
Delårsrapport 2018-08-31 
med helårsprognos för drift- och investeringsbudget



Före detta batterifabriken - 23 mars 2018 togs första steget mot en ny central och attraktiv industrimark på 
platsen där före detta batterifabriken i Hultsfred låg.

foto: Carola Erenlöf Roser
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Övergripande finansiella mål 

 
 
 
 
Årets resultat 
Det prognosticerade resultatet för Hultsfreds kom-

mun 2018 är 6,2 mnkr. Utfallet per sista augusti är 

27,9 mnkr. Koncernens prognos uppgår till ett po-

sitivt resultat om 12,4 mnkr, utfallet per sista au-

gusti är 37,4 mnkr.  

 

Årets skatteintäkter 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjäm-

ning uppgår 2018 till 869,7 mnkr vilket är en ök-

ning med 40,2 mnkr från 2017 och 2,6 mnkr 

högre än budgeterat. 

 

 

De största budgetavvikelserna 
De största prognosavvikelserna i förhållande till 

den av kommunfullmäktige beslutade budgeten är 

i mnkr: 

 

 

 

 

Sammanfattad resultaträkning 
 

 

  

Hultsfreds kommun
Prognos 

2018

Budget 

2018

Utfall 

2017

Årets resultat, mnkr 6,2 9,3 16,8

Långfristiga skulder (långa lån), mnkr 183,8 358,6 208,8

Soliditet, procent 28,0 26,0 27,3

Avskrivningar + 4,8

Värdeförändring pensionsmedel + 3,1

Finansiella kostnader + 2,2

Räddningstjänst - 3,1

Barn- och utbildningsnämnden - 3,2

Pensionskostnader - 5,0

Socialnämnden - 6,2

Hultsfreds kommun Koncern

mnkr

Prognos 

2018

Budget 

2018

Avvikelse 

2018

Utfall 

2017

Prognos 

2018

Budget 

2018

Avvikelse 

2018

Utfall 

2017

Verksamhetens intäkter
1

260,1 166,6 93,5 269,7 416,9 450,8 -33,9 372,9

Verksamhetens kostnader
1

-1 132,2 -1 024,9 -107,3 -1 097,3 -1 280,4 -1 351,1 70,7 -1 192,0

Verksamhetens nettokostnad -872,1 -858,3 -13,8 -827,6 -863,5 -900,3 36,8 -819,1

Skatter och statsbidrag 869,6 867,0 2,6 832,0 869,6 867,0 2,6 832,0

Finansiellt netto 8,7 0,5 8,2 12,3 6,3 45,3 -39,0 8,7

Resultat före skatt 6,2 9,3 -3,1 16,8 12,4 12,0 0,4 21,6

Upplåning 0,0 149,8 -149,8 0,0

Investeringar 74,1 161,6 -87,5 73,2
1
exlusive projekt
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Konjunkturen enligt SKL 

Högkonjunkturen kulminerar 2019 
Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv. 

Både Konjunkturinstitutets och arbetsför-

medlingens återkommande enkäter till företa-

gen pekar på en fortsatt tydlig optimism, även 

om stämningsläget dämpats något sedan förra 

hösten. Arbetsgivarna planerar för fler an-

ställda, men svårigheten att få tag i personal 

och bristen på utbildad arbetskraft håller till-

baka. Sammantaget tror vi, liksom i tidigare 

prognos, på att högkonjunkturen går in i en fas 

med lägre tillväxttal och små förändringar i an-

talet arbetade timmar. En naturlig utveckling 

när konjunkturen kulminerar. 

 

Enligt de nyligen publicerade nationalräken-

skaperna ökade antalet arbetade timmar svagt 

första kvartalet och mycket starkt det andra, 

sammantaget något starkare än i vår prognos. 

Den stora skillnaden är fördelningen mellan 

kvartalen, vi prognosticerade ett starkt första 

och svagare andra kvartal. Det innebär att vi nu 

får en något svagare ökning mellan 2017 och 

2018. Vi ser nu en något högre nivå på antalet 

arbetade timmar från slutet av 2020. Det beror 

framför allt på en ny bedömning av medelar-

betstiden, nu låter vi den vara oförändrad i stäl-

let för att minska med 0,1 procent per år. 

 

Trots ett allt mer ansträngt arbetsmarknadsläge 

antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De 

löneavtal som slutits för de närmaste åren lig-

ger på låga nivåer och löneglidningen är låg. 

Därmed är det inhemska inflationstrycket 

svagt. Riksbanken antas därmed dröja med att 

höja styrräntan till i början av 2019. I takt med 

att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de 

räntor som påverkar hushållens ekonomi, där-

med ökar KPI betydligt snabbare än KPIF. 

 

 
 

Skatteunderlagstillväxten avtar när 
konjunkturen kulminerar 
År 2019 och 2020 förutser vi svagare utveckl-

ing av skatteunderlaget. Det beror på att arbe-

tade timmar utvecklas betydligt mindre gynn-

samt när konjunkturen kulminerar 2019 och rör 

sig ned mot konjunkturell balans året efter. Det 

motverkas endast till en mindre del av att löne- 

och pensionshöjningarna tilltar. 

 

2021 års skatteunderlagstillväxt visar utveckl-

ingen vid konjunkturell balans – en viss men 

liten ökning av arbetade timmar samt måttliga 

höjningar av löner och pensioner betyder att 

skatteunderlaget ökar i linje med ett historiskt 

genomsnitt. 

 
Skatteunderlagstillväxt och bidrag till förändring. 
Ökning i procent, bidrag i procentenheter. 

 
 
 

2017 2018 2019 2020 2021

Sysselsättning timmar
1 2,0 1,9 0,3 -0,3 0,3

Relativ arbetslöshet, nivå 6,7 6,1 6,2 6,7 7,0

Timlön
2 2,7 2,9 3,1 3,4 3,5

Timlön
3 2,5 2,9 3,1 3,4 3,5

Konsumentpriser KPIF-KS 1,7 1,7 1,8 2,1 2,0

Konsumentpriser KPI 1,8 2,0 2,4 2,7 2,8

Realt skatteunderlag 1,3 1,3 0,7 0,1 0,9

1 Kalenderkorrigerad, 2 nationalräkenskaperna, 

3 konjunkturlönestatistiken 

Nyckeltal i svensk ekonomi, utveckling i 

procent
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Befolkningsutveckling 

 
Antalet invånare var den 30 juni i år 14 483. 

Under första halvåret 2018 minskade befolk-

ningen med 96 personer att jämföra med första 

halvåret 2017 då befolkningen minskade med 

49 personer. Förändringen för perioden första 

juli 2017 till sista juni 2018 var en minskning 

med 75 invånare och för motsvarande period 

ett år tidigare en ökning med 431.

Veckovis befolkningsutveckling 
 

 
 

Enligt Skatteverkets befolkningsstatistik var 

invånarantalet 14 411 vecka 36, en minskning 

från den 1 november 2017 med 152 personer. I 

budget 2018 har antagits ett invånarantal på 

14 563 den 1 november. Noterbart är att Skat-

teverkets statistik skiljer sig något från SCB:s. 

 

 
 

Kommunens personal 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 
 

 
 

Under 2018 har sjukfrånvaron ökat i förhål-

lande till 2017 års nivå för Hultsfreds kommun 

och minskat för Östra Smålands Kommunal-

teknikförbund (ÖSK) under samma period. 

Förändringarna är inte stora utan sjukfrånvaron 

håller en hanterbar nivå med tanke på de sen-

aste årens belastning på organisationen. Vi har 

sedan länge en tydlig och enhetlig rehabilite-

ringsprocess som är ett bra stöd i arbetet med 

att försöka minska sjukfrånvaron.  
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1972-2018
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36 40 44 48 52 4 8 12 16 20 24 28 32 36

2016-2017 2017-2018

Kommunen ÖSK Kommunen ÖSK

60 dagar eller mer 33,69 27,39 37,02 21,06

Kvinnor 5,93 3,21 5,60 7,36

Män 3,38 2,80 3,30 2,82

29 och yngre 3,91 1,15 3,84 2,92

30-49 4,54 1,22 4,86 1,62

50 och äldre 7,01 4,97 5,98 5,45

Totalt 5,44 2,86 5,15 3,56

aug-18 aug-17



 Delårsrapport 2018 Förvaltningsberättelse 
 januari-augusti       

 

 
 

4 

 

Tillsvidareanställda per förvaltning 

 

Tabellen visar de olika förvaltningarnas för-

ändringar i antalet anställda under delåret 2018 

jämfört med delåret 2017. Den totala föränd-

ringen omfattar en ökning med 46 tillsvidare-

anställda, då är även förändringen inom ÖSK:s 

”Hultsfredsdel” medräknad. Den största ök-

ningen med sammanlagt 29 tillsvidareanställda 

har sin grund i att socialförvaltningen har orga-

niserat och anpassat sin verksamhet dels efter 

pensionsavgångar och dels efter nyanlända 

barn och vuxna. De övriga förvaltningarna har 

inga förändringar eller mindre ökningar av an-

talet tillsvidareanställda.  
 

 

 

aug-18 aug-17

Administrativa kontor 57 57

Serviceenheten 85 85

Kultur och fritid 40 39

Räddningstjänst 92 88

Miljö- och byggnadskontor 36 34

Barn- och utbildningsförvaltning 384 377

Socialförvaltning 618 589

ÖSK 53 50

Totalt 1 365 1 319
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Koncernen Hultsfreds kommun 
Koncernen består, förutom av de verksamheter 

som normalt uppfattas som kommunen, av sex 

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 1 660 (1 665) bo-

stadslägenheter varav 47 (47) studentrum. An-

talet vakanta lägenheter är 58 vilket motsvarar 

3,6 procent i vakansgrad. Investeringar har hit-

tills gjorts för 20,4 mnkr. Investeringarna avser 

nyproduktion av trygghetsboende (16 lägen-

heter) i Hultsfred, inglasning av balkonger, 

fönsterbyten och utemiljöförbättringar i Stålha-

gen. Prognosticerat resultat efter skatt är 3,0 

mnkr (aug: 7,3 mnkr). 

 

Invensys AB 
I november förra året förvärvade Hultsfreds 

kommun Invensys som en del av överenskom-

melsen om sanering av Vartaområdet. Förvär-

vet gjordes för en krona och bolaget äger fastig-

heten som finns på området, i övrigt har bolaget 

ingen verksamhet. Beräknat resultat 0,0 mnkr 

(aug 0,0 mnkr). Bolaget har till och med augusti 

mottagit driftbidrag från kommunen med 15 tkr.  

 

Hultsfreds Kommunala Industri AB 

HKIAB förvaltar industrifastigheter och driver 

i anslutning härtill viss näringspolitisk verk-

samhet. Antalet förvaltade fastigheter är för 

närvarande 8 (9) omfattande 61 400 m2 

(63 728) med sammanlagt 66 hyresgäster (69). 

Vakansgraden är ca 12 (15) procent och be-

döms som en något hög nivå. Inga fastigheter 

har sålts eller förvärvats under året. Hittills un-

der 2018 har 5,0 mnkr (0,3) investerats. Bola-

get är engagerat som delägare i flera utveckl-

ings- och infrastrukturbolag och innehar föl-

jande aktieandelar. 

 

 
 

Bolaget har ingen egen personal, utan köper 

tjänster av Hultsfreds kommun och ÖSK. Be-

räknat resultat är 2,0 mnkr efter budgeterat 

driftbidrag från kommunen med 3,6 mnkr. (aug 

1,3 mnkr efter driftbidrag med 2,4 mnkr). 

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

City-anläggningen, arbeta för utveckling och 

marknadsföring av "Rock City Hultsfred”, att 

stödja och utveckla utbildning och företagsam-

het inom musik- och upplevelsesektorn. Rock 

City ska även driva projekt i anslutning till 

dessa områden. Beräknat resultat 0,2 mnkr 

(aug 0,4 mnkr). 

 

Emåbygdens Vind AB 
Bolagets uppgift är att producera miljövänlig 

elkraft och kommunen äger 40 % av aktiekapi-

talet. Bolaget startade verksamheten februari 

2014. Beräknat resultat 1,6 mnkr (aug 0,9 

mnkr). Hultsfreds andel är 40% av detta resul-

tat. 

 
Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB 
Bolaget startade i maj 2018 med syfte att säker-

ställa kompetens och erbjuda utbildning inom 

det additiva konceptet metalprinting. Företaget 

ägs till 50,25% av HKIAB och 49,75% ägs av 

samarbetspartners inom näringslivet.  

 

  

Bolag Andel

Rock City Hultsfred AB 100

Oskarshamns Hamn AB 4

Emåbygdens Vind AB 40

Addivt Teknikcenter i Hultsfred AB 50
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Låneskuld, mnkr 

 
Koncernens låneskuld uppgår till 506,0 mnkr, 

vilket är en minskning med 11,3 mnkr från de-

cember 2017. ÖSK:s lån är internt från kom-

munen och är därmed exkluderat i koncernen. 

För Emåbygdens Vind är 40 % av portföljen 

inkluderad. 

Investeringar, mnkr  

 
Koncernens investeringar exklusive investe-

ringar i finansiella tillgångar uppgick till 71,4 

mnkr varav kommunen 36,3, ABHB 20,4 

mnkr, ÖSK 3,7 mnkr, HKIAB 5,0 mnkr och 

Additivt teknikcenter 1,7 mnkr. 

 

 

Sammanfattning av bolagsuppgifter 
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Kommunen ABHB
HKIAB Rock City
ÖSK Emåbygdens Vind
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120,0

2015 2016 2017 aug-18

Kommunen ABHB

HKIAB Rock City

ÖSK Additivt Teknikcenter AB

aug-18 2017 aug-18 2017 aug-18 2017 aug-18 2017 aug-18 2017

AB Hultsfreds Bostäder 7,3 0,7 74,6 112,0 318,4 301,4 206,5 189,3 30,0 29,5

Hultsfreds Kommunala Industri AB 1,3 0,0 14,2 26,4 122,7 122,2 89,5 89,5 18,0 17,0

Rock City Hultsfred AB 0,4 0,0 2,5 5,6 22,1 22,3 16,4 16,5 17,2 20,0

ÖSK 0,0 0,0 100,1 120,7 44,4 40,1 4,9 4,9 5,8 6,5

Emåbygdens Vind AB 0,9 -8,5 2,3 1,3 25,4 35,8 22,1 33,1 12,2 6,4

Invensys AB 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 100,0 67,5

Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB 0,0 - 0,0 - 6,4 - 6,0 - 6,2 -

Soliditet %

Balans-

Resultat Omsättning omslutning Låneskuld
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Resultat och kapacitet 
 

Årets resultat 

För Hultsfreds kommun prognosticeras ett resultat 

för 2018 på 6,2 mnkr (aug 27,9 mnkr). Budgeterat 

resultat för 2018 är 9,3 mnkr. Det beräknade resul-

tat är således 3,1 mnkr sämre än budget (aug 14,7 

mnkr bättre). 

 

Jämförelsestörande poster 
I årets prognosticerade resultat finns inga jämförel-

sestörande poster. I förra årets resultat ingick 10 

mnkr för miljösanering av Varta-området, 4 mnkr 

extra driftbidrag till HKIAB/Emåbygdens vind, 3,2 

mnkr till lösen av borgensåtagande för lån mot 

Skeppet i Målilla och 8,6 mnkr skolmoduler som 

migrationsverket inte lämnat besked om. Totalt var 

det 25,8 mnkr i jämförelsestörande poster. 
 
 

 

 
Kommunens budgetavvikelse

 
 

Nämndernas nettokostnader beräknas avvika med  

-9,9 mnkr (aug 0,7 mnkr), pensioner, övrigt oförut-

sett och avskrivningar med -3,3 (aug -2,4 mnkr) 

medan skatteintäkter och utjämning enligt augusti-

prognos beräknas bli 2,6 mnkr bättre än budget 

(aug 2,0 mnkr). Kostnaden för årets löneökningar 

är inte klar då lönen för lärarna inte är färdigför-

handlade. Prognosen för löneökningar är 1,0 mnkr 

över budget. Den genomsnittliga löneökningen 

blev 3,0 procent för de som är färdigförhandlade. 

De finansiella posterna ger ett nettoöverskott med 

8,3 mnkr (aug 7,1 mnkr).  

 

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

mnkr från Skolverket) i tillfälliga statsbidrag för  

flyktingmottagandet. Under 2017 har det tillkom-

mit ytterligare 55,0 mnkr i statsbidrag och fram till 

och med augusti 2018 ytterligare 26,1 mnkr. Med-

len används till en femårig åtgärdsplan som bland 

annat innebär att nya tjänster har upprättats. Planen 

omfattar kostnader på 58,8 mnkr per år och fram 

till augusti har 37,5 mnkr utnyttjats under 2018. 

Socialnämnden har utnyttjat 21,8 mnkr i år (totalt 

50,8 mnkr), kommunstyrelsen 5,5 mnkr (totalt 14,9 

mnkr) och barn- och utbildningsnämnden 9,9 mnkr 

(totalt 26,2 mnkr). 

 
  

17,3
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27,9

6,2

0
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Nämnd/verksamhet (mnkr) 2018 aug-18 2017

Nämnder -9,9 0,7 -9,9

Pensioner och avskrivningar -3,3 -2,4 -2,2

Oförutsett för löner, fiberutbyggnad, KF, KS och KSAU -0,8 7,2 1,1

Skatteintäkter och utjämning 2,6 2,0 -0,7

Finansiellt netto 8,3 7,1 9,2

Summa avvikelse mot årets resultat -3,1 14,7 -2,6
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Nämndernas budgetavvikelser 
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. Värdet inom 

parentesen anger den procentuella avvikelsen.  

 

 

 
 

Kommunstyrelsen inklusive ÖSK beräknas ge un-

derskott mot budget med 1,4 mnkr vid årets slut 

(aug 6,0 mnkr). I kommunstyrelsen ingår kommu-

nens övergripande verksamheter såsom serviceen-

heten, kultur- och fritidsförvaltningen, räddnings-

tjänsten och överförmyndarnämnden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens nettokostnad för 

helåret 2018 beräknas bli 269,7 mnkr, vilket är en 

negativ avvikelse på 3,2 mnkr (aug -2,4 mnkr). 

 

Skolformsövergripande verksamhet förväntas visa 

ett överskott på 0,5 mnkr (aug 0,4 mnkr) då verk-

samheten för barn- och utbildningsförvaltningen 

inte beräknas utnyttja hela sin personalbudget. 

 

Grundskolan förväntas visa ett underskott mot bud-

get med 4 mnkr (aug -2,7 mnkr). Anledningarna är 

dels att kostnadsbudgeten för interkommunala er-

sättningar och bidrag till friskolor förväntas över-

skridas, dels att personalkostnaderna överskrider 

budgeterade medel. 

 

Grundsärskolan förväntas visa ett underskott på 1,2 

mnkr (aug -0,8 mnkr) på grund av att personalkost-

naden överstiger budgeterade medel. 

 

Gymnasium och gymnasiesärskola förväntas visa 

ett underskott mot budget med 4,6 mnkr (aug -3,6 

mnkr) främst på grund av att personalbudgeten för-

väntas överskridas.  

 

Komvux förväntas visa ett överskott mot budget 

med 1,0 mnkr (aug 0,7 mnkr), då hela personalbud-

geten inte beräknas utnyttjas. Under 2018 bevilja-

des ett oväntat stort statsbidrag (för tidsbegränsat 

anställda inom vården), som till del finansierar 

tjänster inom verksamheten. 

   

Svenska för invandrare förväntas visa ett under-

skott på 2,2 mnkr (aug -1,5 mnkr), till viss del på 

grund av att verksamheten nu drivs även under 

sommarmånader. Lönekostnaderna överstiger bud-

geterade medel. Ersättning för antal elever i etable-

ringsreformen har sjunkit. 

 

Förskolan förväntas visa ett överskott på 7,2 mnkr 

(aug 5,0 mnkr). Intäkterna överstiger budgeterade 

intäkter, där införande av retroaktiv avgiftskontroll 

har inneburit en betydande intäktsökning.  

 

Förskoleklass förväntas visa ett överskott mot bud-

get med 2,4 mnkr (aug 1,6 mnkr) dels på grund av 

att personalbudgeten inte beräknas användas fullt 

ut. Fritidshem förväntas visa ett underskott på 1,4 

mnkr (aug -0,9 mnkr) på grund av att personalbud-

geten förväntas överskridas. 

 

Musikskolan förväntas visa ett underskott med 0,8 

mnkr (aug -0,5 mnkr) på grund av att personalbud-

geten förväntas överskridas.  

 

Socialnämndens prognos pekar på ett underskott 

på 6,2 mnkr (aug -4,0 mnkr). 

 

Individ- och familjeomsorgen får enligt prognosen 

ett överskott på 1,7 mnkr (aug 4 mnkr). Inom vux-

ensektionen visar prognosen på underskott 0,8 

mnkr (aug -0,9 mnkr) där framförallt HVB för 

missbruksvård står för underskottet 1,8 mnkr (aug -

1,7 mnkr) medan flera av de övriga verksamhet-

erna går med överskott. Inom Barn och familj fi-

nansieras flera verksamheter med migrations-

pengar. Trots det beräknas familjehemskontot att 

gå med underskott 0,7 mnkr (aug -0,2 mnkr). Pro-

gnosen för verksamheterna för ensamkommande 

barn som finansieras av bidrag och ersättningar 

Mnkr 2018 aug-18 2017

Kommunstyrelse inlusive ÖSK -1,4 (-0,7%) 6,0 3,9

Barn- och utbildningsnämnden -3,2 (-1,2%) -2,4 -4,3

Socialnämnden -6,2 (-1,8%) -4,0 -10,2

Miljö- och byggnadsnämnden 0,9 (12,6%) 1,2 0,7

Totalt nämnderna -9,9 (-1,2%) 0,8 -9,9
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från Migrationsverket är beräknad till ett överskott 

på 2,8 mnkr (aug 2,1 mnkr). 

 

Äldreomsorgens prognos pekar på ett underskott 

på 8,1 mnkr (aug -7,7 mnkr). Inom vård och om-

sorg har personalen fått möjlighet att få ersättning 

för förskjuten semester vilket medför en extra hög 

löneutbetalning i september som påverkar progno-

sen för verksamheterna. Hemtjänsten och därtill re-

laterade verksamheter räknar med ett underskott på 

6,8 mnkr (aug -5,0 mnkr). Flera av hemtjänstområ-

dena använder mer resurser än vad de får sig tillde-

lat. Även särskilt boende, som i flera fall har fått 

bemanna upp extra för att klara vårdtyngden med 

bland annat extra tjänst på natten, går med under-

skott 4,0 mnkr (aug -4,7 mnkr). Här inryms även 

kostnader för byggnation av Paviljongen vid Knek-

tagården som ger 10 extra platser i särskilt boende. 

Hälso- och sjukvård och rehabiliteringsverksam-

heterna uppvisar ett överskott 4,0 mnkr (aug 1,7 

mnkr) på grund av svårighet att bemanna budgete-

rade tjänster. 

 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 

beräknas redovisa ett underskott på 3,2 mnkr (aug -

2,8 mnkr) främst på grund av budgetöverskridan-

den inom gruppbostäderna 2,3 mnkr (aug -1,9 

mnkr). För korttid och trapphusboende blir under-

skottet 1,4 mnkr (aug -1,0 mnkr). Den obudgete-

rade elevhemsverksamheten finansieras i år med 

migrationspengar. 

 

Verksamheten för personliga assistenter beräknas 

gå med underskott 0,7 mnkr (aug -1,3 mnkr) men 

prognosen är mycket beroende av Försäkringskas-

sans bedömning av assistansärendena. 

Den dagliga verksamheten räknar med att hålla 

kostnaderna på budgeterad nivå, 0,5 mnkr (aug 1,2 

mnkr). 

 

Psykiatrin får i prognosen ett överskott på 1,3 mnkr 

(aug 0,9 mnkr) tack vare att det i nuläget är färre 

placeringar på enskilda vårdhem än vad som är 

budgeterat, 0,5 mnkr (aug 0,3 mnkr). Även den 

egna socialpsykiatriverksamheten prognostiserar 

ett överskott på grund av vakanta tjänster under del 

av året, 0,8 mnkr (aug 0,5 mnkr). 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beräknas redovisa 

ett överskott till årets slut på 0,9 mnkr (aug 1,2). 

Överskottet beror framförallt på lägre personal-

kostnader, vilket beror på svårigheter att rekrytera 

personal. Intäkterna beräknas bli något sämre än 

budget och det beror på att debiteringen till Vim-

merby blir lägre än budget på grund av lägre kost-

nader. 

 

 

Kommunstyrelsen budgetavvikelser 

 
 

Mnkr 2018 aug-18 2017

Kommunövergripande verksamhet -0,1 (-0,1%) 5,2 0,7

Serviceenheten 0,9 (2,1%) 0,7 0,8

Kultur och Fritid 0,5 (1,3%) 1,5 0,4

Räddningstjänsten -3,1 (-16,5%) -3,1 -2,3

Totalt kommunstyrelsen -1,7 (-1,0%) 4,3 -0,4

ÖSK 0,3 (0,7%) 1,7 4,3

Totalt kommunstyrelse inklusive ÖSK -1,4 (-0,7%) 6,0 3,9
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Kommunstyrelsen inklusive ÖSK beräknas ge un-

derskott mot budget med 1,4 mnkr vid årets slut 

(aug 6,0 mnkr). 

 

Campus visar en negativ avvikelse på 0,2 mnkr 

(aug 0,0 mnkr). Campus har haft höga kostnader i 

samband med uppgradering av teknik bland annat 

utbyggd Wifi, men även på grund av kapitalkostna-

der som inte finns budgeterade då beslut om inve-

stering togs efter att budget 2018 var tagen. Man 

har även en stark intäktssida i och med stora konfe-

renser och mässor.  

 

Kommunkansliet har ett överskott mot budget 

med 0,5 mnkr (aug 0,5 mnkr). Det beror i huvud-

sak på personalkostnader som är lägre än budget, 

vilket delvis beror på sjukfrånvaro. 

 

Överförmyndarverksamhet, kostnaderna är fort-

satt höga för god man medan kostnaden för ensam-

kommande barn har minskat och intäkten för dem. 

Prognos för helår är ett underskott på ca 3,5 mnkr 

(aug -3,2 mnkr). 

 

Ekonomikontoret har lagt en prognos på under-

skott med 0,1 mnkr (-0,2 mnkr). Överskridandet 

beror bland annat på dubbla personalkostnader i 

samband med överlämnande av tjänst. 

 

Serviceenheten beräknas vid årets slut att ha en 

positiv avvikelse mot budget med 0,9 mnkr (aug 

0,7 mnkr). Föräldraledighet och vakanta tjänster 

gör att personalkostnaderna hålls ned. 

 

Personalkontoret visar en positiv avvikelse på 0,1 

mnkr (aug 0,2). Förklaringar är färre insatser inom 

företagshälsovården och färre rehabiliteringsåtgär-

der. Vidare även outnyttjad facklig tid. Konsultstöd 

i systemförvaltning håller nere avvikelsen.  

 

Utvecklingskontoret får enligt prognosen en posi-

tiv avvikelse mot budget på 1,6 mnkr (aug 3,2 

mnkr). Till största del kan avvikelsen förklaras 

med gynnsamma förhållanden för skolskjutsarna.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen visar en positiv 

avvikelse mot budget på 0,5 mnkr (aug 1,5 mnkr). 

Fortsatt högt tryck i Hagadal ger ett bidrag till den 

positiva avvikelsen på 0,2 mnkr. Valhall har tillfäl-

ligt förändrad verksamhet i samband med biblio-

tekets tillfälliga inflytt vilket gör att man kunnat 

minska på personalstyrkan. Många av de bidrag 

som inkommit kommer troligen förbrukas, vissa 

projekt löper dessutom över årsskiftet vilket gör att 

återstående medel vid årets slut kommer att föras 

över till nytt år.  

 

e-Utvecklingskontoret visar en positiv prognos på 

0,4 mnkr (aug 1,0 mnkr). Den största anledningen 

till den positiva avvikelsen är att utfallet för kapi-

talkostnader är lägre än budgeten. Det i sin tur be-

ror på ej genomförda investeringar. 

 

Räddningstjänst har prognostiserat ett underskott 

på 3,1 mnkr (aug -3,1 mnkr). Det beror till stora 

delar på 54 stycken skogsbränder alternativt miss-

tänkta skogsbränder. Hultsfreds brandmän har även 

deltagit i arbetet med att släcka skogsbränder på 

annan ort. Arbetet med att ta fram vad kommunens 

skogsbränder har kostat är inte klart, det gör att 

prognosen är mycket osäker.    

  

ÖSK Hultsfred förväntas redovisa ett överskott på 

7,1 mnkr vid årets slut (aug 8,5 mnkr). 7,1 mnkr av 

det förväntade överskottet kan hänföras till vatten- 

och avloppsverksamheten. En avsättning för fram-

tida VA-investeringar motsvarande överskottet 

kommer att göras i kommunens redovisning, vilket 

innebär att VA-bokslutet kommer att visa ett noll-

resultat i enlighet med självkostnadsprincipen.  I 

april tog GDL över renhållningsentreprenaden från 

Reno Norden som valde att avsäga sig uppdraget. 

Under våren har arbete skett med ruttomläggningar 

i syfte att effektivisera sophämtningen. En del 

mindre justeringar kvarstår.  

 

Inom Gata/Park har många investeringsentreprena-

der genomförts under 2018. Mimerparken som fär-

digställts, toppbeläggning av rekordmånga gator, 

lekplatsinvesteringar som påbörjats, inköp av nya 

urnor i hela kommunen samt laddstolpar för elbilar 

m.m. Projektet för nytt el-och styrsystem vid av-

loppsreningsverket i Hultsfred är i sin slutfas och 

beräknas vara helt färdig i slutet av oktober 2018. 

Projektering av ny råvattensledning mellan Silver-

dalen och Hultsfred vattenverk är påbörjad. Rot-

posterna i Hultsfreds kommun är avverkade och 

gallringen i Målilla är gjord. Avverkning runt Ha-

gadalsinfarten och mot Hultsfredsbyn har också 

gjorts. 
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Kostnads- och intäktsslagens utveckl-
ing 
Förändringen av kostnadsslagen för kommunen, 

kostnaderna har ökat med 40,0 mnkr mellan au-

gusti 2017 och 2018 och intäkterna inklusive skat-

ter har ökat med 31,2 mnkr. 

  

  
 

Av de 40,3 mnkr i kostnadsökning utgör personal-

kostnader 27,0 mnkr. Det är dels 46 fler tillsvidare-

anställda vilket på åtta månader gör ca 15,3 mnkr 

och dels löneökning som på åttamånader är ca 9,3 

mnkr. 

 

 
 

Av de 31,4 mnkr som är intäktsökningar är 12,5 

mnkr bidrag. Bidrag från migrationsverket, social-

styrelsen och arbetsförmedlingen utgör tillsam-

mans 8,6 mnkr av ökningen. Skatter och generella 

bidrag ökar med 24,1 mnkr och det är främst intäk-

ter från kostnadsutjämningen som ökar.

 

 
 

Kostnadsutveckling i relation till skatter och statsbidrag

  
För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs ba-

lans mellan intäkter och kostnader. Detta förhål-

lande kan belysas genom att analysera hur stor an-

del 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 90,0% (aug 86,3%) av 

summan av skatter och statsbidrag. Minustecknet 

för finansnettot betyder att de finansiella intäkterna 

är större än de finansiella kostnaderna. 

 

 
 
Förändring av intäkter och kostnader 

 
 

Nettokostnaderna före finansiella kostnader beräk-

nas bli 872,2 mnkr och ökar med 71,0 mnkr från 

2017 eller 8,9 procent. 

 

Intäkterna före jämförelsestörande beräknas till 

260,1 mnkr och minskar med 29,7 mnkr från 2017 

vilket motsvarar -10,2 procent.  

 

Kostnader aug-18 aug-17 Skillnad

Personalkostnader 473,2 446,2 -27,0

Lokalkostnad 59,6 58,1 -1,5

Fordonskostnader 4,3 4,0 -0,3

Övriga kostnader 197,2 187,5 -9,7

Avskrivningar 18,4 16,6 -1,8

Summa 752,7 712,4 -40,3

Intäkter 201808 201708 Skillnad

Taxor -22,6 -20,2 2,4

Hyror -26,6 -24,2 2,4

Försäljning -76,8 -86,8 -10,0

Bidrag -67,0 -54,5 12,5

Skatter -580,1 -556,0 24,1

Summa -773,1 -741,7 31,4

Procent 2018 aug-18 2017 2016 2015

Verksamhetens nettokostnad 90,0 86,3 89,8 91,1 89,3

Verksamheten före jämförelsestörande kostnader 90,0 86,3 86,7 88,9 89,3

Pensioner 7,0 7,0 6,5 6,2 6,3

Avskrivningar 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Finansnetto -1,0 -1,3 -1,5 -1,2 -1,1

Summa löpande kostnader 99,3 95,2 98,0 99,2 97,7

Kostnader, intäkter och netto (procent) 2018 aug-18 2017 2016 2015

Kostnader exkl. finansiella kostnader 3,8 4,4 3,6 9,3 -1,0

Verksamhetens intäkter före jämförelsestörande -10,2 -1,2 -1,0 21,7 24,6

Skatteintäkter 1,1 1,1 5,4 4,4 3,4

Generella statsbidrag 11,8 11,3 7,7 2,9 2,2

Finansnetto exklusive placerade pensionsmedel -112,0 -62,5 -30,1 -27,5 -3,7

Placerade pensionsmedel -41,3 -28,5 16,0 1,9 13,1



 Delårsrapport 2018 Förvaltningsberättelse 
 januari-augusti      Finansiell analys 

 

 
 

12 

 

Summan av skatter och generella statsbidrag be-

räknas 2018 öka med 4,8 procent och uppgå till 

869,5 mnkr vilket är 40,1 mnkr mer än 2017. 
 

Skatteintäkterna ökar med 8,7 mnkr eller 1,1 pro-

cent. Totalt sett ökar de generella statsbidragen och 

utjämningarna med 31,4 mnkr. De största föränd-

ringarna gäller kommunernas inkomstutjämning 

och kostnadsutjämning. Inkomstutjämningen ökar 

med 14,3 mnkr eller 6,6 procent och kostnadsut-

jämningen ökar med 14,9 mnkr eller 503,2%. Ök-

ningen av kostnadsutjämningen beror på ökat invå-

narantal, från 14 405 den 1 nov 2016 till 14 563 

den 1 nov 2017 och att vi då har större andel jäm-

fört med riket i de åldersgrupper som berörs av 

kostnadsutjämningen. 

 

De finansiella intäkterna beräknas bli 0,8 mnkr 

högre än förra året. Den bokförda värdeökningen 

av pensionsmedel beräknas bli 8,5 mnkr, vilket är 

6,0 mnkr mindre än 2017. Den prognosticerade 

värdeökningen baseras enbart på utdelningar och 

avkastning på räntebärande värdepapper. Ränte-

kostnaderna beräknas bli 2,2 mnkr (aug 1,6 mnkr) 

bättre än budget. 
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Nettoinvesteringar 2015–2018 

Nettoinvesteringar

0,0

50,0

2015 2016 2017 aug-18 2018
 

Investeringsnivån för Hultsfreds kommun har un-

der tidigare år varit på en nivå som kommunen har 

klarat att finansiera utan nya lån. 

 

Nettoinvesteringarna beräknas 2018 uppgå till 74,1 

mnkr, 1,0 mnkr högre än förra årets utfall 73,1 

mnkr. Utfallet per den sista augusti är 36,3 mnkr 

(42,2). De största investeringsprojekten enligt pro-

gnosen är ”Åtgärdsprogram VA” och ombyggnat-

ionen av biblioteket till arbetsförmedlingen med 

beräknade utfall på 21,9 mnkr respektive 5,2 mnkr.  

 

Till årets slut har det rapporterats om avvikelser på 

investeringsbudgeten om totalt 87,5 mnkr. Det en-

skilt största projektet är ”Ny förskola Hultsfred” 

som har en budget på 48,9 mnkr 2018 och 50,0 

mnkr under 2019. 

 
   

 
 

 

Självfinansieringsgrad av investeringarna 

  

Till rörelsekapitalet beräknas verksamheten till-

föra 34,4 mnkr (aug 46,3 mnkr). Det är vad kom-

munen har kvar av skatteintäkterna när den lö-

pande driften och de finansiella kostnaderna är be-

talda. Med nettoinvesteringar på 74,1 mnkr (aug 

36,3 mnkr) 

blir självfinansieringsgraden 46,4 procent (aug 

127,5 procent). Utöver av verksamheterna tillförda 

medel och upptagande av nya lån är det minskat 

rörelsekapital som finansierar investeringarna.  

 
 
 

Soliditet 

 
 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 

handlingsutrymme och visar hur stor del av kom-

munens tillgångar som finansierats av skatteintäk-

ter. Av detta följer att ju lägre kommunens soliditet 

är desto större är kommunens låneskuld och där-

med kostnaden för räntor. Soliditeten beräknas till 

28,0 procent (aug 30,4 procent), en minskning med 

1,4 procentenheter från 2017.

Tillgångsmassan beräknas öka med 8,4 procent 

medan det egna kapitalet beräknas öka med 3,1 

procent. För att få ett mer relevant mått på solidite-

ten måste dock hänsyn tas till de pensionsåtagan-

den som redovisas utanför balansräkningen. Skulle 

detta åtagande läggas in som en avsättning i ba-

lansräkningen är kommunens soliditet vid prognos 

helår negativ, 14,3 procent. 

 

Mnkr 2018 aug-18 2017 2016 2015

Medel från verksamheten 34,4 46,3 56,2 43,1 48,8

Nettoinvesteringar 74,1 36,3 73,2 71,4 29,1

Självfinansieringsgrad, procent 46,4 127,5 76,8 60,4 167,7

Procent 2018 aug-18 2017 2016 2015

Soliditet 28,0 30,4 29,4 28,1 28,0

Tillgångsförändring 8,4 5,6 5,1 2,7 15,2

Förändring av eget kapital 3,1 2,2 11,5 3,0 8,9

Soliditet inkl. pensionsskuld intjänad före 1998 -14,3 -12,6 -18,3 -21,8 -25,7
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Risk och kontroll 
Likviditet 

 

Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga 

betalningsberedskap, det vill säga förmågan att 

kunna betala de löpande utgifterna. Kommunen an-

vänder sig av tre nyckeltal för att mäta detta. 

 

Kommunens kassalikviditet, definierat som likvida 

medel och kortfristiga fordringar i förhållande till 

kortfristiga skulder, förväntas försämras från 135,1 

procent till 130,7 procent i jämförelse med föregå-

ende år.  

 

Rörelsekapitalet utgör skillnaden mellan omsätt-

ningstillgångar och kortfristiga skulder. I omsätt-

ningstillgångar ingår kortfristiga fordringar, place-

rade pensionsmedel samt kassa och bank. Detta 

mått förväntas i bokslutet minska till 42,6 mnkr 

jämfört med 49,5 mnkr 2017. Semesterlöneskulden 

har exkluderats i likviditetsmåtten då denna inte 

kommer att omsättas under det närmaste året. 

 

 

De likvida medlen förväntas minska från 83,4 

mnkr 2017 till 59,4 mnkr 2018. 

 

Alla tre nyckeltalen förväntas minska i jämförelse 

med 2017. Försämringarna väntas dock vara mar-

ginella förutom för likvida medel. Den stora för-

ändringen där beror på att 25 mnkr har amorterats 

på lån under 2018 samt att likviditeten 2017 var 

ovanligt hög. Detta berodde på utbetalningar från 

migrationsverket.  

 

Alla likviditets mått förväntas även minska i jäm-

förelse med utfallet i augusti. De höga värdena för 

augusti beror till stor del på att Hemgården, Lind-

gården och Ekliden har sålts för 56 mnkr och att 

kommunen fick pengarna tillhanda i juli. Del av 

dessa pengar förväntas användas under hösten. 

 

 
 

Räntebärande skulder och fordringar

  
 

Vid bedömning av Hultsfreds kommuns ränterisk 

bör man förutom de räntebärande skulderna även ta 

borgensåtagandet i beaktning samt storleken på de 

räntebärande fordringarna. Under 2018 har andelen 

räntebärande skulder av tillgångar minskat på 

grund av amortering av lån på 25 mnkr. Detta har 

minskat ränterisken något. De räntebärande ford-

ringarna utgörs av den del av de placerade pens-

ionsmedel som är placerade i räntebärande värde-

papper. Dessa utgör 7,5 procent av tillgångarna. 

 

Borgensåtaganden 

Det totala borgensåtagandet beräknas vara 387,0 

mnkr vid utgången av 2018, en ökning med 76,0 

mnkr i förhållande till föregående år. Den största 

utökningen av borgensåtagandet är 60,0 mnkr till 

föreningen Khf Hultsfred Trygga hem som ska 

bygga ut och renovera kommunens äldreboenden. 

Gentemot det nya bolaget Additivt teknikcenter i 

Hultsfred AB har kommunen ett borgensåtagande 

på 6 mnkr. Till AB Hultsfred Bostäder (ABHB) 

har borgensåtagande ökat med 17,2 mnkr. 

Av det beräknade totala borgensåtagandet per den 

31 december 2018 är 53% beviljade till kommu-

nens helägda bostadsbolag ABHB. Trots att bo-

stadsbolaget har outhyrda lägenheter är dess eko-

nomiska ställning så stabil att risken med detta bor-

gensåtagande är liten. Av det totala borgensåtagan-

det är 22 % beviljat till Hultsfreds Kommunala In-

dustri AB. Detta borgensåtagande måste anses vara 

förenat med en större risk. Bolagets intäkter är hy-

ror för industrilokaler. 

2018 aug-18 2017 2016 2015

Kassalikviditet exkl. semesterlöneskuld, procent 130,7 148,0 135,1 149,2 162,3

Rörelsekapital exkl. semesterlöneskuld, mnkr 42,6 87,4 49,5 63,7 122,5

Likvida medel, mnkr 59,4 89,6 83,4 34,8 79,7

Procent 2018 aug-18 2017 2016 2015

Räntebärande skulder/tillgångar 21,3 21,3 24,2 26,8 33,0

Räntebärande fordringar/tillgångar 7,5 7,5 7,5 7,3 7,0
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Pensionsskulden

 
 

Kommunens totala pensionsskuld beräknas uppgå 

till 410,3 mnkr vid året slut. I detta ingår den så 

kallade ansvarsförbindelsen. Ansvarsförbindelsen 

redovisas utanför balansräkningen och beräknas 

uppgå till 364,2 mnkr vid årets slut. 

 

Kommunens placerade medel avsatta för framtida 

pensionsutbetalningar hade per den 31:e augusti ett 

bokfört värde på 154,1 mnkr. Det ursprungligen 

avsatta värdet var 39 mnkr. Medlen förvaltas sedan 

1996 av Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning 

AB (KLP). Det bokförda värdet har under året ökat 

med 4,5 procent samtidigt som marknadsvärdet har 

ökat med 5,8 procent.  

Kommunens återlån, definierat som skillnaden 

mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade 

pensionsmedel, har fram till och med augusti mins-

kat med 14,6 mnkr till 240,5 mnkr. Återlån är den 

del av pensionsskulden som kommunen valt att an-

vända till investeringar eller drift i stället för att av-

sätta till framtida pensionsutbetalningar. Återlå-

nens minskning är en följd av att den totala pens-

ionsskulden minskat och att marknadsvärdet av de 

placerade pensionsmedlen ökar.  

 

 

 

 
 

 

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 

 
En viktig del för att uppnå god ekonomisk hushåll-

ning är att det finns en budgetföljsamhet i kommu-

nen. För årets första åtta månader blir resultatet 

14,6 mnkr bättre än budget medan resultatet för 

hela 2018 beräknas bli 3,1 mnkr sämre än budget.  

Nämndernas prognoser har historiskt sett varit nå-

got pessimistiska. Som man ser i tabellen så var 

nämndernas utfall 2017 4,0 mnkr bättre än vad au-

gustiprognosen visade och detsamma gäller för 

Årets resultat som blev 1,0 mnkr bättre än progno-

sen i augusti. Även om det är svårt att bedöma om 

den liggande prognosen är bra eller dålig ger en 

fortlöpande god budgetföljsamhet och prognossä-

kerhet bättre förutsättningar att hålla en styrbar och 

kontrollerad ekonomi. 

 

  

2018 aug-18 2017 2016 2015

Pensioner som kortfristig skuld 27,2 19,9 27,8 22,6 23,6

Avsättning för pensioner 18,9 17,5 16,7 17,8 17,6

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 364,2 372,2 370,4 387,9 407,0

Total pensionsskuld 410,3 409,6 414,9 428,3 448,2

Placerade pensionsmedel, marknadsvärde 169,1 169,1 159,8 135,3 128,1

Återlån 241,2 240,5 255,1 293,0 320,1

Placerade pensionsmedel, bokfört värde 154,7 154,1 147,5 122,7 110,5

Mnkr 2018 aug-18 2017 2016 2015

Budgetavvikelse Årets resultat -3,1 14,6 -7,6 -3,3 12,7

Prognosavvikelse Driftredovisningen 4,0 12,5 3,0

Prognosavvikelse Årets resultat 1,0 8,8 -1,5
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Känslighetsanalys 

 
 

Hultsfreds kommuns beroende av omvärlden kan 

beskrivas genom att göra en känslighetsanalys. I 

tabellen kan utläsas hur ett antal parametrar skulle 

kunna påverka kommunens ekonomi. Små relativa 

förändringar innebär stora belopp för kommunen, 

vilket visar vikten av att alltid fastställa budgeten 

med tillräcklig marginal. Skulle den kommunala 

skattesatsen, i 2018 års skatteberäkning, höjas med 

en krona ger detta kommunen 26,8 mnkr i ytterli-

gare intäkter.  

 

År 2018 är den primärkommunala genomsnittliga 

skattesatsen för Sveriges alla kommuner 20,74 kr 

(2017 20,75). Hultsfreds kommuns skattesats 2018 

är 21,91 kr (2017 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 ba-

lans är dock över en längre period ingen god eko-

nomisk hushållning. För att säkra det egna kapi-

talet och bygga upp medel för reinvesteringar krävs 

att kommunen redovisar positiva resultat. Se vidare 

nedan uppföljning av kommunens finansiella mål. 

 
Sedan balanskravet infördes år 2000 är det endast 

under 2003 och 2014 som kommunen redovisat ne-

gativt resultat. 2014 års negativa resultat orsakades 

av nedskrivningar i HKIAB (76 mnkr) vilket för-

bättrar möjligheterna till bättre resultat i framtiden. 

På grund av detta återställdes inte 2014 års resultat 

enligt balanskravet. 

 

Kommunens resultat för 2018 beräknas till 6,2 

mnkr. Realisationsvinster justerar resultatet med 

0,3 mnkr före balanskravresultatet, viket medför att 

detta resultat är 5,9 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 de-

lar av det överstigande beloppet avsättas till reser-

ven. Två procent av 2018 års summa av skatter och 

statsbidrag är 17,4 mnkr. Årets resultat efter ba-

lanskravsjusteringar beräknas bli 5,9 mnkr och når 

inte upp till kravet två procent. Således kan inga 

medel avsättas till RUR. 

 

I kommunallagens kapitel om ekonomisk förvalt-

ning står att läsa följande vad som gäller vid nega-

tivt resultat: 

Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår översti-

ger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras 

och det redovisade egna kapitalet enligt balansräk-

ningen återställas under de närmast följande tre 

åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur 

återställandet ska ske. Beslut om reglering ska fatt-

tas senast i budgeten det tredje året efter det år då 

det negativa resultatet uppkom. Om prognosticerat 

resultat på 6,2 mnkr blir verklighet kommer detta 

inte bli aktuellt. 

 

  

Utdebitering 1 krona 26,8 mnkr

Minskade kostnader 1 procent 11,3 mnkr

Ökat skatteunderlag 1 procent 5,9 mnkr

Nivåhöjning löner inkl PO 1 procent 6,6 mnkr

Arbetsgivaravgiftsförändring 1 procent 4,7 mnkr

Generella statsbidrag 1 procent 3,2 mnkr

Räntehöjning på lån 1 procent 1,8 mnkr

Försörjningstödsökning 10 procent 0,5 mnkr

Mnkr 2018 2017 2016 2015 2014

Årets resultat 6,2 16,8 6,3 17,3 -59,9

Reavinst/förlust -0,3 -0,5 0,0 -0,5 0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5,9 16,3 6,3 16,8 -59,9

Medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0

Årets balanskravs-resultat 5,9 16,3 6,3 15,1 -59,9
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God ekonomisk hushållning 

För år 2018 har kommunen antagit följande mål för 

god ekonomisk hushållning: 

 

• Årets resultat ska vara minst 9,3 mnkr. Det 

beräknade resultatet är 6,2 mnkr. Målet 

uppnås inte. 

 

• Långfristiga skulder ska högst vara 365,8 

mnkr. De långfristiga skulderna beräknas 

vara 183,8 mnkr vid årets slut. Detta mål 

uppnås på grund av att amorteringar gjorts 

till följd av försäljningen av tre fastigheter. 

Samtidigt har inte nyupplåning krävts då 

investeringstakten inte är lika hög som pla-

nerat. 

 

• Soliditeten ska vara lägst 26,0 procent. 

Den beräknade soliditeten den 31 decem-

ber 2018 är 28,0 procent. Detta mål upp-

nås, vilket beror på att skulderna har mins-

kat. 

 
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 befolkningsut-

vecklingen. I kommunens planering för de närm-

aste åren har antagits ett minskat invånarantal från 

och med 1 november 2017 då antalet invånare var 

14 563. I slutet av september 2018 var invånaranta-

let 14 386 vilket är en minskning med 177 invå-

nare. Det kommer att ge utslag på intäkterna för 

skatter och statsbidrag. Varje minskning på 100 in-

vånare skulle för år 2019 betyda att skatter och 

statsbidrag blir cirka 6 mnkr lägre än i budget. 

 

Flera av kommunens verksamheter har under sen-

aste åren utökats för att möta det ökade invånaran-

talet och de många asylsökande. En utmaning för 

kommunen framöver kan bli att anpassa verksam-

heterna och minska kostnaderna om antalet asylsö-

kande minskar och/ eller om många nyanlända väl-

jer att flytta. 

 

Planen för investeringar åren framöver är fortsatt 

mycket stor och det kommer krävas att kommunen 

tar upp nya lån. Det ger utmaningar att inrymma 

både högre avskrivningar och lånekostnader i bud-

geten framöver. Bland investeringarna finns bygg-

nation av ny förskola och reinvesteringar i VA-

nätet. Även nytt bibliotek planeras att byggas men 

där kommer kommunen att vara hyresgäst.
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Resultaträkning

Kommunen
Utfall Budget Avvikelse Utfall

2018 2018 2018 2017

Verksamhetens intäkter, exkl proj Not 1 171 506 103 884 67 622 173 602

Verksamhetens kostnader, exkl proj Not 2 -731 093 -668 991 -62 102 -700 332

    projektintäkter 17 339 17 339  0 14 228

    projektkostnader -17 339 -17 339  0 -14 228

   varav pensionskostnader -40 827 -37 221 -3 606 -36 529

   varav avskrivningar och nedskrivningar -18 429 -22 005 3 576 -17 183

Nettokostnader -559 586 -565 107 5 520 -526 730

Skatteintäkter Not 3 382 806 379 838 2 968 378 823

Generella statsbidrag och utjämning 197 256 198 192 - 936 177 181

Delsumma skatter o statsbidrag 580 062 578 030 2 032 556 004

Finansiella intäkter             2 152  460 1 692 1 379

Avkastning avsatta pensionsmedel 7 920 2 667 5 253 10 240

Finansiella kostnader pensionsskuld    -1 364 - 240 -1 124 - 69

Finansiella kostnader       -1 302 -2 594 1 292 -1 841

Resultat 27 882 13 216 14 665 38 983

Koncernen
Utfall Budget Avvikelse Utfall

2018 2018 2018 2017

Verksamhetens intäkter, exkl proj Not 1 270 300 293 100 -22 800 283 300

Verksamhetens kostnader, exkl proj Not 2 -818 600 -886 500 67 900 -806 900

   varav avskrivningar -31 200 -36 300 5 100 -31 500

Nettokostnader -548 300 -593 400 45 100 -523 600

Skatteintäkter Not 3 382 800 379 800 3 000 378 800

Generella statsbidrag och utjämning 197 300 198 200 - 900 177 200

Delsumma skatter o statsbidrag 580 100 578 000 2 100 556 000

Finansiella intäkter             9 700 35 400 -25 700 12 400

Finansiella kostnader       -4 100 -5 000  900 -4 200

Resultat före skatt 37 400 15 000 22 400 40 600

Januari - augusti

Januari - augusti
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Resultaträkning

Kommunen
Prognos Budget Avvikelse Bokslut

2018 2018 2018 2017

Verksamhetens intäkter, exkl proj Not 1 260 098 166 654 93 444 292 644

Verksamhetens kostnader, exkl proj Not 2 -1 132 254 -1 024 884 -107 370 -1 120 111

projektintäkter 17 339 17 339  0 22 930

projektkostnader -17 339 -17 339  0 -22 930

   varav pensionskostnader -61 241 -56 235 -5 006 -54 107

   varav avskrivningar och nedskrivningar -28 187 -33 007 4 820 -26 277

Nettokostnader -872 156 -858 230 -13 926 -827 467

Skatteintäkter Not 3 572 350 569 757 2 593 565 987

Generella statsbidrag och utjämning 297 293 297 288  5 265 980

Delsumma skatter o statsbidrag 869 643 867 045 2 598 831 967

Finansiella intäkter             2 336  690 1 646 1 570

Avkastning avsatta pensionsmedel 8 475 4 000 4 475 14 434

Finansiella kostnader pensionsskuld    - 397 - 360 - 37 -2 556

Finansiella kostnader       -1 673 -3 891 2 219 -1 181

Resultat 6 228 9 253 -3 025 16 767

Koncernen

Prognos Budget Avvikelse Utfall

2018 2018 2018 2017

Verksamhetens intäkter, exkl proj Not 1 416 925 450 800 -33 875 395 800

Verksamhetens kostnader, exkl proj Not 2 -1 280 425 -1 351 100 70 675 -1 214 900

   varav avskrivningar -51 400 -54 600 3 200 -50 600

Nettokostnader -863 500 -900 300 36 800 -819 100

Skatteintäkter Not 3 572 300 569 700 2 600 566 000

Generella statsbidrag och utjämning 297 300 297 300  0 266 000

Delsumma skatter o statsbidrag 869 600 867 000 2 600 832 000

Finansiella intäkter             10 500 53 100 -42 600 14 500

Finansiella kostnader       -4 200 -7 800 3 600 -5 800

Resultat före skatt 12 400 12 000  400 21 600

Januari - december

Januari - december
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Balansräkning Kommunen Koncernen 

Tillgångar Jan-aug

Prognos 

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

2018 2018 2017 2018 2017

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar Not 4 454,5 482,6 493,4 882,2 886,1

Finansiella anläggningstillgångar 32,0 32,0 32,0 17,8 11,7

Långfristiga fordringar Not 5 4,8 4,8 4,8 2,0 9,5

Summa anläggningstillgångar 491,3 519,4 530,2 902,0 907,3

Omsättningstillgångar

Omsättningtillg av investering/Förråd 0,4 0,4 0,4 1,7 1,4

Kortfristiga fordringar 128,5 128,5 101,2 145,0 119,6

Placering pensionsmedel Not 6 146,7 147,3 142,9 146,7 139,6

Kassa och bank 97,1 66,8 87,8 148,9 103,2

Summa omsättningstillgångar 372,7 343,0 332,3 442,3 363,8

Summa tillgångar 864,0 862,4 862,5 1 344,3 1 271,1

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital Not 7 263,0 241,3 235,1 364,6 346,4

  varav årets resultat 27,9 6,2 16,8 37,4 40,6

  varav resultatutjämningsreserv 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9

  varav avsättning för skatt 7,6

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande

förpliktelser 17,5 18,9 16,6 21,4 21,5

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

Övriga avsättningar 40,9 40,9 34,0 44,1 28,5

Summa avsättningar 93,4 94,8 85,6 100,5 85,0

Skulder

Långfristiga skulder Not 8 183,8 183,8 208,8 506,3 518,5

Långfristiga skulder/statliga 

investeringsbidrag

8,9 8,8 9,1 8,9 7,1

Kortfristiga skulder 314,9 333,7 323,9 363,9 314,0

Summa skulder 507,6 526,3 541,8 879,1 839,6

Summa eget kapital, avsättningar

och skulder 864,0 862,4 862,5 1 344,3 1 271,1

Panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser

   Pensionsförbindelser som inte tagits 

   upp bland skulder eller avsättningar 299,5 293,1 305,6 299,5 311,9

   Löneskatt 72,7 71,1 74,1 72,7 75,7

   Privata medel

   Borgen och övriga ansvarsförbindelser 387,0 309,1 313,5 0,5 5,4
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Delårsrapport 2018-08-31

Noter

mnkr Prognos Bokslut

Delårs-

rapport

Delårs-

rapport
Koncern 

delårsrapport

2018 2017 2018-08-31 2017-08-31 2018-08-31

Not 1 Verksamhetens intäkter  277,4 292,6 188,8 187,8 434,2

Varav: projekt m m 17,3 22,9 17,3 14,2 17,3

Verksamhetens intäkter exkl projekt o 

asylpengar 260,1 269,7 171,5 173,6 416,9
Varav 

asylpengar/välfärdspengar/program 56,3 46,0 37,5 31,0

Verksamhetens intäkter är justerade 

med interna poster

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Pensioner inkl löneskatt 61,2 54,1 40,8 36,5 42,2

Personalkostnader 661,5 621,5 424,7 401,3 482,0

Material, tjänster, bidrag m m 398,6 391,9 264,5 259,5 305,2

Avskrivning 28,2 26,3 18,4 17,2 51,4

1 149,5 1 093,8 748,4 714,5 880,8

Varav: projekt m m 17,3 22,9 17,3 14,2 17,3

Verks kostnader exkl projekt m m 1 132,2 1 070,9 731,1 700,3 863,5

Varav 

asylpengar/välfärdspengar/program 56,3 46,0 37,5 31,0

Verksamhetens kostnader är 

justerade med interna poster

Not 3 Kommunalskatt

Prel skatteintäkter 574,2 568,1 382,8 381,8

Avräkning kommunalskatt -1,9 -2,1 0,0 -3,0

572,3 566,0 382,8 378,8

Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning riket 229,7 215,4 156,2 143,6

Kostnadsutjämning riket 17,9 3,0 11,9 2,0

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Regleringsbidrag/avgift -0,7 -3,2 -3,6 -2,1

Kostnadsutjämning LSS 27,4 29,2 18,3 19,4

Fastighetsavgift 23,0 21,6 14,4 14,3

Generella bidrag staten 0,0 0,0 0,0 0,0

297,3 266,0 197,2 177,2

Totalt skatter och statsbidrag 869,6 832,0 580,0 556,0

Not 4 Fastigheter, anläggningar och inventarier

Ingående balans 493,4 446,4 493,4 446,4 905,4

Investeringar 74,1 60,8 36,3 42,2 64,8

Ökn/minskn leasing inventarier m m

Försäljning, bidrag -56,8 -0,5 -56,8 -0,3 -56,8

Upp/nedskrivningar 0,0 -0,5 0,0 -0,5 0,0

Avskrivningar -28,1 -25,7 -18,4 -16,5 -31,2

Pågående investeringar 12,5 0,0

482,6 493,0 454,5 471,3 882,2
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Noter

mnkr Prognos Bokslut

Delårs-

rapport

Delårs-

rapport
Koncern 

delårsrapport

2018 2017 2018-08-31 2017-08-31 2018-08-31

Not 5 Långfristiga fordringar

Ingående balans 4,8 4,8 4,8 4,8 1,9

Nya lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0

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

4,8 4,8 4,8 4,8 1,8

Not 6 Placering av pensionsmedel

Aktier 83,2 78,3 83,2 76,6

Obligationer 64,1 64,6 63,5 63,2

Summa värdepapper 147,3 142,9 146,7 139,8

Banktillgodohavande mm 7,5 4,6 7,5 4,6

Summa bokfört värde 1) 154,8 147,5 154,2 144,4

Pensionsmedlen är klassificerade som omsättningstillgång och värderade enl lägsta värdets princip.

1) Marknadsvärdet 2018-08-31 169,1 mnkr (2017-08-31: 157,3 mnkr) varav orealiserade vinster 21,6 mnkr 

 (2017-08-31: 23,2 mnkr).

Not 7 Eget kapital

Ingående eget kapital 235,1 218,4 235,1 218,4 325,9

Direktbokn mot eget kapital, deponi 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3

Årets resultat 6,2 16,8 27,9 38,9 37,4

241,3 235,1 263,0 257,3 364,6

Not 8 Långfristiga skulder

Ingående balans 208,8 208,8 208,8 208,8 517,3

Nya lån 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0

Amortering -25,0 0,0 -25,0 0,0 -31,0

Leasing ökn/minskn

183,8 208,8 183,8 208,8 506,3
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Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed - i överensstämmelse med den Kommunala re-

dovisningslagen 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-vär-

det ingår inga lånekostnader. Endast anskaffningar 

till ett värde överstigande ett prisbasbelopp aktive-

ras. 
 

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 förvaltningsfastig-

heter.  

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 omsättnings-

tillgångar) respektive 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 ka-

pital 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 operat-

ionell leasing och tas upp som en ansvarsförbin-

delse. (Se mer under avsnittet ”leasingavtal maski-

ner och inventarier”.) 

 

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 

förekommer i not till respektive post i resultaträk-

ningen och/eller i kassaflödesrapporten. 

 

Kapitalkostnader beräknas efter nominell metod. 

 

Kommunalskatten har periodiserats till det år då 

den beskattningsbara inkomsten intjänas av den 

skattskyldige efter rekommendation av Rådet för 

kommunal redovisning. För 2018 innebär detta att 

slutavräkning för 2017 och preliminär slutavräk-

ning av 2018 års preliminära skatteintäkter har 

bokförts. 

 

Komponentavskrivningar 

Kommunen började med komponentavskrivning 

under 2014. För investeringar före 2014 har inve-

steringsobjekt över 5 mnkr fördelats på olika kom-

ponenter. Investeringar gjorda efter 2014 görs med 

komponentavskrivning. 
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Koncernredovisningen har upprättats enligt för-

värvsmetoden med proportionell konsolidering. 

Förvärvsmetoden innebär att det egna kapitalet 

som förvärvats vid anskaffningstillfället har elimi-

nerats. 

 

Med proportionell konsolidering menas att om 

"dotterbolagen" 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. 

 

Leverantörsfakturor inkomna efter augusti, som 

tillhör redovisningsåret har skuldbokförts.  

 

Likviditet betyder betalningsberedskap på kort 

sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid). 

 

Långfristiga skulder omfattar skulder översti-

gande 1 år. 

 

Mark. Övrig mark redovisas som anläggningstill-

gång.  

 

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 (lik-

viditet). 

 

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 Rips17. Utred-

ningsgraden i kommunens pensionsskulder, an-

svarsförbindelsen och avsättningen är 99 %. 

 

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 39,17 

- 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 procentu-

ella personalomkostnadspålägg i samband med lö-

neredovisningen. Skulden för december har perio-

diserats. 

 

Statsbidrag som tillhör årets verksamhet har peri-

odiserats. Undantag görs för statsbidrag – statens 

välfärdsmiljarder – där erhållna medel balanseras 

över flera år. 

 

Tillägg och avdrag på lön som avser redovis-

ningsåret, men utbetalas senare har skuldbokförts. 
 

Utställda fakturor efter årsskiftet, som tillhör re-

dovisningsåret har fordringsförts. 
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Delårsrapport per 2018-08-31, beräknat utfall 2018-12-31

Driftredovisning, tkr

K är kostnad och I är intäkt Prognos Budget Avvikelse Bokslut

Nämnd/styrelse 2018 2018 utfall 2017
   

Kommunstyrelse:

  Kommunövergripande verksamhet K 144 677,5 140 916,5 -3 761,0 161 084,7

  Kommunstyrelse, HKIAB o Invensys K 3 653,6 3 746,6 93,0 7 877,4

  (Exkl oförutsett) I -32 931,4 -28 424,2 4 507,2 -39 754,3 

 Räddningstjänst K 24 020,2 17 393,9 -6 626,3 20 728,9

I -5 504,1 -1 932,3 3 571,8 -4 183,3 

Kultur- och fritidsförvaltningen K 51 985,0 47 235,0 -4 750,0 48 627,8

I -14 777,0 -9 527,0 5 250,0 -13 688,8 

ÖSK K 41 336,8 48 466,8 7 130,0 32 690,4

K 6 849,2 -6 849,2 -172,7 

Barn- och utbildningsnämnd K 350 538,1 310 454,6 -40 083,5 351 105,5

I -80 819,9 -43 892,9 36 927,0 -86 950,6 

Socialnämnd K 444 595,4 392 445,4 -52 150,0 428 882,8

I -94 090,1 -48 127,1 45 963,0 -97 724,2 

Miljö- och byggnadsnämnd K 23 936,4 25 111,4 1 175,0 22 742,4

I -16 989,0 -17 289,0 -300,0 -16 425,2 

Oförutsett, löner K 9 238,3 8 238,3 -1 000,0 0,0

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

Oförutsett, fiberutbyggnad mm K 350,0 600,0 250,0 329,7

Pensionsutbetalningar K 22 948,2 22 181,4 -766,8 22 532,6

Pensionsavgifter K 30 740,9 29 735,6 -1 005,3 30 090,7

Övr nyintjänade pensionsförmåner K 7 551,6 4 318,1 -3 233,5 1 484,1

Arbetsgivaravgifter K 135 227,7 135 227,7 0,0 150 893,8

Arbetsgivaravgifter, lägre för ungd K 0,0 0,0 0,0 0,0

Åtebetalda avgifter  från AFA I 0,0 0,0 0,0 0,0

Kalkylerade PO-pålägg K -167 370,5 -167 370,5 0,0 -183 769,0 

Semesterlöneskuld K 515,5

Fördelade kapitalkostnader K -5 840,8 -6 453,1 -612,3 -4 856,8 

I 91,2 -91,2 -75,4 

Ers för kapitalkostn ÖSK I -36 548,3 -38 932,0 -2 383,8 -30 796,6 

Avskrivningar K 28 187,0 33 007,2 4 820,2 25 738,5

Nedskrivning K 0,0 0,0 0,0 538,5

Interna poster K -21 470,8 -21 470,8 0,0 -20 056,8 

I 21 470,8 21 470,8 0,0 20 056,8

Summa kostnader, exkl projekt m m K 1 132 253,8 1 024 884,1 -107 369,7 1 097 008,0

Summa intäkter, exkl projekt m m I -260 097,8 -166 653,7 93 444,1 -269 541,6 

Projekt K 17 338,8 17 338,8 0,0 22 929,8

I -17 338,8 -17 338,8 0,0 -22 929,8

Summa kostnader, inkl projekt K 1 149 592,6 1 042 222,9 -107 369,7 1 119 937,8

Summa intäkter, inkl projekt I -277 436,6 -183 992,5 93 444,1 -292 471,4 
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Delårsrapport per 2018-08-31, utfall 2018-08-31

Driftredovisning, tkr

K är kostnad och I är intäkt Avvikelse Beräknat

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

Nämnd/styrelse 2018 2018 utfall 2017   

Kommunstyrelse:

Kommunövergripande verksamhet K 90 362,5 92 394,2 2 031,7 89 619,5

Kommunövergripande, HKIAB, 

Invensys

K 2 436,4 2 497,7 61,3 2 421,0

  (Exkl oförutsett)) I -22 766,5 -18 949,4 3 817,1 -24 245,6

 Räddningstjänst K 15 672,0 11 541,7 -4 130,3 13 851,0

I -2 350,3 -1 288,2 1 062,1 -2 730,1

Kultur- och fritidsförvaltningen K 33 411,2 31 120,4 -2 290,8 31 023,2

I -10 133,2 -6 351,3 3 781,9 -8 926,7

ÖSK K 30 570,3 32 253,0 1 682,7 15 951,7

K 0,0 5 702,2

Barn- och utbildningsnämnd K 234 029,6 206 969,5 -27 060,1 226 921,7

I -53 881,4 -29 261,9 24 619,5 -56 885,1

Socialnämnd K 297 321,0 257 827,0 -39 494,0 281 412,4

I -67 529,2 -32 079,2 35 450,0 -60 804,1

Miljö- och byggnadsnämnd K 15 527,0 16 306,7 779,7 14 511,1

I -11 890,2 -11 470,1 420,1 -11 109,7

Ej fördelade löneökningar K

Oförutsett, löner K 0,0 6 410,1 6 410,1 0,0

Oförutsett, övrigt K 100,0 733,3 633,3 0,0

Oförutsett, fiberutbyggnad mm K 235,1 400,0 164,9 235,7

Pensionsutbetalningar K 15 298,8 14 788,0 -510,8 15 333,6

Pensionsavgifter K 20 493,9 19 772,0 -721,9 20 456,0

Övr nyintjänade pensionsförmåner K 5 034,4 2 879,0 -2 155,4 739,0

Arbetsgivaravgifter K 105 064,0 105 064,0 0,0 100 570,3

Kalkylerade PO-pålägg K -128 198,0 -128 198,0 0,0 -120 106,5

Fördelade kapitalkostnader K -3 224,2 -4 302,0 -1 077,8 -2 938,5

I -60,8 60,8 -49,3

Ers för kapitalkostn ÖSK I -24 365,5 -25 954,6 -1 589,1 -21 405,5

Avskrivningar K 18 429,4 22 004,8 3 575,4 16 644,1

Nedskrivning K 0,0 0,0 0,0 538,5

Interna poster K -21 470,8 -21 470,8 0,0 -12 553,7

I 21 470,8 21 470,8 0,0 12 553,7

Summa kostnader, exkl projekt K 731 092,6 668 990,6 -62 102,0 700 332,3

Summa intäkter, exkl projekt I -171 506,3 -103 883,9 67 622,4 -173 602,4

Diverse projekt m m K 17 338,8 17 338,8 0,0 14 228,0

I -17 338,8 -17 338,8 0,0 -14 228,0

Summa kostnader, inkl projekt K 748 431,4 686 329,4 -62 102,0 714 560,3

Summa intäkter, inkl projekt I -188 845,1 -121 222,7 67 622,4 -187 830,4
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Delårsrapport per 2018-08-31, beräknat utfall 2018-12-31

Investeringsredovisning, tkr

U är utgift och I är intäkt Avvikelse

Beräknat utfall Budget Budget- Bokslut

Nämnd/styrelse 2018 2018 utfall 2017

Kommunstyrelse:

  Kommunövergripande verk-

  samheter U 7 542,8 10 392,8 -2 850,0 3 240,6

I 0,0

  Kultur- och fritidsförvaltningen U 700,0 850,0 -150,0 449,8

  Räddningstjänst U 5 000,0 5 000,0 0,0 215,3

ÖSK U 59 514,5 143 061,3 -83 546,8 71 485,5

I -2 730,3

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

Socialnämnd U 678,2 1 321,8 -643,6 349,1

Miljö- och byggnämnd U 708,0 1 028,4 -320,4 171,6

Summa utgifter U 74 143,5 161 654,3 -87 510,8 75 911,9

Summa inkomster I 0,0 0,0 0,0 -2 730,3

Nettoinvesteringar 74 143,5

Varav:

Inköp av fastigheter:

U

Summa inköp 0,0

Försäljning av fastigheter:

Stora Sinnerstad 4:31 I 36,0

Käreby 1:74 I 40,0

Hultsfred Vena 1:109 I 35,0

Hultsfred Hägelåkra 5:90 I 40,0

Summa fastighetsförsäljning I 151,0



Delårsrapport 2018-08-31 Kommunstyrelsen, kommunövergripande

Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse

2017-08-31 2018-08-31 2018-08-31 2018-08-31 2017 2018 2018 2018

Kostnader exkl projekt 79 891,8 82 693,3 84 812,4 2 119,1 125 954,5 130 674,6 129 419,2 -1 255,4

Intäkter exkl projekt -18 283,1 -21 144,1 -17 847,3 3 296,8 -33 143,2 -31 278,1 -26 770,9 4 507,2

Nettokostnader 61 608,7 61 549,2 66 965,1 5 415,9 92 811,3 99 396,5 102 648,3 3 251,8

ingår i kostnader

Personalkostnader 46 530,9 48 124,9 48 184,5 59,6 71 717,4 74 498,9 74 477,4 -21,5

Antal årsarbetare: 139,8 141,9 141,1 -0,7 141,1 141,7 142,1 0,4

Budget/utfall

 Nyinrättade tjänster

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Campus Beslut tas i Ks om en fusion mellan Campus och Vuxenutbildningens verksamheter med start 20180901.  Positvt svar på YH-

utbildningen 3-D tekniker, Additiv tillverkning  tillsammans med ÖSYH (Östsvenska Yrkeshögskolan), utbildningen har startat septemer -18. 

avtal skrivet med Linköpings Universitet för Förskolelärarutbildning, start hösten -19.

Ekonomikontoret Arbete har inletts för att öka andelen e-fakturor både från leverantörer och till kunder, detta leder successivt till lägre 

kostnader för handläggning och porto/kuvertering.

Ekonomikontoret Under hösten påbörjas två projekt; utveckling av kommunens styrmodell till ett webbaserat verktyg samt införande av en 

modul till ekonomisystemet för arbete med budget och prognos. Inkasso- och kravhantering har tidigare kommunen skött men kommer under 

hösten att övergå till Intrum.

Budget- och skuldrådgivning sköts sedan våren 2018 av socialförvaltningen på grund av ledighet på ekonomikontoret. Det innebär också att 

60% tjänst som god man har tillsatts genom en visstidsanställning.

Kommunkansliet De har varit mycket tid och engagemang för att planera och genomföra riksdagsvalet.

Personalkontoret Köp av systemförvaltning fr o m februari från Visma. Fortsatt arbete med utveckling av attraktiv arbetsgivare. Framtagande 

av personalförmåner utöver de lagstadgade och de kollektivavtalade. Färdigställande av en kompetensförsörjningsplan för framtida 

rekrytering.

Serviceenheten Föräldraledig enhetschef på kosten, vi har enbart tillsatt en tjänst på 0,25 % för att täcka upp ledigheten. Modul inom 

Soc,vilket gör att vi får ytterligere matpotioner att tillaga och fler ytor att städa.

Uvecklingskontoret Ansvarar för flera av kommunens utvecklingsprojekt. Nytt bibliotek -beslutat att det ska placeras i Bryggeriet. Sanering 

av Varta och Södra - Naturvårdsverket har beslutat om att stödja med ytterligare medel. Kommunen medfinansierar Vartasaneringen så att en 

hel rivning kan göras. Utvecklingskontoret har etablerat ett MakerSpace för de fri500-pengar som anvisats. Från 1 september får 

utvecklingskontoret en ny medarbetare. 

eUtveckling Ej full bemanning på kommunikation under hösten 2018. Åtgärder inom turism: minskade öppettider turistbyrån till förmån för 

annat arbetssätt och ökad rörlig och digital närvaro. Undersökning av AI-teknik samt utveckling av e-tjänster för effektivare hantering av 

kundkontakter i kontaktcenter.

eUtvecklingsenheten En av våra gemensamma verksamhetsutvecklare i H2O slutade 1 augusti, och ersätts 1 november av en av våra lokala 

verksamhetsutvecklare. Bredbandssamordnartjänsten utökades från 25 till 40 procent 2018-04-01. Anställningen som bredbandssamordnare 

upphör 2018-09-30. Utlånet av eUtvecklingschefen 40% till Regionförbundet avslutades i förtid. Infoenheten Ökade personalkostnader på 

250 tkr beror på tjänster som bekostas av ÖSK och kommunkansliet, samt i liten mån på timpersonal till kontaktcenter. Motsvarande avvikelse 

finns på intäktssidan. Tjänsten som kommunikationsstrateg ej tillsatt under augusti,  och tillsatt till 20% från 1/9. Därutöver köps 

kommunikationstjänster in under hösten 2018. Från 2018 bedrevs inte längre någon stugförmedling för privata stugor. Minskade öppettider på 

Hultsfreds Turistinformation till förmån för fler InfoPoints och ökad digital närvaro.
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Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

-584,2 -950,0

590,4 800,0

-299,6 -200,0

56,0 100,0

536,6 540,0

-797,6 -990,0 537,2 600,0

32,8 70,0 11,8 11,8

51,4 100,0 61,6 80,0

-22,2 -50,0 3,5 3,6

144,7 70,0

189,6 200,0

Campus Ekonomi: Verksamheten har en ekonomi i balans och tror sig kunna hålla målen. Invånare och brukare: Erbjuda 

kompetensutveckling på hemmaplan-Kurser inom Juridik, Ledarskap, Musikproduktion, och starta eget har hållits under våren. Vara 

mötesplats-Flera stora evenemang under våren bla. Ledarforum. Verksamhet och Medarbetare: Samarbetet inom Campus i Småland har stärkt 

verksamheten och medarbetarnas möjlighet till att ta större ansvar. Utveckling: Fusionen mellan Campus och Vuxenutbildningen ger stora 

möjligheter till utveckling för Hultsfreds nya utbildningscentrum. En ny YH-utbildning startar 3-D-tekniker. Ett nytt samarbete med 

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

Personalkontoret Underskott på kontoret p.g.a. konsultstöd i systemförvaltning och övertidersättning 

till följd av vakant tjänst.

Personalkontoret Överskott beroende av något färre rehabiliteringsinsatser

Personalkontoret Underskott pga fler övergripande utbildningsinsatser.

Personalkontoret Överskott pga färre hedersgåvor

Personalkontoret Överskott pga outnyttjad facklig tid

Kommunkansliet I dagsläget är prognosen att alla målen kommer att uppfyllas. Det är  en viss osäkerhet i några då nyckeltalen  har ändrats 

till i år.

Personalkontoret De mål som mäts genom den centrala medarbetsrenkäten är svåra att kommentera ännu. Gällande övriga mål har 

utveckingssamtal hållts med samtliga anställda. Måluppfyllelsen kopplat till hur nöjda cheferna är med vår service förväntas kunna mätas 

gemensamt med andra adminitrativa kontor i slutet av året. Måluppfyllelsen för hittills genomförda projekt är hög.

Stickprov görs löpande gällande attesteringen av löneposter och en analys av friskvården kommer genomföras under året. 

Serviceenheten Målet att bedriva verksamhet inom ekonomisk ram kommer vi att klara, Målet med att hålla semestertimmarna under 1200 på 

lokalvården är uppnått. Årets kundenkät gällande lokalvård/verksamhetsvaktmästeri fick vi 533 svarande vilket är bättre än 2017, mål för 

lokalvården 85 % resultat 76,5 % mål för verksamhetsvaktmästeriet 90 % resultat 87 %, vi kommer nu att analysera resultatet och jobba med 

att höja kvaliten ut till kund. Målet på Kostenheten är att vara köptrogna på våra upphandlade avtal ligger under de två första kvartalen på 94,3 

% vår målnivå är 85 %,övriga avtal stämmer vi av mot varje faktura för att säkerställa att vi köper produkter enligt upphandlingarna. Stickprov 

görs kontinuerligt under året på körjournaler för bilpoolen och verksamhetsvaktmästeriets bilar ex. körsträckor, flex kontrolleras regelbundet 

vid besök i verksamheterna.  

Utvecklingskontoret Stickprov på konteringssträngar görs löpande. Måluppföljning Ekonomi: Lönekostnaden kommer att överskridas till 

följd av att en till medarbetare har anställts från och med 1 september. Kostnaderna för MakerSpace kommer överskrida intäkterna i år men 

totalbudgeten som är på fem år kommer inte att överskridas. Måluppföljning Invånare&brukare: Flera mål följs upp årsvis. Pågrund av lågt 

deltagarantal blir det ingen finansieringsdag 2018. Verksamhet&medarbetare: Flera mål följs upp årsvis, prognosen visar inga avvikelser. 

Måluppföljning Utveckling: Flera mål följs upp årsvis. 

Personalkontoret Överskott pga något färre insatser inom företagshälsovården och intäkter i form av 

arbetsplatsnära stöd (rehabbidrag från Försäkringskassan)

Kommunkansliet Det är i huvudsak personal- och personalrelaterade kostnader som är bättre än budget. 

Det beror att det finns budget för kommunjurist men denna tjänst köps från Vimmerby. Denna tjänst är 

inte fakturerad för i år utan kommer att faktureras i december.

Campus Intäktssidan ser bra ut, och med höstens större mässor tror vi att vi kan skapa ytterligare 

intäkter.

Avvikelser

Campus Kostnadssidan är något hög bland annat beroende på uppdatering i teknik. Utbygg Wi-Fi och 

studentdatorer. Samt 136 tkr i ej budgeterade kapitalkostnader.

Ekonomikontoret Personalkostnader beräknas överskrida budget med 200tkr. Det beror på att 1,5 tjänst 

finansieras av välfärdmiljarderna inom ramen för kommunen åtgärdsplaner (Fri500). Dessutom har 

kostnaderna för god man och ställföreträdare varit högre i samband med överlämning vid 

ledighet/nyanställning. Kapitalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av att 

investeringsbudget inte nyttjats fullt ut.

Ekonomikontoret Intäkterna blir under året högre än budget på grund av att tjänster finansieras inom 

Fri500.

eUtveckling Prognosen pekar på en budget i balans. Stickprov kommer att genomföras i slutet av året.

Ekonomikontoret Inom perspektivet invånare och brukare och verksamhet och medarbetare bedöms målen nås. Inom utveckling finns det 

risk att målet "lite bättre varje dag" inte nås. Stickproven utförs regelbundet.
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26,9 40,3

455,0 500,0 -485,9 200,0

150,1 100,0 332,6 200,0

257,5 150,0 24,2

66,6 -75,6

-5,1 49,5

-35,0

-240,0

-1484,7 -1800,0 1357,7 1400,0

-574,8 -574,8 398,6 574,8

135,3 -17,8

3248,0 1958,1 92,7

592,8 -179,0

395,3 537,0

Personalkontoret Överskott pga inga förestående rekryteringar av förvaltningschefer

Serviceenheten Föräldraledig enhetschef på kosten, svårt att rekrytera personal vilket gör att löner och 

Serviceenheten Fler tjänster bemannande inom städservice i jämförelse mot föregående år

Infrastruktur Normal avvikelse som kommer att försvinna till bokslutet.

eUtveckling Personalkostnader högre än budgeterat. Lägre kapitalkostnader än budgeterat.

eUtveckling Försäljning av interna tjänster kompenserar för högre personalkostnader.

Utvecklingskontoret Obudgeterade kostnader och intäkter för MakerSpace som finansieras av fri500-

pengar. Kostnaderna för MakerSpace kommer att överskrida intäkterna i år men totalbudgeten på fem år 

kommer inte att överskridas. Ny medarbetare som påverkar kostnadssidan.

Utvecklingskontoret Obudgeterade kostnader och intäkter för Möjligheternas Mötesplats under 

näringslivsåtgärder. Kostnaderna och intäkterna kommer att ta ut varandra.

Utvecklingskontoret KS-ordförande och BUN-ordförande beslut om extra bussar till Prolympia bedöms 

orsaka ett lägre netto med 500 tkr. 

Serviceenheten Inköp av hjälpmedelstransport väntas bli dyrare än förväntat. Vidare inköp av 

kombimaskin och singelskur till städ , mobiler till verksamhetsvaktmästeriet och värmeskåp.

Serviceenheten Tjänstledighet och sjukfrånvaro för vaktmästarna där gruppen till stor del täcker upp 

själva för varann. 

Serviceenheten På grund av valet är inte sommarens fakturering gjord inom bilpoolen.

Serviceenheten Central inköpsverksamhet, ökad försäljning.

Serviceenheten Mjölkstöd ej utbetalt, detta sker numer en gång om året.
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Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse

2017-08-31 2018-08-31 2018-08-31 2018-08-31 2017 2018 2018 2018

Kostnader exkl projekt 31 023,2 33 411,2 31 120,4 -2 290,8 48 627,8 51 985,0 47 235,0 -4 750,0

Intäkter exkl projekt -8 926,7 -10 133,2 -6 351,3 3 781,9 -13 688,8 -14 777,0 -9 527,0 5 250,0

Nettokostnader 22 096,5 23 278,0 24 769,1 1 491,1 34 939,0 37 208,0 37 708,0 500,0

ingår i kostnader

Personalkostnader 12 622,6 12 852,7 12 254,5 -598,2 18 409,4 19 886,2 18 936,2 -950,0

Antal årsarbetare: 41,0 39,7 37,5 -2,2 39,6 39,5 37,5 -2,0

Budget/utfall

 Nyinrättade tjänster

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

217,6 0,0 -65,1 -150,0

80,7 0,0 -64,1 0,0

22,2 0,0 0,0 0,0

-31,1 0,0 0,0 0,0

24,0 0,0 0,4 0,0

-107,2 -150,0 39,3 0,0

-858,2 -1 300,0 1 288,0 1 500,0

-120,9 -300,0 150,7 200,0

Ny Kultur och fritidschef tillsattes 1 juli 2018, i samband med detta upphör samarbetet med Högsby. Bidrag till avgiftsfri simskola 423 tkr har 

erhållits samt bidrag till lovaktiviteter, 1 300 tkr 2018. Planering pågår för byggnation av  spontanidrottsplatser i Vena och Mörlunda. 

Upprustning av badplats, kaffeberget i Virserum har skett under 2018. Ett projekt om upprustning och översyn av vandringsleder i kommunen 

fortsätter hösten 2018. Förprojektering av ny simbassäng på Hagadal samt nytt ridhus är gjord och förslag på byggnation presenteras under 

hösten 2018. Biblioteket finns i tillfälliga lokaler i Valhall, planering inför nytt bibliotek 2019 i H-city pågår.

Övriga fritidsanläggningar Resultatet i slutet på året beräknas ligga i paritet med budget. Dock väntas 

nytt avtal med ishallen.

Avvikelser

Kultur- och fritidskontor  Lön felkonterad. Intäktskravet för högt på grund av att samarbetet med 

Högsby upphört.

Stöd till föreningsanläggningar Något lägre stöd utbetalt

Hagadal Tjänster inom åtgärdsprogram för migration. Högt tryck i verksamheten ger ökade inkomster 

och ökade kostnader. Bidrag från socialstyrelsen.

Verksamhet bedrivs inom budget, beräknat överskott 2018 är 500 tkr. Vi arbetar löpande med att förbättra tillgängligheten på våra 

anläggningar och lokaler. Våra mål i verksamheterna och med medarbetarna är att bibehålla och öka delaktighet/samarbete. Vi arbetar för att 

bibehålla och öka samverkan över förvaltningsgränserna, vi vill öka tillgängligheten i våra verksamheter och lokaler. En tillgänglighet som 

redan idag är väldigt god, men som kan bli ännu bättre. Vi följer målen i styrmodellen, för samarbete, delaktighet och ledarskap med goda 

resultat i medarbetarenkäten. Vi har fler gränsöverskridande projekt inom och över kommungränserna. Sjukfrånvaron inom förvaltningen har 

succesivt minskat, 2017 i augusti låg den på 2,7% vilket är en låg nivå , 2018 i augusti ligger den på ännu lägre nivå 1,58%. Avstämning av 

årsarbetstid på förvaltningen sker löpande. Stickprov görs konternuerligt under året på bidragsansökningar och utbetalningar till föreningar. 

Kontrollen har blivit bättre och det finns inga indikationer på avvikelser eller felaktigheter.

Bad utomhus Ej utbetalda skötselbidrag

Virserums badhus Tjänst inom åtgärdsprogram för migration ger högre kostnader men även bidrag för 

dessa. I övrigt en minskad verksamhet som ger mindre intäkter.

Stöd till samlingslokaler Högre kostnader som väntas jämna ut sig på helåret

Idrottsplatser Tillfällig peronalförstärkning. Bidrag för uppförande av spontanidrottsplats Vena. Ökade 

kapitalkostnader genemot i jämförelse.
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-57,4 0,0 -185,9 -150,0

-227,8 -300,0 53,2 300,0

-235,6 -400,0 303,9 400,0

433,4 500,0 -180,1 -300,0

-565,3 -700,0 456,1 700,0

-322,6 -300,0 0,9 450,0

-87,2 0,0 0,0 0,0

-455,4 -1 800,0 1 984,6 2 300,0

Kulturverksamhet Kostnader i projekt som finansieras av statliga bidrag

Ungdomsenhet Tjänster inom åtgärdsprogrammet för migration. Statliga lovaktivitetspengar och Ösam 

bidrag.

Valhall Tillfälligt förändrad verksamhet, minskade personalkostnader.

Stöd till kulturföreningar Högre kostnader som väntas jämna ut sig på helåret

Idrottsanläggningar Service och underhåll ger ökade kostnader på alla inomhusanläggningar. Minskad 

uthyrning.

Friluftsverksamhet Projektmedel väntas in. Lönebidragsanställning

Stöd till föreningsverksamhet Åtgärdsprogram för migration.

Biblioteksverksamhet Åtgärd för migrationsverksamhet, projektkostnader. Inkomna bidrag AMS.
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Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse

2017-08-31 2018-08-31 2018-08-31 2018-08-31 2017 2018 2018 2018

Kostnader exkl projekt 13 851,0 15 672,0 11 541,7 -4 130,3 20 728,9 24 020,2 17 393,9 -6 626,3

Intäkter exkl projekt -2 730,1 -2 398,4 -1 288,2 1 110,2 -4 183,3 -5 504,1 -1 932,3 3 571,8

Nettokostnader 11 120,9 13 273,6 10 253,5 -3 020,1 16 545,6 18 516,0 15 461,6 -3 054,4

ingår i kostnader

Personalkostnader 9 061,0 10 492,8 7 380,5 -3 112,3 13 571,6 15 443,0 11 206,1 -4 236,9

Antal årsarbetare:

Budget/utfall 5,8 5,9 4,0 5,6 5,9 4,0

 Nyinrättade tjänster

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

-4 130,3 -6 626,3 1 110,2 3 571,8

Det ekonomiska målet kommer inte att uppfyllas på grund av för många och tidsmässigt långa bränder. Målen för Invånare och brukare, 

verksamhet och medarbetare samt utveckling  ser fortfarande ut som att det ska kunna uppfyllas. 

Stickprov utförs kontinuerligt.

Det har varit 54 skogsbränder och ett antal undersökningar med anledning av skogsbänder från maj till augusti månad. Dessutom har 

brandmännen från Hultsfred även hjälpt till vid skogsbränder utanför Hultsfreds kommun. I prognosen är det inlagt att MSB kommer att 

kompensera de stora bränderna med 2,1 mnkr, det är stor osäkerhet i beloppet. Även antalet insatser ligger högt och räddningstjänsten har totalt 

genomfört 325 insatser fram till 2018-09-19.

Sammanställningar för att återsöka pengar hos MSB.

Utfallet för kostnaderna per sista augusti är 4,1 mnkr sämre än budget det beror på flera skogsbränder 

under sommaren. Det har kostat mantid, utrustning och drivmedel, fortsatt effekt av detta ses under 

september, oktober innan alla kostnader har inkommit.

Intäkterna är 1,1 mnkr bättre än buget, det beror bland annat på uppsättning av larmsändare, falsklarm. I 

slutet av året har 2,1 mnkr lagts in från MSB som ersättning för skogsbränder.

Avvikelser
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Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse

2017-08-31 2018-08-31 2018-08-31 2018-08-31 2017 2018 2018 2018

Kostnader exkl projekt 117 253,7 123 803,4 128 157,3 4 353,9 172 468,2 185 106,1 192 236,1 7 130,0

Intäkter exkl projekt -101 302,0 -100 082,3 -95 846,1 4 236,2 -146 125,1 -143 769,3 -143 769,3 0,0

Nettoresultat 15 951,7 23 721,1 32 311,2 8 590,1 26 343,1 41 336,8 48 466,8 7 130,0

ingår i kostnader

Personalkostnader 12 677,3 9 058,2 13 430,1 0,0 25 773,0 20 676,8 20 676,8 0,0

Antal årsarbetare:

 Enligt budget 43,0 43,0 44,0 -1,0 44,0 43,0 44,0 -1,0

Nyinrättade tjänster

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

962,0 -1 350,0 Fastighet har ett litet överskott per sista augusti men förväntas följa budget.

539,0 Bostadsanpassningen följer budget för helåret.

-268,0 1 077,0 Skogsförvaltningen följer budget för helåret.

-1 997,0 -102,0 1 896,0 Förbundsadmistration följer budget på helåret. 

3 806,0 5 710,0 1 904,0

2 723,9 3 500,0 -263,8

-1 412,0 350,0 973,0

-2 328,0

I april tog GDL över renhållningsentreprenaden från Reno Norden som valde att avsäga sig uppdraget. Under våren har arbete skett med ruttomläggningar i 

syfte att effektivisera sophämtningen. En del mindre justeringar kvarstår. I Hultsfreds kommun har många investeringsentreprenader genomförts under 

2018. Mimerparken som färdigställts, toppbeläggning av rekordmånga gator, lekplatsinvesteringar som påbörjats , inköp av nya urnor i hela kommunen 

samt laddstolpar för elbilar m.m. Projektet för nytt el-och styrsystem vid avloppsreningsverket i Hultsfred är i sin slutfas och beräknas vara helt färdig i 

slutet av oktober 2018. Projektering av ny råvattensledning mellan Silverdalen och Hultsfred vattenverk är påbörjad. Rotposterna i Hultsfreds kommun är 

avverkade och gallringen i Målilla är gjord. Avverkning runt Hagadalsinfarten och mot Hultsfredsbyn har också gjorts.

Stickprov har genomförts under året. Kontroll och kontering av gemensamma kostnader. Kontroll av beslutsattestanter inklusive beloppskontroll. 

Priskontroll inköp.

Finans underskott.

Gata/Park överskott på grund av mindre arbetade timmar på driften till förmån för investeringsprojekt. 

(Gata/Park)(lägre kostnader)

Renhållningen lägre övriga kostnader i prognos. Högre intäkter på grund av kompensation från bl a Reno 

Norden.

Avvikelser

VA överskott på främst reningsverket i Hultsfred på grund av pågående investering där (lägre kostnader)

Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred

Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

Uppföljning av ev sparprogram

Inget sparprogram finns 2018 för ÖSK Hultsfred

En prognos har gjorts av uppsatta mål och nyckeltal. Sammantaget visar prognosen att vi kommer att uppnå 

målen på alla avdelningar i båda kommunerna. 
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Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse

2017-08-31 2018-08-31 2018-08-31 2018-08-31 2017 2018 2018 2018

Kostnader exkl projekt 226 921,7 234 029,6 206 969,5 -27 060,1 351 105,6 350 538,1 310 454,6 -40 083,5

Intäkter exkl projekt -56 885,1 -53 881,4 -29 261,9 24 619,5 -86 950,6 -80 819,9 -43 892,9 36 927,0

Nettokostnader 170 036,6 180 148,2 177 707,6 -2 440,6 264 155,0 269 718,2 266 561,7 -3 156,5

ingår i kostnader

Personalkostnader 151 217,5 161 309,2 125 353,3 -35 955,9 242 342,7 241 614,8 188 030,1 -53 584,7

Antal årsarbetare:

Budget/utfall 493,5 494,7 381,9 -112,8 495,0 498,0 381,9 -116,1

 Nyinrättade tjänster

Kommentarer

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

-110,8 -237,4 498,9 747,8

-7 469,5 -11 209,9 4 809,3 7 213,4

-756,7 -1 057,8 -78,7 -118,0

-10 728,7 -15 282,4 7 110,2 10 665,1

256,6 362,0 419,3 628,8 Komvux förväntas uppvisa ett överskott, då hela personalbudgeten ej förväntas utnyttjas.

-4 809,6 -7 215,1 3 312,3 4 968,3

-2 587,0 -4 098,9 7 547,3 11 320,6

709,2 1 047,5 882,6 1 323,8

Förskolan förväntas uppvisa ett överskott, främst för att intäkter överskrider budgeterade intäkter. 

Införande av retroaktiv avgiftskontroll har inneburit en betydande intäktsökning.

Barn- och utbildningsnämndens 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 barn- och utbildningsnämnden inte att 

uppnå det ekonomiska målet.

Stickprov genomförs under 2018 på inköp av läromedel och kontorsmaterial.

Svenska för invandrare, beräknas uppvisa ett underskott. Personalkostnaderna överstiger budget. 

Eleverna har fått utökad undervisningstid på sommaren. Ersättning för antal elever i etableringsreformen 

har sjunkit.

Förskoleklass förväntas uppvisa ett överskott, medan verksamheten för fritidshem beräknas

uppvisa underskott.

Barn- och utbildningsnämndens (BUN) nettokostnad för helåret 2018 beräknas bli 269,7 mnkr, vilket är 1,2% (3,2 mnkr) högre än budgeterat. I aprilprognosen 

bedömdes nettokostnaden för helåret bli 2,2% (5,9 mnkr). Verksamheterna har gjort förändringar för att anpassa kostnader till budget. Per 180831 är 

nettokostnaden 1,4% ( 2,4 mnkr) högre än motsvarande delårsbudget. 

Förskolan Evahagen utökar från fyra till fem avdelningar under våren 2018. Nya lärmiljöer på Albäcksskolan tas i bruk inför höstterminen 2018. 

Industritekniska programmet startar på Hultsfreds gymnasium hösten 2018. Samverkan med Arbetsförmedlingen, AME och närlingslivet för snabbare och 

effektivare vägar mot arbete och integration. Start av Hultsfreds lärcenter - Campus och vuxenutbildningen tillsammans. 

Ersättning för moduler, som söktes för 2016 och 2017, har fortfarande inte handlagts av Migrationsverket. Beslutet kan påverka resultatet negativt. Antal 

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

personalkostnaderna förväntas överskridas.

Verksamheterna anpassas efter minskade intäkter från Migrationsverket.

Täta budgetuppföljningar genomförs med samtliga verksamheter.

Grundskolan förväntas visa ett underskott, där kostnader för interkommunal ersättning och bidrag 

till fristående skolor överskrider budget. Personalkostnaderna överskrider budgeterade medel.

Avvikelser

Skolformsövergripande verksamhet förväntas visa ett överskott. Verksamheten för barn- och 

utbildningsförvaltningen beräknas ej utnyttja hela sin personalbudget.

Grundsärskolan förväntas visa ett underskott, då personalkostnader överstiger budget.
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-993,6 -1 568,6 113,0 169,4 Fritidshem beräknas uppvisa ett underskott, då personalkostnaderna förväntas överskrida budget.

-566,2 -824,0 25,0 37,6

-3,6 1,1 -19,8 -29,8 Korttidstillsyn enl LSS förväntas uppvisa ett litet underskott.

Musikskola beräknas visa underskott , då personalkostnaderna beräknas överskrida budgeterade

medel.

36



Delårsrapport 2018-08-31 Miljö- och byggnadsnämnden

Hultsfred-Vimmerby

Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse

2017-08-31 2018-08-31 2018-08-31 2018-08-31 2017 2018 2018 2018

Kostnader exkl projekt 14 511,1 15 527,0 16 306,7 779,7 22 742,4 23 936,4 25 111,4 1 175,0

Intäkter exkl projekt -11 107,7 -11 890,2 -11 470,1 420,1 -16 425,2 -16 989,0 -17 289,0 -300,0

Nettokostnader 3 403,4 3 636,8 4 836,6 1 199,8 6 317,2 6 947,4 7 822,4 875,0

ingår i kostnader

Personalkostnader 10 831,0 11 944,0 12 449,2 505,2 16 874,5 18 575,2 19 325,2 750,0

Antal årsarbetare: 29,5 31,4 33,5 2,1 29,5 32,0 33,5 1,5

Budget/utfall

 Nyinrättade tjänster

Förvaltningens resultat mot budget förväntas enligt prognos bli +875 tkr (inklusive nämnd). 

I delårsbokslutet beräknas fördelningen lika mellan Hultsfred och Vimmerby men vid årets slut fördelas det faktiska 

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

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

660,8 1025 Bedömt utfall av personalbudget vid årsskiftet 32.0 tjänst motsvarar ca 750 tkr lägre kostnader. 

118,9 150 Lägre politikerkostnad för Hultsfreds kommun än förväntat.

420,1 425 Ökade intäkter inom framförallt fysisk planering, bygglov och hälsoskydd.

-725 Lägre debitering än budgeterat till Vimmerby kommun för Vimmerbys del av 

samverkan på grund av lägre kostnader än budget.

779,7 1175 420,1 -300

Ny administrativ organisation. Lansering i juni av både ett nummer in till förvaltningen, för att fånga upp kundernas frågor, samt Mitt Bygge, 

bygglovsansökan via e-tjänst. Fortsatt utveckling av verksamhetssystemet, Vision. Bättre personalläge än föregående år.

Ekonomi: Målet bedöms kunna uppfyllas. Invånare och brukare: Resultatet från årets löpande insiktsmätningar omfattar än så länge januari-

maj. Det visar att vi ligger bra till och har höga betyg. Betygen ökar för samtliga delar och myndighetsområden jämfört med samma period 

2017. Vårt förbättringsarbete till en servicemyndighet är på god väg. Verksamhet och medarbetare: Sjukfrånvaron visar en negativ trend i 

början av året; 4,26% januari-augusti, vilket är över målnivån. Den förväntas stabiliseras under hösten men det ser inte ut som att vi kommer 

att klara målnivån under 2,8%. Utveckling: Båda kommunerna tar stora kliv framåt i Aktuell Hållbarhets ranking; gemensam snittplacering 

49, och målnivån är mer än väl uppnådd. 

Övriga kostnader något lägre än budget på flera avdelningar.

Avvikelser
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Delårsrapport 2018-08-31 Socialnämnd

Driftbudget (tkr)

Utfall Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse

2017-08-31 2018-08-31 2018-08-31 2018-08-31 2017 2018 2018 2018

Kostnader exkl projekt 281 412,4 297 321,0 257 827,0 -39 494,0 428 882,8 444 595,4 392 445,4 -52 150,0

Intäkter exkl projekt -60 804,1 -67 529,2 -32 079,2 35 450,0 -97 724,2 -94 090,1 -48 127,1 45 963,0

Nettokostnader 220 608,3 229 791,8 225 747,8 -4 044,0 331 158,6 350 505,3 344 318,3 -6 187,0

ingår i kostnader

Personalkostnader 187 694,2 201 671,1 185 424,2 -16 246,9 287 863,9 310 857,9 283 840,9 -27 017,0

Antal årsarbetare:

Budget/utfall 548,6 583,2 510,8 -72,5 547,6 582,0 510,8 -71,2

 Nyinrättade tjänster

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse + stickprov

Under sommaren invigdes en paviljong med tio nya platser i särskilt boende i anslutning till Knektagården. Detta har bidragit till att 

korta köerna till särskilt boende och samtidigt sänkt trycket på hemtjänst och korttidsenhet. Från hösten planeras att heltidsarbete ska 

vara norm inom vård och omsorg vilket ställer ny krav på schemaläggning och planering.

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

intensifierats. En åtgärdsplan för att minska de prognostiserade underskotten har redovisats för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Migrationspengarna hjälper till att finansiera flera verksamheter som annars skulle gå med underskott.

Invånare och brukare

För IFO en årlig brukarundersökning. Målnivåerna är högt satta och nåddes inte under 2017. Principen "lite bättre varje dag" får anses 

vara tillämplig på IFO:s väg mot att nå målen för perspektivet invånare och brukare. Inte heller Äldreomsorgen har några aktuella 

mätdata klara för perspektivet eftersom nyckeltalen mäts genom den nationella brukarundersökningen som redovisas senare under 

hösten. Några av målen nåddes redan 2017 och det bör vara rimligt att nå dem även i år. OF:s måluppfyllelse mäts numera via en 

nationell brukarundersökning som genomförs i oktober. Flera av nyckeltalen är nya för året och det är därför svårt att göra en skattning 

av hur hög måluppfyllelsen kommer att bli.

Invånare och brukare

För IFO görs en årlig brukarundersökning. Målnivåerna är högt satta och nåddes inte under 2017. Principen "lite bättre varje dag" får 

anses vara tillämplig på IFO:s väg mot att nå målen för perspektivet invånare och brukare. Äldreomsorgen har inte några aktuella 

mätdata klara för perspektivet eftersom nyckeltalen mäts genom den nationella brukarundersökningen som redovisas senare under 

hösten. Några av målen nåddes redan 2017 och det bör vara rimligt att nå dem även i år. För Omsorgen om personer med 

funktionsnedsättning och Psykiatri mäts måluppfyllelsen numera via en nationell brukarundersökning som genomförs i oktober. Flera av 

nyckeltalen är nya för året och det är därför svårt att göra en skattning av hur hög måluppfyllelsen kommer att bli.
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Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

1488 2102 76 95 ADMINISTRATION

-19551 -28660 23532 30313 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Prognoserna pekar mot ett underskott för IFO vuxen (-830 tkr). Kontorets prognos visar på ett 

överskott tack vare tillskott av migrationspengar (555 tkr). Kostnaderna för placeringar på HVB för 

missbruksvård har ökat och beräknas gå med ett stort underskott (-1845 tkr). Kostnaderna för 

skyddat boende ligger fortsatt högt men kostnaderna täcks av migrationspengar. Kostnaderna för 

försörjningsstöd är högre än budgeterat men även här täcks underskottet av migrationspengar.

IFO barn och familj prognostiserar sammantaget ett överskott (90 tkr). Kontoret har bland annat 

mer lokalkostnader än budgeterat vilket orsakar ett underskott (-275 tkr). Däremot har 

verksamheten inte längre några socionomkonsulter inhyrda. Kostnaderna för placeringar är fortsatt 

höga och trots ett tillskott av migrationspengar samt ej fordringsförda intäkter från 

Migrationsverket pekar prognosen mot ett sammantaget underskott för placeringar på HVB och 

familjehem (-170 tkr).

Kontot med ofördelade medel på 1943 tkr som ska användas som buffert för hela förvaltningen är 

budgeterat under förvaltningsgrenen Administration vilket orsakar merparten av 

kostnadsöverskottet. Intäktsöverskottet beror på försäljning av tjänster till andra kommuner och till 

Regionförbundet vilket ger något mer intäkter än budgeterat.

Avvikelser

Verksamhet och medarbetare

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

först senare under hösten. För i alla fall ett par av de tre förvaltningsgrenarna bedöms chanserna goda att nå målnivån när det gäller att 

känna stolthet och delaktighet för sitt arbete. För målet om god arbetsmiljö är det, utifrån föregående års utfall, en bit kvar till 

målnivåerna. 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. Målet som handlar om att beslutsprocesserna är välgrundade och 

tydliga nåddes redan förra året och bedöms ha goda chanser att nås även i år.

Utveckling

Målet om kontinuerlig kompetensutveckling bör vara inom räckhåll för i alla fall ett par av verksamhetsgrenarna. Äldreomsorgen nådde 

målet redan 2017. Övriga verksamhetsgrenar hamnade under målnivån.

Stickprov

Kontroll av fakturainkorgar har genomförts genom stickprov för att undersöka hur många fakturor som inte hade betalats på 

förfallodatumet. Stickprovet visade på ett gott resultat trots att kontrollen gjordes i semestertider i slutet av augusti. Detta tyder på att 

rutiner för eftersändning av fakturor till kollegor under ledighet har följts. 

IFO Ensamkommande finanseras av ersättningar från Migrationsverket. Här ryms dels den 

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

familjehem samt vårt eget stödboende. Totalt pekar prognosen för IFO Ensamkommande mot ett 

överskott till följd av obudgeterade intäkter från Migrationsverket (2800 tkr).

IFO Arbetsmarknad och integration prognostiserar ett underskott (-400 tkr), beroende på att Stegen 

räknar med mindre försäljningsintäkter än budgeterat.
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-13998 -16037 6287 7894 ÄLDREOMSORG

Kommentarer

Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

-8297 -11009 5531 7810 OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

864 1454 24 -149 PSYKIATRI

Avvikelser

Prognosen för gruppbostäderna pekar på ett underskott på grund av extra bemanning, bl a på natten 

(-2290 tkr).

Verksamheten för köpta elevhemsplatser saknar budget men underskottet kommer att täckas med 

migrationspengar. Korttidsverksamheten och trapphusboendet går med stort underskott bl a på 

grund av utökning av antalet platser i trapphusboendet (-1420 tkr). En del av underskottet beror 

också på gemensam personalförsörjning med verksamheten för bostad med särskild service som 

därmed får ett överskott (595 tkr).

Kontona för personliga assistenter beräknas gå med underskott (-695 tkr) trots tillskott i form av 

migrationspengar. Här finns en stor osäkerhet när det gäller Försäkringskassans beslut.

Den dagliga verksamheten enligt LSS beräknas ge ett överskott (465 tkr). 

Prognosen för särskilt boende visar på ett underskott vilket beror på behov av extra bemanning 

nattetid men främst på kostnader i samband med byggnationen av paviljongen på Knektagården (-

4000 tkr).

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

underskott (-6840 tkr). Överskridandena återfinns i samtliga hemtjänstområden utom ett. Arbetet 

med att anpassa verksamheterna till de resurser som tilldelas via resursfördelningssystemet har 

intensifieras för att verksamheternas ekonomi ska hamna i balans inför nästa år. Förvaltningens 

konto för fördelning av resurser till hemtjänsten utifrån beviljad insatstid lämnar ett underskott mot 

budget enligt den senaste prognosen. Korttidsenheten Hjorten går med underskott till följd av hög 

belastning under första halvåret då det var kö till särskilt boende. 

Verksamheterna för hälso-, sjukvård och rehabilitering, HSR räknar med ett överskott (4000 tkr), 

vilket beror på ett flertal vakanta tjänster samt att intäkterna är större än budgeterat.

Inom socialpsykiatrin beräknas vår egen verksamhet leverera ett överskott till följd av flera vakanta 

tjänster samt minimal bemanning under sommare (755 tkr). Även kostnaderna för köp av platser på 

enskilda vårdhem blir lägre än budgeterat pga minskat antal boende (550 tkr).
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Delårsrapport 2018-08-31 Pensioner, avskrivningar, finansiering

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

2017-08-31 2018-08-31 2018-08-31 2018-08-31 2017 2018 2018 2018-12-31

9010 Utbetalade pensioner

Kostnader 15 333,6 15 298,8 14 787,6 -511,2 22 532,6 22 948,2 22 181,4 -766,8

9011 Pensionsavgifter

Kostnader 20 456,0 20 493,9 19 772,8 -721,1 30 090,7 30 740,9 29 735,6 -1 005,3

Utfallet för 2018 beräknas bli högre än budgeterat på grund av att antalet anställda har ökat i jämförelse med budget.

9012 Övriga intjänade pensionsförmåner

Kostnader 739,0 5 034,4 2 878,7 -2 155,7 1 484,1 7 551,6 4 318,1 -3 233,5

Avskrivningar

Kostnader 17 181,1 18 429,4 22 004,8 3 575,4 26 277,0 28 187,0 33 007,2 4 820,2

2018 års investeringsbudget efter ombudgetering uppgår till 161,7 mnkr. Till årets slut beräknas en positiv

avvikelse från investeringsbudgeten med 87,5 mnkr. De största enskilda posterna avser Förskola och skolor där man 

räknar med att investeringar på 48,9 mnkr inte kommer att genomföras under 2018. Investeringsutgifterna netto 

per den 31 augusti 2017 är 36,3 mnkr. 

Räntekostnader

Kostnader 1 841,0 1 026,3 2 594,0 1 567,7 2 273,2 1 672,5 3 891,0 2 218,5

Finansiell kostnad, uppräkning pensionsskuld

Kostnader 112,1 253,0 240,0 -13,0 194,9 397,0 360,0 -37,0

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

397 tkr för 2018. Se övriga intjänade pensionsförmåner ovan.

Övriga finansiella intäkter

-1 379,0 -2 151,9 -460,0 1 691,9 1 569,7 -2 336,1 -690,0 1 646,1

Ej budgeterad återbäring från Kommuninvest på ca 1,7 mnkr påverkar avvikelsen i positiv riktning.

Räntor bankmedel 

och fordringar

Kommunens låneskuld per den sista augusti 2018 är 183,8 mnkr. Räntekostnaden beräknas bli 1,7 mnkr vilket är 2,2 

mnkr bättre än budget. I budget skulle det tecknats nya lån men det har inte behövts göras och beräknas inte behöva 

göras. Detta påverkar avvikelsen i positiv riktning.

Övriga intjänade pensionsförmåner beräknas visa ett underskott. Detta beror främst på den förmånsbestämda 

ålderspensionen. Under 2016 var det många anställda vars lön passerade gränsen (7,5 inkomstbasbelopp) där rätt till 

förmånsbestämd ålderspension ges. Denna förmån försäkras och premierna blir höga då det inte fanns någon försäkrad 

förmån för dessa individer innan. Kommande år försäkras endas ökningen av förmånen vilket innebär att premierna för 

dessa individer minskar.

Utbetalningarna beräknas bli högre än budgeterat. Orsaken är främst kompensation för den uteblivna friläggningen samt 

förtida uttag av pension
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Delårsrapport 2018-08-31 Pensioner, avskrivningar, finansiering

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

2017-08-31 2018-08-31 2018-08-31 2018-08-31 2017 2018 2018 2018-12-31

Avkastning pensionsmedel

Kostnader 929,2 1 386,5 0,0 -1 386,5 1 268,4 1 386,5 0,0 -1 386,5

Intäkter -11 013,5 -7 920,1 -2 666,7 5 253,4 -14 433,7 -8 474,9 -4 000,0 4 474,9

Nettokostnad -10 084,3 -6 533,6 -2 666,7 3 866,9 -13 165,3 -7 088,4 -4 000,0 3 088,4

Från den 31 augusti till årets slut beräknas utfallet öka med ca 0,6 mnkr till 7,1 mnkr. 

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

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

2017-08-31 2018-08-31 2018-08-31 2017-08-31 2017 2018 2018 2018

Skatteintäkter -378 822,8 -382 806,0 -379 838,0 2 968,0 -565 987,2 -572 350,0 -569 757,0 2 593,0

Generella statsbidrag 

och utjämning -177 180,8 -197 255,9 -198 192,0 -936,1 -265 979,6 -297 293,0 -297 288,0 5,0

Summa skatter och 

statsbidrag -556 003,6 -580 061,9 -578 030,0 2 031,9 -831 966,8 -869 643,0 -867 045,0 2 598,0

Den 16 augusti presenterade Sveriges Kommuner och Landsting den senaste prognosen över

skatteunderlagets utveckling för inkomståren 2018-2022.

Budget 2018, efter ombudgetering, bygger på SKL:s skatteunderlagsprognos från den 15:e februari. Det som hänt sedan 

dess är att den preliminära slutavräkningen beräknas bli bättre vilket gör att kommunen får en positiv avvikelse på  

skatteintäkterna på 2 593 tkr.

Av de generella statsbidragen och utjämningarna beräknas LSS-utjämningen bli 5 tkr bättre. Resten av de generella 

statsbidragen och utjämningarna beräknas vara oförändrade och sammantaget ger detta att skatter och statsbidrag beräknas

 bli 2 598 tkr bättre än budget.

SKL presenterar nästa skatteunderlagsprognos i oktober och årets sista skatteunderlagsprognos i december. 
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Delårsrapport 2018-08-31 Kommunstyrelsen, Kommunövergripande

Investeringsbudget (tkr)

Utfall   Budget Prognos Avvik-

Verksa

mhet

Projekt 2018-08-31   inkl TA 2017 else Kommentarer

1210 91001 Datautrustning 4,1 974,2 150,0 824,2 Utökning av sekundär lagring och lokala 

UPS:er. Överskjutande ombudgeteras.

1210 91002 Digital infrastruktur 

5 år

502,6 1245,6 1050,0 195,6 Byte av brandväggar. Överskjutande 

ombudgeteras

1210 91003 Digital infrastruktur 

25 år

0 150,0 0,0 150,0 Överskjutande ombudgeteras

1300 91005 Administrativ 

utveckling

33,2 2 952,8 2 952,8 0,0

1300 91007 Barnens landmärken 0,0 500,5 0,0 500,5 Ombudgeteras till 2019.

1300 91008 Välfärdsteknik 0,0 675,0 0,0 675,0 Ombudgeteras till 2019.

1700 91009 Lastbil 0,0 370,0 370,0 0,0 Klart.

1700 91010 Möbler/Stolar 0,0 62,7 0,0 62,7 Ombudgeteras till 2019

1400 91011 Ekonomisystem 97,5 502,0 260,0 242,0 Utveckling av styrmodell till webverktyg 

samt införande av budget- och 

prognosmodul i ekonomisystemet.

1200 91014  Bredband 581,7 2 400,0 2 400,0 0,0 Under förutsättning att 

samförläggningsprojekten hinner 

faktureras.

1100 91025 Läsplattor till 

politiken

0,0 560,0 360,0 200,0 Flyttas till nästa år, utbyte av befintliga 

läsplattor sker succesivt.

Totalt 1 219,1 10 392,8 7 542,8 2 850,0
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Delårsrapport 2018-08-31 Kommunstyrelsen, Kultur- och fritid

Investeringsbudget (tkr)

Utfall   Budget Prognos Avvik-

Verksa

mhet

Projekt 2018-08-31   inkl TA 2018 else Kommentarer

94004 Redskapsbärare 600,0 600,0 600,0 0,0

94005 Knektavallen upprustning 100,0 100,0 100,0 0,0

94006 Tennisbanor Mö-Vi 0,0 150,0 0,0 150,0 Ombudgeteras till 2019

Totalt 700,0 850,0 700,0 150,0
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Delårsrapport 2018-08-31 Kommunstyrelsen, Räddningstjänst

Investeringsbudget (tkr)

Utfall   Budget Prognos Avvik-

Verksam

het

Projekt 2018-08-31   inkl TA 2018 else Kommentarer

2010 91205 Brandfordon, 

släckbil

0,0 3 400,0 3 400,0 0,0 Prel leveransdatum mitten av december

2010 91206 Befälsbil 700,0 700,0 700,0 0,0

2010 91207 Material 

räddningstjänst

434,0 900,0 900,0 0,0

Totalt 1 134,0 5 000,0 5 000,0 0,0
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Delårsrapport 2018-08-31 Östra Smålands Kommunalteknikförbund, Hultsfred

Investeringsbudget (tkr)

Utfall   Budget Prognos Avvik-

Verksamhet Projekt 2018-08-31   inkl TA 2018 else Kommentarer

Fastighet 90001 Förskola och skolor 1 675,9 11 903,9 5 000,0 6 903,9 Ombudgeteras till 2019

90002 Energieffektivisering 340,0 3 914,4 2 900,0 1 014,4 Ombudgeteras till 2019

90003 Förändringar kök 21,6 500,0 200,0 300,0 Ombudgeteras till 2019

90005 Larmanläggningar 25,2 500,0 500,0 0,0

90006 Tillgänglighet off. 

byggn

460,9 200,0 460,9 -260,9 Beslut är taget att en del skulle gå på 

driften men allt är investering och därför 

räcker inte budgeten.

90009 Nya normer 

brandstation

850,2 600,0 850,2 -250,2 Blev dyrare

90013 Energiuppföljningssys

tem

0,0 180,0 0,0 180,0 Ombudgeteras till 2019

90020 Äldreboenden 0,0 2 500,0 0,0 2 500,0 Detta var tänkt att behövas om 

Riksbyggens förslag inte antogs.

90023 Projekt 

Arbetsförmedlingen

5 588,1 5 222,0 5 222,0 0,0 Prognosen blir lägre än nuvarande utfall 

då Arbetsförmedlingen ska faktureras när 

projektet är klart.

90027 Anpassning 

insamlingssystem

63,9 500,0 300,0 200,0 Ombudgeteras till 2019

90028 Ridanläggning 

Kristineberg

46,5 250,0 46,5 203,5 Politiken kan besluta om vidare 

utredning

90029 Hagadal utredning 272,8 250,0 350,0 -100,0 Svårkalkylerad mark och byggnad

90030 Ny förskola Hultsfred 408,4 34 732,4 808,4 33 924,0 Ombudgeteras till 2019

90031 Kök ny förskola 

Hultsfred

0,0 15 000,0 0,0 15 000,0 Ombudgeteras till 2019

90032 Nybyggnation 

Ambulans

87,4 2 500,0 2 000,0 500,0 Ombudgeteras till 2019

VA 92001 Råvattenbrunn Målilla 205,7 0,0 455,7 -455,7 Entreprenaden pågår. Färdigt våren 2019

92003 Hultsfreds 

avloppsreningsverk

1 031,4 2 009,0 1 762,2 246,8 Entrepreand klar oktober 2018.

92004 Energieffektiv 

kommunen

149,9 2 900,0 500,0 2 400,0 Behovet finns inte så kvarstående med 

lämnas åter.

92005 Åtgärdsprogram VA 11 564,7 22 364,2 21 900,0 464,2 Ombudgeteras till 2019

92007 Reinvesteringar VA 532,3 450,0 832,3 -382,3 Ett antal akuta investeringsåtgärder 

planerade och utförda.

92008 Uppdate. 

Saneringsplaner

12,6 706,0 300,0 406,0 Kommer inte bli kart 2018. 

Ombudgeteras till 2019

92009 Kretsloppsanpassade 

utredningar

0,0 1 150,0 0,0 1 150,0 Ombudgeteras till 2019

92010 Omby 

transformatorstation

60,3 750,0 60,3 689,7 Redan klar inom ramen för 92003 och 

kvarstående medel lämnas åter.

92011 Servicestation VA 21,0 700,0 200,0 500,0 Påbörjas efter årsskiftet. 

92012 Ombyggnation el- och 

automatik

0,0 2 200,0 0,0 2 200,0 Kommer ej utföras 2018.

92013 Skyddsområdesföreskr

ifter Målilla

0,0 250,0 250,0 0,0 Kommer användas till tillståndsprocess 

för ny råvattenbrunn Målilla

92014 Mörlunda 

avloppsreningsverk

15,5 2 000,0 15,5 1 984,5 Utgår som investering
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Delårsrapport 2018-08-31 Östra Smålands Kommunalteknikförbund, Hultsfred

Investeringsbudget (tkr)

Utfall   Budget Prognos Avvik-

Verksamhet Projekt 2018-08-31   inkl TA 2018 else Kommentarer

92015 Utvecklingsprojekt 

taxefinansierat

10,9 1 400,0 1 900,0 -500,0 Hultsfredsbyn blir dyrarare om 

klartecken ges att det kan påbörjas.

Renhållning 93001 Nytt insamlingssystem 113,4 3 351,1 1 400,0 1 951,1 Pågår, kommer inte bli klart under 2018. 

Införandet av nytt system ska påbörjas 

hos verksamheter och flerbostadshus 

under 2019.

93002 Återställning 

Kejsarkullen

84,2 155,8 155,8 0,0 Projektering pågår inför sluttäckning och 

beräknas bli klar under hösten 2018

Gata/Park 91006 Laddningsstation 

elbilar

915,9 575,9 825,0 -249,1 Anslutningskostnader och kostnader för 

konsulter blev högre än förväntat.

95001 Exploateringskostnade

r mark

57,5 200,0 500,0 -300,0 Ökade kostnader för 

fastighetsregleringar.

95002 Trafiksäkerhetshöjand

e åtgärder

5,5 1 003,3 400,0 603,3 Planerade åtgärder blir billigare. 

95003 Oml elledningar 

trafikbelysning

188,2 600,0 750,0 -150,0 Svårt att göra prognos. Många större 

projekt som är svåra att veta om E.ON 

blir klara med.

95005 Toppbeläggning gator 2 615,7 3 819,6 3 571,7 247,9 Om vädret tillåter kan allt förbrukas.

95010 Belysning Hulingen 74,1 241,9 117,6 124,3 Klart.

95011 Väg- o gångväg 

Körners M

0,0 486,7 0,0 486,7 Inget rivningslov inkommet. Försent på 

året för att börja, ombudgeteras till 2019.

95015 Ny teknik styr-

reglerutr.

0,0 1 256,1 200,0 1 056,1 Lång startsträcka hos entreprenör och 

hos Trafikverket för gemensamma 

projekt.

95018 P-platser 28,6 1 944,7 200,0 1 744,7 Upphandling kommer ske under hösten. 

Entreprenad påbörjas förmodligen inte 

förrän våren 2019.

95020 Mimerparken 194,6 0,0 194,6 -194,6 Entreprenaden klar.

95022 Trappa Furuliden 0,0 700,0 0,0 700,0 Upphandlas under hösten. Entreprenad 

påbörjas förmodligen inte förrän våren 

2019

95023 IT-moduler Geosecma 0,0 250,0 0,0 250,0 Beslut om gemensam upphandling med 

Vimmerby har inte kommit.

95024 Lekplatser allmänna 0,0 500,0 250,0 250,0 Beställs under hösten. Entreprenad 

kommer inte färdigställas på grund av 

vinter.

95025 Lekplatser 

förskola/skolor

375,7 500,0 500,0 0,0 Entreprenaderna klara.

95026 Lekplats 

Köpingsparken

73,6 2 000,0 200,0 1 800,0 Upphandling skermen entreprenaden 

hinner inte påbörjas 2018. 

Bidragsansökningar inte klara.

95027 Lekplats Strandvägen 0,0 100,0 100,0 0,0 Upphandling sker efter årsskiftet. 

Entreprenaden anpassas efter den i 

Hultsfred.

95028 Dagvattenprojekt 43,5 1 500,0 300,0 1 200,0 De stora planerade projekten har inte 

kommit igång på grund av 

samarbetspartners. Används till Varta, 

Strandlyckan och industriområdet vid 

Metropol.
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Delårsrapport 2018-08-31 Östra Smålands Kommunalteknikförbund, Hultsfred

Investeringsbudget (tkr)

Utfall   Budget Prognos Avvik-

Verksamhet Projekt 2018-08-31   inkl TA 2018 else Kommentarer

95029 Hultsfreds Makeover 885,8 1 230,0 885,8 344,2 Belysningsprojekt har rymts i befintlig 

gatubelysningsbudget. Underskott på 

urnorna. Centrumrondellen skjuts och 

synkas med VA-sanering Hagadalsgatan.

95030 Asfalt GC-väg/trottoar 0,0 200,0 250,0 -50,0 Troligtvis underskott

95031 Asfalt kommunala 

fastigheter

0,0 300,0 300,0 0,0 Budgeterade medel förbrukas under året. 

Avser Mörlunda skola.

95032 Mörlunda tätort trivsel 0,0 650,0 300,0 350,0 Parkeringsytan påbörjas 2018 om alla 

tillstånd erhålls. Belysningen skjuts till 

2019.

95033 GC-väg Silverdalen 0,0 200,0 0,0 200,0 Planbeställning är inte genomförd.

95034 Utvecklingsprojekt 

skattefinansierat

814,9 5 664,3 1 300,0 4 364,3 Mycket föreslogs ombudgeteras redan i 

arbetet med budget 2019 då många 

projekt ligger längre fram i tiden, mest på 

grund av förseningar med DP och 

förprojekteringar.

Totalt 29 916,4 143 061,3 59 514,5 83 546,8
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Delårsrapport 2018-08-31 Miljö- och byggnadsnämnden

Investeringsbudget (tkr)

Utfall   Budget Prognos Avvik-

Verks Projekt 2018-08-31   inkl TA 2018 else Kommentarer

8010 98001 Programvara 57,9 428,4 258,0 170,4 Kvarvarande investeringar i IT 

program/installation 2018. Diffen 

kommer att användas för investeringar 

under 2019.

8010 98003 Instrument 0,0 600,0 450,0 150,0 Ombudgeteras till 2019.

Totalt 57,9 1 028,4 708,0 320,4
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Delårsrapport 2018-08-31 Socialnämnd

Investeringsbudget (tkr)

Utfall   Budget Prognos Avvik-

Verks Projekt 2018-08-31   inkl TA 2018 else Kommentarer

7513 97001 Inventarier inom 

vård och omsorg

386,5 466,3 462,2 4,1 Budgeterade investeringsmedel för 

inventarier inom vård och omsorg 

kommer enligt prognosen att användas i 

år.

7513 97002 IT-stöd inom vård 

och omsorg

0,0 855,5 216,0 639,5 Den budgeterade summan för IT-

investeringar beräknas i nuläget inte 

komma att användas fullt ut under 2018 

utan överskottet kommer att behöva 

ombudgeteras till 2019.

Totalt 386,5 1 321,8 678,2 643,6
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