeringsbudget (tkr) Beräknat utfall

helår 2015

Utfall   Budget Avvik-

Verks Objekt 2015-08-31   inkl TA Prognos else Kommentarer

Utgifter 892,8 1050,0 1050,0 0,0

23,1 137,0 65,2 71,8 Medel som flyttades över från 

2014 för att täcka investering 

av kläder för SAMS och 

inköp av defibrillatorer till 

Silverdalen och Järnforsen där 

alla medel inte behövt nyttjas.

Avvikelse

Totalt 915,9 1 187,0 1 115,2 71,8
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Delårsrapport 2015-08-31 Socialnämnd

Investeringsbudget (tkr) Beräknat utfall

helår 2015

Utfall   Budget Avvik-

Verks Objekt 2015-08-31   inkl TA Prognos else Kommentarer

Utgifter

7709 97023 IT-stöd inom vård 

och omsorg

0,0 645,0 0,0 645,0 I nuläget ser IT-satsningarna ut att 

skjutas till nästa år. Förvaltningen deltar 

i ett projekt för att testa digitala 

välfärdstjänster. Investeringar som ett 

eventuellt storskaligt införande av 

sådana tjänster skulle medföra ligger 

längre fram i tiden och kommer inte att 

vara aktuellt 2015. Även övergång till 

digitala trygghetslarm har senarelagts 

och kommer inte att genomföras under 

året. Hela beloppet ombudgeteras till 

2016.

7709 97028 Inventarier vård 

och omsorg

253,0 253,0 253,0 0,0 Hela det budgeterade beloppet har 

använts till inköp av inventarier till den 

nybyggda delen på Ekliden.

Avvikelse

Totalt 253,0 898,0 253,0 645,0
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Uppföljningsrapport 2015-08-31

Investeringsbudget (tkr) Beräknat utfall

helår 2015

Utfall   Budget Avvik-

Verks Objekt 2015-08-31   inkl TA Prognos else Kommentarer

Utgifter

083 Fastighetsavdelningen 5884,8 16615,0 16615,0 0,0 Hela beloppet beräknas nyttjas

084 Gata / Park avdelningen

92337 Parkering camping 11,0 60,0 124,0 -64,0 Något större yta, mer fyll, bygglov, 

strandskydd. Ej utfört ännu.

92335 Omläggning elledningar, 

trafikbelysning

0,0 650,0 118,0 532,0 Inga förfrågningar från E.ON om 

samförläggning. Beslut 118 tkr till 

skyndsamma åtgärder på Silverdalen och 

Järnforsen skolor.

92336 Gatubelysning infart 

Mörlunda. KF § 77/2013

0,0 183,0 264,0 -81,0 Merkostnader på grund av nya 

ansökningar TrV för tillstånd.

92339 Väg och gångväg Körners 

Mek. Ombudg. 2012

0,0 500,0 0,0 500,0

Ej påbörjat då Körners ej har påbörjat sin 

del. Hela beloppet ska ombudgeteras.

91202 Exploateringskostnader mark 41,6 50,0 41,6 8,4 Klart. Gäller fastighetsreglering av 

Hultsfred 2:5, 2:13 och 3:1.

92340 GC-väg till Tärnan Målilla 19,4 950,0 490,0 460,0

140 tkr har flyttats till "Gångväg 

Virserum" och 150 tkr flyttas till 

"Stängsel Nytorpsvägen". Detta projekt 

beräknas endast nyttja 200 tkr.

085

92504 Åtgärdsprogram VA 412,9 2 800,0 3 241,9 -441,9 I åtgärdsprogrammet pågår ett antal större 

projekt som sträcker sig över årsskiftet. 

Dessa projekt löper i stort sett enligt 

budget, men tillkommit akut har ett 

projekt för dagvatten mellan Parkvägen 

och Hulingen. Detta projekt var inte 

planerat och orsakar ett underskott mot 

budget på drygt 400 tkr.

086 Renhållningsavdelningen

92551 Återställning Kejsarkullens 

deponi

17,2 265,0 265,0 0,0 Används under året

Summa avvikelser 913,5

Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred

Va-avdelningen
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