
Delårsrapport 2019-08-31
med helårsprognos för drift- och investeringsbudget



Kör du på el?
Nu kan du ladda din elbil vid någon av de nya laddstolparna i Hultsfreds kommun.
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Övergripande finansiella mål 

Hultsfreds kommun Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Utfall 
2018 

Årets resultat, mnkr 10,2 2,4 27,7 

Långfristiga skulder (långa lån), mnkr 183,8 313,7 183,8 

Soliditet, procent 30,2 27,7 29,6 

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse, procent -8,9 -12,0 -11,2 

 
 
Årets resultat 
Det prognosticerade resultatet för Hultsfreds kom-

mun 2019 är 10,2 mnkr. Utfallet per sista augusti 

är 41,1 mnkr. Koncernens prognos uppgår till ett 

positivt resultat om 30,0 mnkr, utfallet per sista 

augusti är 62,0 mnkr.  

 

Årets skatteintäkter 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjäm-

ning uppgår 2019 till 902,6 mnkr vilket är en ök-

ning med 33,9 mnkr från 2018 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 Koncern

mnkr

Prognos 

2019

Budget 

2019

Avvikelse 

2019

Utfall 

2018

Prognos 

2019

Budget 

2019

Avvikelse 

2019

Utfall 

2018

Verksamhetens intäkter
1

263,1 179,3 83,8 323,8 423,7 315,9 107,8 431,4

Verksamhetens kostnader
1

-1 164,8 -1 077,9 -86,9 -1 174,8 -1 302,7 -1 166,5 -136,2 -1 270,2

Verksamhetens nettokostnad -901,7 -898,6 -3,1 -851,0 -879,0 -850,6 -28,4 -838,8

Skatter och statsbidrag 902,6 900,0 2,6 868,7 902,6 900,0 2,6 868,7

Finansiellt netto 9,3 1,0 8,3 9,9 6,4 -1,7 8,1 5,3

Resultat före skatt 10,2 2,5 7,7 27,7 30,0 47,7 -17,7 35,2

Upplåning 0,0 149,8 -149,8 0,0

Investeringar 78,2 130,5 -52,3 61,0
1
exlusive projekt
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Konjunkturen enligt SKL 

Svagare arbetsmarknadskonjunktur 
står för dörren 
Alltsedan vår förra prognos (maj 2019) har 

både statistiska utfall och indikatorer överlag 

pekat på en försvagad svensk konjunktur: vår 

bedömning om inbromsande svensk BNP-

tillväxt har hittills bekräftats. Sysselsättningen 

är ännu hög men tecken på en försvagad ar-

betsmarknadskonjunktur syns nu.  

 

Framförallt är det vad som under sommaren 

har hänt i omvärlden och på finansiella mark-

nader som vi ser som mest betydelsefullt för 

Sverigeprognosen. En oförutsedd utveckling är 

den stora nedgång för statsobligationsräntor 

som synts globalt. Inte minst USA-räntor visar 

kraftiga nedgångar. Men fall, om än inte lika 

stora, har under samma period skett för långa 

tyska och svenska obligationer och marknads-

räntorna har nu sjunkit under de historiska bot-

tenrekord som nåddes år 2016. Som följd av 

dels den stora nedgången för marknadsräntor, 

dels de sänkta förväntningarna på centralban-

kerna justerar vi med denna prognos ned våra 

ränteprognoser. Nedreviderade ränteantagan-

den medför att den beräknade KPI-inflationen 

kommande år blir lägre (än i tidigare progno-

ser). Prognosen för KPIF-inflationen (KPI med 

fast ränta) revideras dock endast marginellt 

denna gång. 

 

Arbetsmarknaden går inte att beskriva som an-

nat än stark. Men antalet sysselsatta föll något i 

både första och andra kvartalet enligt NR (Nat-

ional räkenskaperna). Tillväxten i såväl antal 

sysselsatta som arbetade timmar har under det 

första halvåret sjunkit rätt snabbt, i både privat 

och offentlig sektor. Samtidigt låg den relativa 

arbetslösheten (enligt Arbetskraftsundersök-

ningarna, AKU) under det andra kvartalet kvar 

på låga 6,3 procent. AKU-statistiken visar 

dock en mindre tillbakagång för såväl arbets-

kraftsdeltagandet som sysselsättningsgraden de 

senaste månaderna. Detta ligger i linje med vår 

syn att dessa mått skulle vända ner. Andra käl-

lor ger stöd för vår syn att arbetsmarknadskon-

junkturen ska fortsätta försvagas. Vår prognos 

är en mindre nedgång i sysselsättningen under 

loppet av 2019 och 2020, samt att arbetslös-

heten långsamt stiger mot knappa 7 procent 

framöver. 

 
 

Konjunkturförsvagning bromsar 
skatteunderlaget 
Vi räknar med fortsatt inbromsning i både den 

faktiska och underliggande ökningstakten i år. 

Orsaken är att sysselsättningen ökar långsam-

mare. En långsammare tillväxt av antalet arbe-

tade timmar motverkas till en mindre del av 

stigande löneökningstakt samt större inkomst-

ökningar från pensioner och arbetsmarknadser-

sättningar.  

 

När vi blickar framåt räknar vi med att hög-

konjunkturen går mot sitt slut, med en minsk-

ning av arbetade timmar för helåret 2020 som 

följd. Men effekten på skatteunderlaget däm-

pas bland annat av att löneökningarna blir nå-

got högre och att grundavdragen endast ökar 

svagt. Det betyder att skatteunderlaget växer i 

samma takt som 2019. 
 
Skatteunderlagstillväxt och bidrag till förändring. 
Ökning i procent, bidrag i procentenheter. 

 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022

BNP
1 2,5 1,3 1,1 1,6 1,5

Sysselsättning timmar
1 2,4 0,9 -0,3 -0,3 0,4

Relativ arbetslöshet, nivå 6,3 6,3 6,5 6,8 6,8

Timlön
2 2,2 2,9 3,1 3,2 3,3

Timlön
3 2,5 2,7 3,1 3,2 3,3

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

Konsumentpriser KPI 2,0 1,9 2,0 2,3 2,4

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 14 321. 

Under första halvåret 2019 minskade befolk-

ningen med 39 personer att jämföra med första 

halvåret 2018 då befolkningen minskade med 

96 personer. Förändringen för perioden första 

juli 2018 till sista juni 2019 var en minskning 

med 162 invånare och för motsvarande period 

ett år tidigare en minskning med 75.

Veckovis befolkningsutveckling 
 

 
 

Enligt Skatteverkets befolkningsstatistik var 

invånarantalet 14 239 vecka 36, en minskning 

från den 1 november 2018 med 135 personer. I 

budget 2018 har antagits ett invånarantal på 

14 374 den 1 november. Noterbart är att Skat-

teverkets statistik skiljer sig något från SCB:s. 

 

 
 

Kommunens personal 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 
 

 
 

Under 2019 har den totala sjukfrånvaron mins-

kat något i förhållande till 2018 års nivå för 

Hultsfreds kommun samt minskat även för 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund 

(ÖSK) under samma period. Förändringarna är 

inte stora utan sjukfrånvaron håller en hanter-

bar nivå. När det gäller långtidsfrånvarons (60 

dagar eller mer) andel av den totala sjukfrånva-

ron så har den ökat under 2019. Det är alltså ett 

antal medarbetare som har en frånvaro med 

mer än 60 dagar.  

 

 
 
 
 

Tillsvidareanställda per förvaltning 

 
 

Tabellen visar de olika förvaltningarnas för-

ändringar i antalet anställda under delåret 2019 

jämfört med delåret 2018. Den totala föränd-

ringen omfattar en minskning med 3 tillsvida-

reanställda, då är även förändringen inom 

13 000

14 000

15 000

16 000

17 000

18 000

19 000

20 000
1972-2019

14200

14300

14400

14500

14600

36 40 44 48 52 4 8 12 16 20 24 28 32 36

2017-2018 2018-2019

Kommunen ÖSK Kommunen ÖSK

60 dagar eller mer 39,91 0,42 33,69 27,39

Kvinnor 5,93 1,78 5,93 3,21

Män 2,89 1,60 3,38 2,80

29 och yngre 4,62 1,06 3,91 1,15

30-49 4,84 1,58 4,54 1,22

50 och äldre 6,19 1,85 7,01 4,97

Totalt 5,36 1,63 5,44 2,86

aug-19 aug-18

aug-19 aug-18

Administrativa kontor 56 57

Serviceenheten 88 85

Kultur och fritid 39 40

Räddningstjänst 94 92

Miljö- och byggnadskontor 35 36

Barn- och utbildningsförvaltning 389 384

Socialförvaltning 606 618

ÖSK 55 53

Totalt 1 362 1 365
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ÖSK:s ”Hultsfredsdel” medräknad. Föränd-

ringarna för respektive förvaltning är med 

tanke på storleken för varje förvaltning margi-

nell. Det är alltså inga specifika skäl som lig-

ger bakom den totala förändringen. 
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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 1 662 (1 660) bo-

stadslägenheter varav 47 (47) studentrum. An-

talet vakanta lägenheter är 92 stycken vilket 

motsvarar 5,6 procent i vakansgrad. Investe-

ringar har hittills gjorts för 13,2 mnkr. Investe-

ringarna avser nyproduktion av lägenheter i 

Målilla, pannbyte i Silverdalen och inglasning 

av balkonger. Prognosticerat resultat efter skatt 

är 19,0 mnkr (aug: 20,5 mnkr). Det positiva re-

sultatet beror på realisationsvinst vid försälj-

ning av två äldreboenden. 

 

Invensys AB 
I november 2017 förvärvade Hultsfreds kom-

mun Invensys som en del av överenskommel-

sen om sanering av Vartaområdet. Förvärvet 

gjordes för en krona och bolaget äger fastig-

heten som finns på området, i övrigt har bola-

get ingen verksamhet. Beräknat resultat 0,0 

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

augusti mottagit driftbidrag från kommunen 

med 28,8 tkr.  

 

Hultsfreds Kommunala Industri AB 

HKIAB förvaltar industrifastigheter och driver 

i anslutning härtill viss näringspolitisk verk-

samhet. Antalet förvaltade fastigheter är för 

närvarande 8 (8) omfattande 61 400 m2 (61 

400) med sammanlagt 89 hyresgäster (87). Va-

kansgraden är ca 12 (12) procent och bedöms 

som en något hög nivå. Bolaget är engagerat 

som delägare i flera utvecklings- och infra-

strukturbolag och innehar följande aktieande-

lar. 

 

 
 

Bolaget har ingen egen personal, utan köper 

tjänster av Hultsfreds kommun och ÖSK. Be-

räknat resultat är 1,7 mnkr efter budgeterat 

driftbidrag från kommunen med 3,6 mnkr. (aug 

0,9 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 -0,3 mnkr 

(aug 0,3 mnkr). 

 

Emåbygdens Vind AB 
Bolagets uppgift är att producera miljövänlig 

elkraft och kommunen äger 40 % av aktiekapi-

talet. Bolaget startade verksamheten februari 

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

mnkr). Hultsfreds andel är 40% av resultatet. 

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

kerställa kompetens och erbjuda utbildning 

inom det additiva konceptet metalprinting. Fö-

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

ägs av samarbetspartners inom näringslivet. 

Bolaget prognosticerar ett negativt resultat på -

1,7 mnkr. Moderbolaget HKIAB kommer att 

skjuta till medel för att täcka förlusten. 

 

  

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 514,6 mnkr, 

vilket är en ökning med 10,1 mnkr från decem-

ber 2018. ÖSK:s lån är internt från kommunen 

och är därmed exkluderat i koncernen. För 

Emåbygdens Vind är 40 % av portföljen inklu-

derad. 

Investeringar, mnkr  

 
Koncernens investeringar exklusive investe-

ringar i finansiella tillgångar uppgick till 67,7 

mnkr varav kommunen 39,9, ABHB 13,2 

mnkr, ÖSK 4,3 mnkr och HKIAB 10,3 mnkr. 

 

 

 

 

Sammanfattning av bolagsuppgifter 

 

 

  

0,0

200,0

400,0

600,0

2016 2017 2018 aug-19

Kommunen ABHB

HKIAB Rock City

ÖSK Emåbygdens Vind

Additivt Teknikcenter AB

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2016 2017 2018 aug-19

Kommunen ABHB

HKIAB Rock City

ÖSK Additivt Teknikcenter AB

aug-19 2018 aug-19 2018 aug-19 2018 aug-19 2018 aug-19 2018

AB Hultsfreds Bostäder 20,5 0,3 96,0 112,8 344,3 323,2 215,6 205,0 29,0 30,1

Hultsfreds Kommunala Industri AB 0,9 1,8 14,3 22,7 123,1 125,7 89,5 89,5 19,0 18,0

Rock City Hultsfred AB 0,3 0,2 2,6 3,9 19,2 22,3 13,9 16,1 20,0 16,7

ÖSK 0,0 0,0 120,5 183,7 45,6 46,5 4,8 4,9 6,0 5,7

Emåbygdens Vind AB 0,1 1,3 1,5 3,5 26,0 26,4 22,1 22,1 14,0 13,5

Invensys AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 83,7

Additivt teknikcenter i Hultsfred AB -1,2 -0,3 1,0 0,1 6,8 10,8 6,0 6,0 3,0 3,9

Soliditet %

Balans-

Resultat Omsättning omslutning Låneskuld
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Resultat och kapacitet 
 

Årets resultat 

För Hultsfreds kommun prognosticeras ett resultat 

för 2019 på 10,2 mnkr (aug 41,1 mnkr). Budgeterat 

resultat för 2019 är 2,5 mnkr. Det beräknade resul-

tat är således 7,7 mnkr bättre än budget (aug 35,1 

mnkr bättre). 

Nytt för i år är att orealiserade vinster avseendes 

värdepapper ska bokföras, i utfallet per augusti in-

går det med 8,0 mnkr plus. I prognosen har vi inte 

med någon orealiserad vinst eller förlust.   

 

Jämförelsestörande poster 
I årets prognosticerade resultat finns inga jämförel-

sestörande poster. I förra årets resultat ingick 8,9 

mnkr för skolmoduler som migrationsverket inte 

har lämnat besked om. Den andra posten, en intäkt 

från migrationsverket avseende 2017 om 6,4 mnkr 

verkar åt andra hållet. Effekten av dessa är ett 

sämre resultat med 2,5 mnkr för 2018. 
 
 

 

 
Kommunens budgetavvikelse

 
 

Nämndernas nettokostnader beräknas avvika med  

-6,0 mnkr (aug 35,1 mnkr), pensioner, övrigt oför-

utsett och avskrivningar med 1,8 (aug 2,7 mnkr) 

medan skatteintäkter och utjämning enligt augusti-

prognos beräknas bli 2,6 mnkr bättre än budget 

(aug 4,8 mnkr). Kostnaden för årets löneökningar 

är inte klar då lönen för sjuksköterskor inte är fär-

digförhandlade. Prognosen för löneökningar är 2,9 

mnkr under budget. Den genomsnittliga löneök-

ningen blev 3,1 procent för de som är färdigför-

handlade. De finansiella posterna ger ett nettoöver-

skott med 8,1 mnkr (aug 16,0 mnkr). Skillnaden 

mellan prognos och utfall per sista augusti beror på 

ändrad bokföringsprincip, orealiserade vinster/för-

luster ska bokföras. Kommunen har via KLP orea-

liserade vinster/förluster, de är inte med i progno-

sen.  

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

mnkr från Skolverket) i tillfälliga statsbidrag för  

flyktingmottagandet. Under 2017 tillkom det ytter-

ligare 55,0 mnkr i statsbidrag och för 2018 tillkom 

det 39,2 mnkr och fram till och med augusti 2019 

ytterligare 20,6 mnkr. Medlen används till en 

femårig åtgärdsplan som bland annat innebär att 

nya tjänster har upprättats. Planen omfattar kostna-

der på 58,8 mnkr per år och fram till augusti har 

29,5 mnkr utnyttjats under 2019. Socialnämnden 

har utnyttjat 12,7 mnkr i år (totalt 70,5 mnkr), 

kommunstyrelsen 4,1 mnkr (totalt 21,8 mnkr) och 

barn- och utbildningsnämnden 12,5 mnkr (totalt 

44,0 mnkr). 

 
  

Nämnd/verksamhet (mnkr) 2019 aug-19 2018

Nämnder -6,0 6,9 -9,9

Pensioner och avskrivningar 1,8 2,7 -3,3

Oförutsett för löner, KF, KS, KSAU 1,2 4,6 -0,8

Skatteintäkter och utjämning 2,6 4,8 2,6

Finansiellt netto 8,1 16,0 8,3

Summa avvikelse mot årets resultat 7,7 35,1 -3,2
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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 

överskott mot budget med 9,0 mnkr vid årets slut 

(aug 16,3 mnkr). I kommunstyrelsen ingår kommu-

nens övergripande verksamheter såsom serviceen-

heten, kultur- och fritidsförvaltningen, räddnings-

tjänsten och överförmyndarnämnden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens nettokostnad för 

helåret 2019 beräknas bli 300,7 mnkr, vilket är en 

negativ avvikelse på 3,2 mnkr (aug 1,2 mnkr). 

 

Skolformsövergripande verksamhet förväntas visa 

ett underskott på 1,4 mnkr (aug 0,4 mnkr) då be-

lopp utbetalats för tvisteförhandling rörande lärar-

tjänster. 

 

Grundskolan och grundsärskolan förväntas visa ett 

överskott mot budget med 3,2 mnkr (aug -2,9 

mnkr), då personalbudget inte har utnyttjats fullt 

ut. 

 

Gymnasium och gymnasiesärskola förväntas visa 

ett underskott mot budget med 6,5 mnkr (aug -5,8 

mnkr) främst på grund av att personalbudgeten för-

väntas överskridas.  

 

Komvux förväntas visa ett överskott mot budget 

med 1,6 mnkr (aug 1,4 mnkr), då hela personalbud-

geten inte beräknas utnyttjas. Under 2019 bevilja-

des ett stort statsbidrag (för tidsbegränsat anställda 

inom vården), som till del finansierar tjänster inom 

verksamheten. 

   

Svenska för invandrare förväntas visa ett under-

skott på 3,3 mnkr (aug -2,2 mnkr), Lönekostna-

derna överstiger budgeterade medel. Ersättning för 

antal elever i etableringsreformen har sjunkit. 

 

Förskolan förväntas visa ett överskott på 0,7 mnkr 

(aug 6,5 mnkr), främst då vakanta tjänster inte varit 

tillsatta hela året.  

 

Förskoleklass förväntas visa ett överskott mot bud-

get med 0,9 mnkr (aug 1,2 mnkr) främst på grund 

av att personalbudgeten inte beräknas användas 

fullt ut. Fritidshem förväntas visa ett överskott på 

1,1 mnkr (aug 2,3 mnkr) även där på grund av att 

personalbudgeten inte beräknas användas fullt ut. 

 

Musikskolan förväntas visa ett mindre underskott 

med 0,1 mnkr (aug -0,1 mnkr) på grund av att per-

sonalbudgeten förväntas överskridas något.  

 

Campus beräknas uppvisa ett överskott mot budget 

med 0,4 mnkr (aug 0,2 mnkr). 

 

Korttidstillsyn LSS förväntas uppvisa ett överskott 

med 0,2 mnkr (aug 0,1 mnkr), då personalbudget 

inte utnyttjats fullt ut. 

 

Socialnämndens prognos pekar på ett underskott 

om 12 mnkr (aug -10,3 mnkr). 

 

Individ- och familjeomsorgen får enligt prognosen 

ett underskott på 5,6 mnkr (aug 0,9 mnkr). Inom 

vuxensektionen visar prognosen på underskott om 

8,4 mnkr (aug -6,5 mnkr) där framförallt Skyddat 

Boende Vuxen -4,9 mnkr (aug -4 mnkr) och HVB 

för missbruksvård, -3,9 mnkr (aug -1,7 mnkr), står 

för underskottet då det kommit nya, dyra och långa 

placeringar på dessa verksamheter. Inom Barn och 

familj finansieras flera verksamheter med migrat-

ionspengar. Prognosen för verksamheterna för en-

samkommande barn som finansieras av bidrag och 

ersättningar från Migrationsverket är beräknad till 

ett överskott på 2,2 mnkr (aug 3,1 mnkr). 

 

Mnkr 2019 aug-19 2018

Kommunstyrelse inlusive ÖSK 9,0 (4,1%) 16,3 -1,4

Barn- och utbildningsnämnden -3,2 (-0,9%) 1,2 -3,2

Socialnämnden -12,0 (-3,0%) -10,3 -6,2

Miljö- och byggnadsnämnden 0,3 (0,9%) -0,3 0,9

Totalt nämnderna -6,0 (-0,7%) 6,9 -9,9
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Äldreomsorgens prognos pekar på ett underskott 

på 1,3 mnkr (aug -3,7 mnkr). Inom vård och om-

sorg har personalen fått möjlighet att få ersättning 

för förskjuten semester vilket medför en extra hög 

löneutbetalning i september. Hemtjänsten och där-

till relaterade verksamheter räknar med ett under-

skott på 4,4 mnkr (aug -4,7 mnkr). Flera av hem-

tjänstområdena använder mer resurser än vad de 

får sig tilldelat. Särskilt boende beräknas däremot 

att gå med överskott 1,6 mnkr (aug -0,5 mnkr), vil-

ket främst beror på att man sålt alla boenden exkl. 

Knektagården till Hultsfred Trygga Hem och att 

hyreskostnaderna har minskat medan budgeten inte 

hunnit justeras. Hälso- och sjukvård och rehabilite-

ringsverksamheterna uppvisar ett överskott 3,4 

mnkr (aug 2,3 mnkr) på grund av svårighet att be-

manna budgeterade tjänster. 

 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 

beräknas redovisa ett underskott på 5,8 mnkr (aug -

6,6 mnkr) främst på grund av budgetöverskridan-

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

mnkr) där större omvårdnadsbehov krävt mer be-

manning. För korttid och trapphusboende beräknas 

underskottet bli 1,6 mnkr (aug -1,2 mnkr) och även 

för personliga assistenter uppgår underskottet till -

1,6 mnkr (aug -4,2 mnkr) men prognosen är 

mycket beroende av Försäkringskassans bedöm-

ning av assistansärendena. Den dagliga verksam-

heten räknar med att hålla kostnaderna på budgete-

rad nivå, 0,8 mnkr (aug 1,5 mnkr). 

 

Psykiatrin får i prognosen ett underskott på 1,5 

mnkr (aug 0,9 mnkr) på grund av att det i nuläget 

är fler placeringar på enskilda vårdhem än vad som 

är budgeterat. Det prognostiserade underskottet på 

enskilda vårdhem uppgår till 1,7 mnkr (aug -1,1 

mnkr) medan den egna socialpsykiatriverksam-

heten prognostiserar ett överskott på grund av va-

kanta tjänster under del av året, 0,2 mnkr (aug 0,3 

mnkr). 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beräknas redovisa 

ett överskott till årets slut på 0,3 mnkr (aug -0,4). 

Överskottet beror dels på lägre personalkostnader, 

dels på lägre kostnader för nämnden än förväntat. 

Intäkterna beräknas bli något sämre än budget och 

det beror på att debiteringen till Vimmerby blir 

lägre än budget på grund av lägre kostnader.

 

 

Kommunstyrelsen budgetavvikelser 
 

 
 
Kommunstyrelsen inklusive ÖSK beräknas ge ett 

överskott mot budget med 9,0 mnkr vid årets slut 

(aug 16,3 mnkr). 

 

Ekonomikontoret och Informationsenheten, av-

delningarna går i stort jämt upp med budget. 

 

Kommunkansliet har ett överskott mot budget 

med 0,5 mnkr (aug 0,6 mnkr). Det beror bland an-

nat på intäkter för det arbete kanslipersonalen har 

lagt ned på att planera och genomföra EU-valet. 

 

 

 

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 0,5 mnkr 

(aug -0,6 mnkr). 

 

EU-valet har lagt en prognos med ett överskott på 

0,5 mnkr (aug 0,5 mnkr). Överskottet beror bland 

annat på effektiv planering. 

 

Serviceenheten beräknas vid årets slut att ha en 

positiv avvikelse mot budget med 2,0 mnkr (aug 

Mnkr 2019 aug-19 2018

Kommunövergripande verksamhet 5,1 (4,0%) 10,1 -0,1

Serviceenheten 2,0 (4,6%) 2,4 0,9

Kultur och Fritid 0,2 (0,4%) 4,1 0,5

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

Totalt kommunstyrelsen 6,4 (-1,0%) 16,4 -1,7

ÖSK 2,6 (5,9%) -0,1 0,3

Totalt kommunstyrelse inklusive ÖSK 9,0 (-0,7%) 16,3 -1,4
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2,3 mnkr). Föräldraledighet och vakanta tjänster 

gör att personalkostnaderna hålls ned. 

 

Personalkontoret visar en negativ avvikelse på 

0,7 mnkr (aug -0,6 mnkr). Förklaringar är mer köp 

av systemförvaltning och fler insatser i företagshäl-

sovården, de två ger ett underskott om 1,2 mnkr. 

Överskott ger rehabiliteringsåtgärder, outnyttjad 

facklig tid och rekryteringsåtgärder vilket gör att 

underskott inte blir så stort totalt. 

 

Utvecklingskontoret får enligt prognosen en posi-

tiv avvikelse mot budget på 3,3 mnkr (aug 7,5 

mnkr). Till största del kan avvikelsen förklaras 

med gynnsamma förhållanden för skolskjutsarna 

och bidrag från tillväxtverket.  

 

e-Utvecklingskontoret visar en positiv prognos på 

1,2 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. 

 

IT-enheten får enligt prognosen en positiv avvi-

kelse mot budget på 0,5 mnkr (aug 0,5 mnkr). Det 

beror till största delen på att kapitalkostnaderna är 

lägre än budget. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen visar en positiv 

avvikelse mot budget på 0,2 mnkr (aug 4,1 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. Vissa projekt där man 

är återredovisningsskyldig löper över årsskiftet vil-

ket gör att återstående medel vid årets slut kommer 

att föras över till nytt år.  

 

Räddningstjänsten har prognostiserat ett under-

skott på 1,0 mnkr (aug -0,2 mnkr). Att det progno-

sticerade resultatet förhållandevis blir så mycket 

sämre de fyra sista månaderna beror på att i början 

av året inbetalades pengar från MSB som avsåg 

2018 om 0,7 mnkr. Antal utryckningar till och med 

sista augusti är färre än 2018 men fler än 2017. 

Även om antalet utryckningar 2019 jmf med 2017 

är fler, är antalet utryckningstimmar färre. Trots 

det klarar man inte budget för räddningstjänsten.    

  

ÖSK Hultsfred förväntas redovisa ett överskott på 

5,9 mnkr (aug 2,0 mnkr). 3,3 mnkr av det förvän-

tade överskottet kan hänföras till vatten- och av-

loppsverksamheten. En avsättning för framtida 

VA-investeringar motsvarande överskottet kommer 

att göras i kommunens redovisning, vilket innebär 

att VA-bokslutet kommer att visa ett nollresultat i 

enlighet med självkostnadsprincipen.  

 

En organisationsförändring håller på att genomfö-

ras vilket innebär att Fastighet kommer att gå över 

till ABHB. Den nya organisationen kommer bestå 

av Gata/Park, VA, Renhållning, Bostadsanpass-

ning, Projektavdelning samt Skogsförvaltning. 

 

I Hultsfreds kommun har många investeringsentre-

prenader påbörjats under 2019. Bland annat aktivi-

tetsområde Köpingsparken i Hultsfred, aktivitets-

park Maden i Virserum, lekplats i Silver- 

dalen och nya vägar och VA till nya förskolan i 

Hultsfred. Vidare har exploateringsentreprenaden 

för Hultsfreds byn pågått.  

 

De mest omfattande entreprenaderna har varit den 

stora mängd VA-saneringar som pågått både i egen 

regi men även upphandlade. Hagadalsgatan är det 

projektet som kommer belasta budgeten mest.  

 

Styr- och reglerprojektet har startats med Hults-

freds gymnasium och beräknas bli klart under året. 

Kommunens nya passage/inbrottslarm är installerat 

på Albäcksskolan som kommer bli klart under året. 
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Kostnads- och intäktsslagens utveckl-
ing 
Förändringen av kostnadsslagen för kommunen, 

kostnaderna har ökat med 10,5 mnkr mellan au-

gusti 2018 och 2019 och intäkterna inklusive skat-

ter har ökat med 14,8 mnkr. 

 

 
  

Av de 8,6 mnkr i kostnadsökning utgör personal-

kostnader 15,3 mnkr och den ökningen beror på lö-

neökningar. Däremot så minskar övriga kostnader  

med 6,5 mnkr och det beror till största delen av att 

man under 2018 hade stora kostnader för uppfö-

rande av modulen vid Knektagården. 

 

 
 

Av de 14,8 mnkr som är intäktsökningar avser 24,8 

mnkr skatter och generella bidrag och den största 

ökningen står skatterna för som ökar med 13,2 

mnkr. Även bidrag ökar med 5,7 mnkr medan för-

säljning minskar med 11,8 mnkr och det beror till 

största delen på minskade ersättningar från migrat-

ionsverket.

 

 
 

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 90,8% (aug 86,8%) 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 902,8 mnkr och ökar med 51,8 mnkr från 

2018 eller 6,1 procent. 

Intäkterna före jämförelsestörande beräknas till 

284,1 mnkr och minskar med 7,9 mnkr från 2018 

vilket motsvarar -2,7 procent.  

Kostnader aug-19 aug-18 Skillnad

Personalkostnader 488,5 473,2 -15,3

Lokalkostnad 60,1 59,6 -0,5

Fordonskostnader 4,3 4,3 0,0

Övriga kostnader 190,7 197,2 6,5

Avskrivningar 17,8 18,5 0,7

Summa 761,4 752,8 -8,6

Intäkter aug-19 aug-18 Skillnad

Taxor -22,4 -22,6 -0,2

Hyror -22,9 -26,6 -3,7

Försäljning -65,0 -76,8 -11,8

Bidrag -72,7 -67,0 5,7

Skatter -604,9 -580,1 24,8

Summa -787,9 -773,1 14,8

Procent 2019 aug-19 2018 2017 2016

Verksamheten 90,8 86,8 87,6 89,8 91,1

Verksamheten före jämförelsestörande kostnader 90,8 86,8 87,3 86,7 88,9

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

Avskrivningar 3,1 3,0 3,3 3,2 3,2

Finansnetto -1,0 -2,8 -1,1 -1,5 -1,2

Summa löpande kostnader 99,0 93,2 96,8 98,0 99,2

Kostnader, intäkter och netto (procent) 2019 aug-19 2018 2017 2016

Kostnader exkl. finansiella kostnader 4,8 5,8 4,2 3,6 9,3

Verksamhetens intäkter före jämförelsestörande 9,2 12,5 5,9 -1,0 21,7

Skatteintäkter 2,6 3,4 0,9 5,4 4,4

Generella statsbidrag 6,0 5,9 7,7 7,7 2,9

Finansnetto exklusive placerade pensionsmedel -540,2 106,8 137,3 -30,1 -27,5

Placerade pensionsmedel 23,0 125,0 -27,8 16,0 1,9
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Summan av skatter och generella statsbidrag be-

räknas 2019 öka med 3,9 procent och uppgå till 

902,6 mnkr vilket är 33,9 mnkr mer än 2018. 
 

Skatteintäkterna ökar med 16,2 mnkr eller 2,8 pro-

cent. Totalt sett ökar de generella statsbidragen och 

utjämningarna med 17,7 mnkr. De största föränd-

ringarna gäller regleringsbidrag och kostnadsut-

jämning. Regleringsbidraget ökar med 10,4 mnkr 

eller 195,5 procent och kostnadsutjämningen ökar 

med 9,5 mnkr eller 53,2 procent. Ökningen av 

kostnadsutjämningen beror på att vi har större an-

del jämfört med riket i de åldersgrupper som berörs 

av kostnadsutjämningen. 

 

De finansiella intäkterna beräknas bli 0,2 mnkr 

högre än förra året. Den bokförda värdeökningen 

av pensionsmedel beräknas bli 9,2 mnkr, vilket är 

0,3 mnkr mindre än 2018. Den prognosticerade 

värdeökningen baseras enbart på utdelningar och 

avkastning på räntebärande värdepapper. Ränte-

kostnaderna beräknas bli 2,2 mnkr (aug 1,4 mnkr) 

bättre än budget. 

 

 

 
 
 

Nettoinvesteringar 2015–2019 

Nettoinvesteringar

0,0
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Investeringsnivån för Hultsfreds kommun har un-

der tidigare år varit på en nivå som kommunen har 

klarat att finansiera utan nya lån. 

 

Nettoinvesteringarna beräknas 2019 uppgå till 78,2 

mnkr, 17,2 mnkr högre än förra årets utfall 61,0 

mnkr. Utfallet per den sista augusti är 39,9 mnkr 

(aug-18 36,3). Det enskilt största investeringspro-

jektet enligt prognosen är ”Åtgärdsprogram VA” 

med ett beräknat utfall på 20,8.  

 

Till årets slut har det rapporterats om avvikelser på 

investeringsbudgeten om totalt 52,2 mnkr. De 

största projekten är ”Åtgärdsprogram VA” och 

”Ny förskola Hultsfred” som har en budget på 18,6 

mnkr respektive 15,0 mnkr. 

 
   

 
Självfinansieringsgrad av investeringarna

 

  

Till rörelsekapitalet beräknas verksamheten till-

föra 38,0 mnkr (aug 59,0 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 78,7 mnkr (aug 

39,9 mnkr) 

blir självfinansieringsgraden 48,3 procent (aug 

147,9 procent). Utöver av verksamheterna tillförda 

medel och upptagande av nya lån är det minskat 

rörelsekapital som finansierar investeringarna.  

 
 
 
  

Mnkr 2019 aug-19 2018 2017 2016

Medel från verksamheten 38,0 59,0 45,0 56,2 43,1

Nettoinvesteringar 78,2 39,9 61,0 73,2 71,4

Självfinansieringsgrad, procent 48,6 147,9 74,3 76,8 60,4
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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 

30,2 procent (aug 33,9 procent), en ökning med 0,6 

procentenheter från 2018.

 

Tillgångsmassan beräknas öka med 1,9 procent 

medan det egna kapitalet beräknas öka med 3,9 

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, 8,8 procent. 

 
  
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 138,4 

procent till 107,8 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 att öka till 87,4 mnkr 

jämfört med 49,5 mnkr 2018. Semesterlöneskulden 

har exkluderats i likviditetsmåtten då denna inte 

kommer att omsättas under det närmaste året. 

 

De likvida medlen förväntas minska från 116,1 

mnkr 2018 till 72,3 mnkr 2019. 

 

Kassalikviditeten samt likvida medel förväntas 

minska i jämförelse med 2018. Den stora föränd-

ringen där beror på stora investeringar under 2019 

där byggnationen av nya förskolan inleds under 

hösten. Kassalikviditeten samt likvida medel för-

väntas även minska i jämförelse med utfallet i au-

gusti av samma anledning. 

Procent 2019 aug-19 2018 2017 2016

Soliditet 30,2 33,9 29,6 27,3 28,1

Tillgångsförändring 1,9 3,7 2,9 10,9 2,7

Förändring av eget kapital 3,9 15,6 11,8 7,6 3,0

Soliditet inkl. pensionsskuld intjänad före 1998 -8,8 -6,2 -11,2 -15,7 -21,8

2019 aug-19 2018 2017 2016

Kassalikviditet exkl. semesterlöneskuld, procent 107,8 148,9 138,4 135,1 149,2

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

Likvida medel, mnkr 72,3 93,6 116,1 83,4 34,8
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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 2019 beräknas 

de egna tillgångarna öka medan de räntebärande 

skulderna är oförändrade. Detta gör att andelen 

räntebärande skulder av tillgångar minskar till 20,3 

procent 2019. De räntebärande fordringarna utgörs 

av den del av de placerade pensionsmedel som är 

placerade i räntebärande värdepapper. Dessa utgör 

19,3 procent av tillgångarna. 

 

 
Borgensåtaganden 

Det totala borgensåtagandet beräknas vara 445,4 

mnkr vid utgången av 2019, en ökning med 59,7 

mnkr i förhållande till föregående år. Den största 

utökningen av borgensåtagandet är 65 mnkr till 

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 borgensåta-

gande minskat med 3,0 mnkr till 202,2 mnkr. Till 

Rock City Hultsfred AB har borgensåtagandet 

minskat med 2,5 mnkr. 

 

Av det beräknade totala borgensåtagandet per den 

31 december 2019 är 45 procent beviljade till kom-

munens 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 20 procent beviljat till Hultsfreds Kommu-

nala Industri AB. Detta borgensåtagande måste an-

ses vara förenat med en större risk. Bolagets intäk-

ter är hyror för industrilokaler.

 
 

 

Pensionsskulden

 
 

Kommunens totala pensionsskuld beräknas uppgå 

till 398,1 mnkr vid året slut. I detta ingår den så 

kallade ansvarsförbindelsen. Ansvarsförbindelsen 

redovisas utanför balansräkningen och beräknas 

uppgå till 353,6 mnkr vid årets slut. 

 

Kommunens placerade medel avsatta för framtida 

pensionsutbetalningar hade per den 31:e augusti ett 

bokfört värde på 166,1 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 8,3 procent samtidigt som marknadsvärdet har 

ökat med 10,4 procent.  

Kommunens återlån, definierat som skillnaden 

mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade 

pensionsmedel, har fram till och med augusti mins-

kat med 25,2 mnkr till 223,8 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.  

 

  

Procent 2019 aug-19 2018 2017 2016

Räntebärande skulder/tillgångar 20,3 20,5 20,7 24,2 26,8

Räntebärande fordringar/tillgångar 19,3 19,4 7,4 7,5 7,3

2019 aug-19 2018 2017 2016

Pensioner som kortfristig skuld 27,6 20,6 26,5 27,8 22,6

Avsättning för pensioner 16,9 17,4 17,5 16,7 17,8

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 353,6 359,1 362,0 370,4 387,9

Total pensionsskuld 398,1 397,1 406,0 414,9 428,3

Placerade pensionsmedel, marknadsvärde 173,3 173,3 157,0 159,8 135,3

Återlån 224,8 223,8 249,0 255,1 293,0

Placerade pensionsmedel, bokfört värde, exkl orealiserade 

vinster/förluster
166,7 166,1 157,0 147,5 122,7
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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 

35,1 mnkr bättre än budget medan resultatet för 

hela 2019 beräknas bli 7,7 mnkr sämre än budget.  

Nämndernas prognoser har historiskt sett varit nå-

got pessimistiska. Som man ser i tabellen så var 

nämndernas utfall 2018 21,2 mnkr bättre än vad 

augustiprognosen visade och detsamma gäller för 

Årets resultat som blev 21,0 mnkr bättre än pro-

gnosen 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. 

 

 
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 2020 års skatteberäkning, höjas med 

en krona ger detta kommunen 27,1 mnkr i ytterli-

gare intäkter.  

 
 
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 2019 beräknas till 10,2 

mnkr. Ingen realisationsvinster/förluster finns med 

i prognosen varför resultatet inte behöver justeras 

för balanskravet. 

 

Mnkr 2019 aug-19 2018 2017 2016

Budgetavvikelse Årets resultat 7,7 35,1 18,4 -7,6 -3,3

Prognosavvikelse Driftredovisningen -21,2 -4,0 -12,5

Prognosavvikelse Årets resultat 21,4 1,0 8,8

Procent Mnkr

Utdebitering i kronor 1 krona 27,1

Minskade kostnader 1,0 11,9

Ökat skatteunderlag 1,0 5,9

Nivåhöjning löner inkl PO 1,0 7,0

Arbetsgivaravgiftsförändring 1,0 5,0

Generella statsbidrag 1,0 3,2

Räntehöjning på lån 1,0 1,8

Försörjningsstödsökning 10,0 0,6

Mnkr 2019 2018 2017 2016 2015

Årets resultat 10,2 27,7 16,8 6,3 17,3

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

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 10,2 27,2 16,3 6,3 16,8

Medel till resultatutjämningsreserv 0,0 9,8 0,0 0,0 1,7

Årets balanskravs-resultat 10,2 27,2 16,3 6,3 15,1
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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 2019 års summa av skatter och 

statsbidrag är 18,1 mnkr. Årets resultat efter ba-

lanskravsjusteringar beräknas bli 10,2 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 10,2 mnkr blir verklighet kommer detta 

inte bli aktuellt. 

 

 

 
God ekonomisk hushållning 

För år 2019 har kommunen antagit följande mål för 

god ekonomisk hushållning: 

 

• Årets resultat ska vara minst 2,5 mnkr. Det 

beräknade resultatet är 10,2 mnkr. Målet 

uppnås. 

 

• Långfristiga skulder ska högst vara 313,7 

mnkr. De långfristiga skulderna beräknas 

vara 183,8 mnkr vid årets slut. Nyupplå-

ning har inte behövts då investeringstakten 

inte är lika hög som planerat. Målet upp-

nås. 

 

• Soliditeten ska vara lägst 27,7 procent. 

Den beräknade soliditeten den 31 decem-

ber 2019 är 30,2 procent. Detta mål upp-

nås, vilket beror på att skulderna är oför-

ändrade. 

 
 
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 med 

150 invånare per år från och med 1 november 2018 

då antalet invånare var 14 374. I början av septem-

ber 2019 var invånarantalet 14 239 vilket är en 

minskning med 135 invånare. Det kommer att ge 

utslag på intäkterna för skatter och statsbidrag. 

Varje minskning på 100 invånare skulle för år 

2020 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, nya lokaler för särskolan och 

reinvesteringar i VA-nätet. 
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Resultaträkning

Kommunen
Utfall Budget Avvikelse Utfall

2019 2019 2019 2018

Verksamhetens intäkter, exkl proj Not 2 192 913 119 475 73 438 171 506

Verksamhetens kostnader, exkl proj Not 3 -773 393 -714 212 -59 181 -731 093

    projektintäkter 20 969 20 969  0 17 339

    projektkostnader -20 969 -20 969  0 -17 339

   varav pensionskostnader -37 738 -36 719 -1 019 -40 827

   varav avskrivningar och nedskrivningar -17 869 -19 091 1 222 -18 429

Nettokostnader -580 480 -594 737 14 257 -559 586

Skatteintäkter Not 4 395 964 389 850 6 114 382 806

Generella statsbidrag och utjämning 208 896 210 174 -1 278 197 256

Delsumma skatter o statsbidrag 604 860 600 024 4 836 580 062

Finansiella intäkter             1 812  653 1 159 2 152

Avkastning avsatta pensionsmedel 17 819 2 667 15 152 7 920

Finansiella kostnader pensionsskuld    -1 280  0 -1 280 -1 364

Finansiella kostnader       -1 595 -2 572  977 -1 302

Resultat 41 136 6 035 35 101 27 882

Koncernen
Utfall Budget Avvikelse Utfall

2019 2019 2019 2018

Verksamhetens intäkter, exkl proj Not 2 308 500 331 400 -22 900 270 300

Verksamhetens kostnader, exkl proj Not 3 -865 800 -922 100 56 300 -818 600

   varav avskrivningar -31 500 -33 100 1 600 -31 200

Nettokostnader -557 300 -590 700 33 400 -548 300

Skatteintäkter Not 4 396 000 389 800 6 200 382 800

Generella statsbidrag och utjämning 208 900 210 200 -1 300 197 300

Delsumma skatter o statsbidrag 604 900 600 000 4 900 580 100

Finansiella intäkter             19 800 3 300 16 500 9 700

Finansiella kostnader       -5 400 -4 900 - 500 -4 100

Resultat före skatt 62 000 7 700 54 300 37 400

Januari - augusti

Januari - augusti
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Resultaträkning

Kommunen
Prognos Budget Avvikelse Bokslut

2019 2019 2019 2018

Verksamhetens intäkter, exkl proj Not 2 263 141 179 300 83 841 323 765

Verksamhetens kostnader, exkl proj Not 3 -1 164 809 -1 077 923 -86 886 -1 174 770

projektintäkter 20 969 20 969  0 31 753

projektkostnader -20 969 -20 969  0 -31 753

   varav pensionskostnader -55 858 -55 208 - 650 -61 102

   varav avskrivningar och nedskrivningar -27 834 -28 635  801 -28 675

Nettokostnader -901 668 -898 623 -3 045 -851 005

Skatteintäkter Not 4 587 357 584 747 2 610 571 197

Generella statsbidrag och utjämning 315 229 315 245 - 16 297 533

Delsumma skatter o statsbidrag 902 586 899 992 2 594 868 731

Finansiella intäkter             2 186  980 1 206 2 426

Avkastning avsatta pensionsmedel 10 424 4 000 6 424 15 367

Finansiella kostnader pensionsskuld    -1 676 -1 676 -5 803

Finansiella kostnader       -1 681 -3 858 2 177 -2 058

Resultat 10 171 2 490 7 680 27 657

Koncernen

Prognos Budget Avvikelse Utfall

2019 2019 2019 2018

Verksamhetens intäkter, exkl proj Not 2 423 650 315 900 107 750 431 400

Verksamhetens kostnader, exkl proj Not 3 -1302 650 -1 166 400 -136 250 -1 270 200

   varav avskrivningar -48 500 -54 600 6 100 -52 200

Nettokostnader -879 000 -850 500 -28 500 -838 800

Skatteintäkter Not 4 587 400 584 700 2 700 571 200

Generella statsbidrag och utjämning 315 200 315 200  0 297 500

Delsumma skatter o statsbidrag 902 600 899 900 2 700 868 700

Finansiella intäkter             13 000 - 800 13 800 11 600

Finansiella kostnader       -6 600 - 900 -5 700 -6 300

Resultat före skatt 30 000 47 700 -17 700 35 200

Januari - december

Januari - december
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Balansräkning Kommunen Koncernen 

Tillgångar Jan-aug

Prognos 

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

2019 2019 2018 2019 2018

Anläggningstillgångar

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

Materiella anläggningstillgångar Not 5 490,6 519,0 468,9 895,9 882,2

Finansiella anläggningstillgångar 32,1 32,1 32,1 10,7 17,8

Långfristiga fordringar Not 6 4,8 4,8 4,8 8,9 2,0

Summa anläggningstillgångar 527,5 555,9 505,8 915,5 902,0

Omsättningstillgångar

Omsättningtillg av investering/Förråd 0,9 0,9 0,9 2,1 1,7

Kortfristiga fordringar 99,7 108,7 112,1 112,0 145,0

Placering pensionsmedel Not 7 174,1 166,7 153,1 174,1 146,7

Kassa och bank 93,7 72,3 116,1 182,3 148,9

Summa omsättningstillgångar 368,4 348,6 382,2 470,5 442,3

Summa tillgångar 895,9 904,5 888,0 1 386,1 1 344,3

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital Not 8 303,9 273,0 262,8 413,0 364,6

  varav årets resultat 41,1 10,2 27,7 62,9 37,4

  varav resultatutjämningsreserv 32,8 32,8 32,8 22,9 22,9

  varav avsättning för skatt 7,6 7,6

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande

förpliktelser 17,4 18,8 19,1 21,1 21,4

Avsättning för deponi 35,0 34,5 35,0 35,0 35,0

Övriga avsättningar 22,3 23,6 20,2 25,6 44,1

Summa avsättningar 74,7 76,9 74,3 81,7 100,5

Skulder

Långfristiga skulder Not 9 183,8 183,8 183,8 514,0 506,3

Långfristiga skulder/statliga investeringsbidrag 8,8 8,7 9,0 8,9 8,9

Kortfristiga skulder 324,6 362,1 358,0 368,4 363,9

Summa skulder 517,2 554,6 550,8 891,3 879,1

Summa eget kapital, avsättningar

och skulder 895,8 904,5 887,9 1 386,1 1 344,3

Panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser

   Pensionsförbindelser som inte tagits 

   upp bland skulder eller avsättningar 289,0 284,6 291,3 289,0 299,5

   Löneskatt 70,1 69,0 70,7 70,1 72,7

   Privata medel 0,1

   Borgen och övriga ansvarsförbindelser 445,4 445,4 385,7 0,5 0,5
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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 förvaltningsfastigheter  

För kommunen kostnadsförs direkt, utöver person-

datorer ovan, alla anskaffningar till ett värde lägre 

än ett basbelopp. Kommunens bolag kan av skatte-

mässiga skäl inte ha en sådan begränsning. Detta 

betyder att det bokförda värdet på likadana till-

gångar med samma anskaffningsvärde och ålder i 

kommunen och bolagen kan vara olika. Den resul-

tatmässiga effekten, på grund av sådana eventuella 

skillnader, på den sammanställda redovisningen 

får dock anses vara ringa. 

 

Balanslikviditet 

Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder. 

Balansräkning är en översiktlig sammanfattning 

av tillgångar, skulder och eget kapital. Den visar 

den ekonomiska ställningen och hur den förändrats 

under året. Tillgångarna visar hur kommunen har 

använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättnings-

tillgångar) resp. hur kapitalet har anskaffats (lång- 

och kortfristiga skulder samt eget kapital). 

 

Checkräkningskrediter redovisas som kortfristig 

skuld. 
 

Deponi har upphört och kommunen ställs inför 

krav om en slutgiltig täckning. Direkt mot eget 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. 

 

Koncernredovisningen har upprättats enligt för-

värvsmetoden med proportionell konsolidering. 

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

nerats. 

 

Med proportionell konsolidering menas att om 

"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 procent av kortfristiga skulder 

(likviditet). 

 

Omsättningstillgångar. Lös egendom som inte är 

anläggningstillgång. 

 

Obeskattade reserver. Fr.o.m. 2006 redovisar 

kommunen 22 procent av de obeskattade reser-

verna i bolagen som en avsättning för latent skatt i 

den sammanställda redovisningen. 

 

Pensionsskulder 

Beräkning av skulder görs enligt Rips17. Utred-

ningsgraden i kommunens pensionsskulder, an-

svarsförbindelsen och avsättningen är 99 procent. 

 

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 39,15 

- förtroendevalda och 

 uppdragstagare 31,42 

 

Placerade pensionsmedel är klassificerade som 

omsättningstillgång vilka från och med 2019 värd-

eras inkl orealiserade vinster/förluster. Tidigare år 

värderas de enligt lägsta värdets princip. Jämfö-

relse tal ej omräknade i delårsrapporten. 

 

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 2019-08-31

Noter

mnkr Prognos Bokslut

Delårs-

rapport

Delårs-

rapport
Koncern 

delårsrapport

Koncern 

delårsrapport

2019 2018 2019-08-31 2018-08-31 2019-08-31 2018-08-31

Not 2 Verksamhetens intäkter  284,1 323,8 192,8 188,8 329,5 434,2

Varav: projekt m m 21,0 31,7 21,0 17,3 21 17,3

Verksamhetens intäkter exkl projekt o asylpengar263,1 292,1 171,8 171,5 308,5 416,9

Varav asylpengar/välfärdspengar/program 44,3 53,0 29,5 37,5

Verksamhetens intäkter är justerade 

med interna poster

Not 3 Verksamhetens kostnader 

Pensioner inkl löneskatt 55,9 61,6 37,7 40,8 38,6 42,2

Personalkostnader 715,2 653,6 455,2 424,7 441,5 482,0

Material, tjänster, bidrag m m 386,9 430,9 262,6 264,5 375,8 305,2

Avskrivning 27,8 28,7 17,8 18,4 31,0 51,4

1 185,8 1 174,8 773,3 748,4 886,8 880,8

Varav: projekt m m 21,0 22,9 21,0 17,3 21,0 17,3

           aktieägartillskott HKIAB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Verks kostnader exkl projekt m m 1 164,8 1 151,9 752,4 731,1 865,8 863,5

Varav asylpengar/välfärdspengar/program 44,3 53,0 29,5 37,5

Verksamhetens kostnader är justerade 

med interna poster

Not 4 Kommunalskatt

Prel skatteintäkter 593,9 574,2 396,0 382,8

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

587,4 571,2 396,0 382,8

Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning riket 224,5 234,2 149,6 156,2

Kostnadsutjämning riket 27,4 17,9 18,3 11,9

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

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

Regleringsbidrag/avgift 5,0 -5,3 3,4 -3,6

Kostnadsutjämning LSS 34,6 27,5 23,0 18,3

Fastighetsavgift 23,7 23,2 14,6 14,4

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

315,2 297,5 208,9 197,2

Totalt skatter och statsbidrag 902,6 868,7 604,9 580,0

Not 5 Fastigheter, anläggningar och inventarier

Ingående balans 468,9 493,0 468,9 493,4 896,8 905,4

Investeringar 78,2 49,4 39,9 36,3 67,7 64,8

Ökn/minskn leasing inventarier m m

Försäljning, bidrag -0,2 -56,8 -0,2 -56,8 -34,2 -56,8

Upp/nedskrivningar 0,0 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -27,9 -27,4 -17,8 -18,4 -34,4 -31,2

Pågående investeringar 11,7 0,0 0,0

519,0 468,6 490,8 454,5 895,9 882,2
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Noter

mnkr Prognos Bokslut

Delårs-

rapport

Delårs-

rapport
Koncern 

delårsrapport

Koncern 

delårsrapport

2019 2018 2019-08-31 2018-08-31 2019-08-31 2018-08-31

Not 6 Långfristiga fordringar

Ingående balans 4,8 4,8 4,8 4,8 1,8 1,9

Nya lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

Amortering 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1

4,8 4,8 4,8 4,8 1,6 1,8

Not 7 Placering av pensionsmedel

Aktier 90,1 77,9 90,1 83,2

Obligationer 70,1 65,5 69,5 63,5

Orealiserade vinster/förluster 0,0 8,0

Summa värdepapper 160,2 143,4 167,6 146,7

Banktillgodohavande mm 6,5 10,0 6,5 7,5

Övrigt 3,6

Summa bokfört värde 1) 166,7 157,0 174,1 154,2

Pensionsmedlen är klassificerade som omsättningstillgång och från delårsbosklutet ingår orealiserade vinster i bokfört värde.

1) Marknadsvärdet 2018-08-31 173,3 mnkr (2018-08-31: 169,1 mnkr) varav orealiserade vinster 8,0 mnkr 

 (2017-08-31: 21,6 mnkr).

Not 8 Eget kapital

Ingående eget kapital 262,8 235,1 235,1 235,1 361,2 325,9

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

Årets resultat 41,1 27,7 27,9 27,9 62,9 37,4

303,9 262,8 263,0 263,0 424,1 364,6

Not 9 Långfristiga skulder

Ingående balans 183,8 208,8 183,8 208,8 517,3 517,3

Nya lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0

Amortering 0,0 -25,0 0,0 -25,0 -3,3 -31,0

Leasing ökn/minskn

183,8 183,8 183,8 183,8 514,0 506,3
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Delårsrapport per 2019-08-31, utfall 2019-08-31

Driftredovisning, tkr

K är kostnad och I är intäkt Avvikelse

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

Nämnd/styrelse 2019 2019 utfall 2018
   

Kommunstyrelse:

Kommunövergripande verksamhet K 81 073,6 93 042,1 11 968,5 90 362,5

Kommunövergripande, HKIAB, 

Invensys

K

2 449,7 2 497,4

47,7 2 436,4

  (Exkl oförutsett)) I -19 040,1 -18 479,5 560,6 -22 766,5

 Räddningstjänst K 14 343,3 11 894,9 -2 448,4 15 672,0

I -3 459,3 -1 214,5 2 244,8 -2 350,3

Kultur- och fritidsförvaltningen K 34 379,1 31 480,2 -2 898,9 33 411,2

I -13 433,1 -6 426,5 7 006,6 -10 133,2

ÖSK K 29 570,6 29 435,2 -135,4 30 570,3

K 0,0

Barn- och utbildningsnämnd K 250 776,5 226 868,2 -23 908,3 234 029,6

I -56 295,6 -31 170,6 25 125,0 -53 881,4

Socialnämnd K 300 000,9 260 355,8 -39 645,1 297 321,0

I -57 736,5 -28 421,4 29 315,1 -67 529,2

Miljö- och byggnadsnämnd K 17 289,6 17 783,4 493,8 15 527,0

I -11 689,6 -12 535,2 -845,6 -11 890,2

Ej fördelade kostnader K

Oförutsett, löner K 0,0 3 873,1 3 873,1 0,0

Oförutsett, övrigt K 0,0 733,4 733,4 100,0

Oförutsett, moduler K 6 534,0 0,0 -6 534,0 235,1

Pensionsutbetalningar K 15 841,1 14 393,7 -1 447,4 15 298,8

Pensionsavgifter K 19 425,0 20 688,7 1 263,7 20 493,9

Övr nyintjänade pensionsförmåner K 2 472,1 1 636,8 -835,3 5 034,4

Arbetsgivaravgifter K 109 645,0 109 645,0 0,0 105 064,0

Kalkylerade PO-pålägg K -134 575,4 -134 575,4 0,0 -128 198,0

Fördelade kapitalkostnader K -4 055,7 -4 995,0 -939,3 -3 224,2

I -17,6 17,6 -60,8

Ers för kapitalkostn ÖSK I -21 225,4 -21 226,9 -1,5 -24 365,5

Avskrivningar K 18 212,0 19 090,4 878,4 18 429,4

Nedskrivning K 0,0 0,0 0,0

Interna poster K -11 018,5 -11 018,5 0,0 -21 470,8

I 11 018,5 11 018,5 0,0 21 470,8

Summa kostnader, exkl projekt K 752 362,9 692 829,4 -59 533,5 731 092,6

Summa intäkter, exkl projekt I -171 878,7 -108 456,1 63 422,6 -171 506,3

Diverse projekt m m K 20 968,8 20 968,8 0,0 17 338,8

I -20 968,8 -20 968,8 0,0 -17 338,8

Summa kostnader, inkl projekt K 773 331,7 713 798,2 -59 533,5 748 431,4

Summa intäkter, inkl projekt I -192 847,5 -129 424,9 63 422,6 -188 845,1
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Delårsrapport per 2019-08-31, beräknat utfall 2019-12-31

Driftredovisning, tkr

K är kostnad och I är intäkt Prognos Budget Avvikelse Bokslut

Nämnd/styrelse 2019 2019 utfall 2018
   

Kommunstyrelse:

  Kommunövergripande verksamhet K 141 128,2 142 076,9 948,7 154 664,8

  Kommunstyrelse, HKIAB o Invensys K 3 667,2 3 746,6 79,4 4 001,6

  (Exkl oförutsett) I -33 834,6 -27 716,5 6 118,1 -49 261,2 

 Räddningstjänst K 21 398,0 17 966,9 -3 431,1 24 481,3

I -4 251,7 -1 821,7 2 430,0 -6 859,0 

Kultur- och fritidsförvaltningen K 54 151,8 47 851,8 -6 300,0 51 384,8

I -16 138,9 -9 638,9 6 500,0 -13 918,0 

ÖSK K 38 781,8 44 687,4 5 905,6 41 389,7

ÖSK VA avsättning investeringar K 3 281,4 -3 281,4 0,0

Barn- och utbildningsnämnd K 382 844,3 344 175,0 -38 669,3 361 548,4

I -82 173,5 -46 756,0 35 417,5 -84 046,6 

Socialnämnd K 452 865,6 396 570,6 -56 295,0 453 065,3

I -86 972,8 -42 639,8 44 333,0 -104 660,1 

Miljö- och byggnadsnämnd K 27 176,2 27 456,2 280,0 24 900,1

I -18 858,9 -18 888,9 -30,0 -18 351,9 

Oförutsett, löner K 1 768,0 2 946,2 1 178,2 0,0

Oförutsett, övrigt K 1 100,0 1 100,0 0,0 164,5

Oförutsett, moduler K 10 470,3 0,0 -10 470,3 0,0

Pensionsutbetalningar K 23 761,7 21 589,8 -2 171,9 23 505,0

Pensionsavgifter K 28 387,7 31 163,5 2 775,8 29 541,7

Övr nyintjänade pensionsförmåner K 3 708,2 2 454,5 -1 253,7 8 055,2

Arbetsgivaravgifter K 147 067,7 147 067,7 0,0 157 844,5

Kalkylerade PO-pålägg K -186 073,4 -174 073,4 12 000,0 -196 438,3 

Semesterlöneskuld K 1 934,6

Fördelade kapitalkostnader K -7 492,1 -7 492,1 0,0 -6 970,4 

I -91,2 91,2 0,0

Ers för kapitalkostn ÖSK I -31 838,1 -31 838,1 0,0 -35 736,1 

Avskrivningar K 27 834,6 28 635,6 801,0 29 265,0

Nedskrivning K 0,0 0,0 0,0 1 500,0

Interna poster K -11 018,5 -11 018,5 0,0 -20 821,4 

I 11 018,5 11 018,5 0,0 20 821,4

Summa kostnader, exkl projekt m m K 1 164 808,7 1 066 904,7 -97 904,0 1 143 016,4

Summa intäkter, exkl projekt m m I -263 141,2 -168 281,4 94 859,8 -292 011,5 

Projekt K 20 968,8 20 968,8 0,0 31 753,4

I -20 968,8 -20 968,8 0,0 -31 753,4

Summa kostnader, inkl projekt K 1 185 777,5 1 087 873,5 -97 904,0 1 174 769,8

Summa intäkter, inkl projekt I -284 110,0 -189 250,2 94 859,8 -323 764,9 



Delårsrapport per 2019-08-31, beräknat utfall 2019-12-31

Investeringsredovisning, tkr

U är utgift och I är intäkt Avvikelse

Beräknat utfall Budget Budget- Bokslut

Nämnd/styrelse 2019 2019 utfall 2018

Kommunstyrelse:

  Kommunövergripande verk-

  samheter U 1 585,5 19 822,0 18 236,5 2 432,8

I

  Kultur- och fritidsförvaltningen U 1 452,6 1 664,0 211,4 700,0

  Räddningstjänst U 3 589,2 4 767,6 1 178,4 1 656,5

ÖSK U 69 418,7 101 474,2 32 055,5 60 206,6

I -5 055,1

Barn- och utbildningsnämnd U 500,3 500,0 -0,3 0,0

Socialnämnd U 1 200,0 1 429,5 229,5 738,2

Miljö- och byggnämnd U 500,0 814,4 314,4 314,0

Summa utgifter U 78 246,3 130 471,7 52 225,4 66 048,1

Summa inkomster I 0,0 0,0 0,0 -5 055,1

Nettoinvesteringar 78 246,3 60 993,0

Varav:

Inköp av fastigheter:

U

Summa inköp 0,0

Försäljning av fastigheter:

I

Summa fastighetsförsäljning I 0,0
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Driftbudget (tkr)

Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse Utfall 

2019-08-31 2019-08-31 2019-08-31 2018-08-31 2019 2019 2019 2018

Kostnader exkl projekt 80 981,6 86 685,9 5 704,3 79 743,8 128 613,0 132 439,2 3 826,2 128 430,3

Intäkter exkl projekt -23 214,7 -17 749,6 5 465,1 -19 022,0 -32 740,0 -26 621,7 6 118,3 -35 163,4

Nettokostnader 57 766,9 68 936,3 11 169,4 60 721,8 95 873,0 105 817,5 9 944,5 93 266,8

ingår i kostnader

Personalkostnader 47 949,4 49 851,8 1 902,4 46 695,8 76 248,6 77 202,3 953,7 72 380,6

Antal årsarbetare:

Budget/utfall 137,4 138,6 1,1 140,0 136,6 138,6 2,0 139,9

 Nyinrättade tjänster

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse

Serviceenheten Ny förskola Örtagården är i drift med mottagningskök,mattransporter, städ och verksamhetsvaktmästeri + ny modul vid Evahagens 

fsk, vilket gör att vi får ytterligare matpotioner och fler ytor att städa. 

Utvecklingskontoret Utvecklingskontoret ansvarar för flera av kommunens utvecklingsprojekt. Byggnation av nytt bibliotek pågår i Bryggeriet. 

Sanering av Varta är i slutskedet och saneringen av Södra är satt på paus. Förberedelser för införsäljningen av kvarteret Batteriet pågår. 

Utvecklingkontoret anordnar ortspromenader inom ramen för Hultsfreds kommun Makeover. Utvecklingskontoret har verkställt bildandet ATCAB 

tillsammans med flera företag - där bl.a. en 3D-printer för metall finns på plats. Kontoret ansvarar även för omstrukturering av RockCity AB. Allt 

utom ATCAB följer budget som planerat. ATCAB har krävt stora extra insatser ifrån kommunen pga försäljning inte hänt enligt prognos. Detta 

påverkar dock inte Utvecklingskontorets budget.

eUtveckling Det ekonomiska målet uppnås med råge. Utveckling av e-tjänster har påverkats negativt av personalavhoppet, men eventuellt kan vi 

spurta ifatt under hösten. Målen kring utvecklingsinsatser som bidrar till att verksamheterna drar nytta av digitaliseringens möjligheter kommer 

troligen också att uppnås. Bredbandsmålet i styrmodellen avseende andel hushåll med tillgång till 100 Mbit/s kommer troligen inte att nås.

Information Flera av nyckeltalen i styrmodellen, bland annat vad det gäller antal avslutade ärenden i kontaktcenter, mätningar kring kundnöjdhet, 

telefoni och räckvidd i sociala medier, sammanställs på årsbasis men följs upp kontinuerligt i det vardagliga arbetet i kontaktcenter och inom 

information. Gästnätterna sammanställs på årsbasis men ligger per 30/6 cirka 1500 nätter över 2018 års värde. Antalet digitala kontakter på 

turistinformationen ökar.

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.

Ekonomikontoret En controller har tjänstledigt och ITsystem/rapport ansvarig har slutat. En ny har anställts som controller och IT system/rapport 

har lagts ut på några andra personer.

eUtveckling Personalsituationen har varit något annorlunda under 2019. En verksamhetsutvecklare slutade 30 april, och ersättaren började först 1 

augusti. eUtvecklingschefen går ner till halvtid 1 augusti, och ingen direkt ersättare rekryteras. Omorganisation planeras till 1 oktober, då 

informationschefen tar över det övergripande ansvaret för eUtvecklingskontoret. 

Information Marknadsbudget för arbetet med Attraktiv Arbetsgivare på 300 tkr för 2019-2020, samt personalbudget på 50% finansieras via FRI 

500 under 2019-2020.

Kommunkansliet Har planerat och genomfört EU-valet, vilket periodvis har tagit mycket tid. Har planerat och genomfört utbildningar av nya 

politiker efter riksdagsvalet 2018.

Personalkontoret Införande av verksamhetsstöd (Adato) för hantering av rehabiliteringsprocessen. Stödet underlättar möjligheten att leva upp till 

lagstiftningens krav. Fortsatt utvecklingsarbete av Attraktiv arbetsgivare (förmåner och kompetensförsörjningsplan).

Personalkontoret Utbildningsinsatser för lönehandläggarna som syftar till att kunna minska kostnaderna för systemförvaltning.

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

år.

Information 170 tkr för budget sponsringsavtal GP höjs i budget. 20 tkr för Attraktiv Arbetsgivare  samt 50% tjänst ska belasta Fri 500. 50% 

tjänst inom turism från BUN, belastas information. Kommunikationsstrategen är föräldraledig en dag i veckan under hösten 2019. Totalt sett bör 

detta innebära ett överskott vid årets slut på cirka 240 tkr på intäktssidan. 

IT Fortsatt arbete att hitta mer kostandseffektiva lösningar än befintliga, både för IT-enheten men även för de andra förvaltningarna.
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Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

39,8 0 27,5 240

185 229 282,7 300

-1 381,3 -1 600,0 548,3 550,0

90,2 135,0 9,3 4,0

-222,3 -300,0 82,7 110,0

-46,8 -100,0 5,1 0,0

150,9 118,0

174,8 300,0

26,8 40,3

746,0 0,0 373,6 700,0

-33,5 -50,0 -75,6 -50,0

242,4 150,0 533,6 700,0

470,0 500,0 27,9 0,0

150,0 200,0 -98,2 -150,0

14,0 15,0 22,4 25,0

-20,1 -2 819,1 3 272,7 3 272,7

683,9 683,9

3 216,7 1 649,9 83,1 136,0

244,7 244,7 22,4 22,4

100,4 150,5 1,0 1,0

402,6 316,2 231,3 239,7

-9,3 166,9

396,1 375,0 145,2 145,0

-441,7 -285,0 -146,7 -220,0

-274,3 -394,8 251,8 394,8

Vaktmästare Ingen vikarietillsättning vid sjukfrånvaro eller övrig ledighet. 1 långtidssjukskrivning ej ersatt. 

Bilpool Lägre leasingavgifter påverkar även intäkterna.

Central samverkan Underskott p.g.a. av fler övergripande utbildningsinsatser

Övriga personaladministrativa åtgärder Överskott p.g.a. färre hedersgåvor

Facklig verksamhet Överskott p.g.a. outnyttjad facklig tid

Cafeteria Ökade livsmedelskostnader. 

Städservice Inköp av kombimaskiner och telefoni kommer ske under hösten. Ökade intäkter från BUN och 

Riksbyggen. 

Avvikelser

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

utvecklingssamtal genomförts med samtliga medarbetare. Måluppfyllelsen för hittills genomförda projekt är hög.Måluppfyllelsen kopplat till hur 

nöjda cheferna är med vår service förväntas kunna mätas gemensamt med andra adminitrativa kontor i slutet av året. 

Utvecklingskontoret Måluppföljning görs årsvis. Inget indikerar på att det kommer avvika. 

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

lokalvården är uppnått. På årets kundenkät gällande lokalvård/verksamhetsvaktmästeri hade vi 493 svarande vilket är något färre än 2018. Mål för 

kundnöjdhet inom lokalvården är 85%, årets resultat 73,7%. Mål för verksamhetsvaktmsäteriet är 90% årets resultat 85,5%. Vi kommer att 

analysera resultatet och jobba med att höja kvaliteten. Målet för kostenheten att vara köptrogna på våra upphandlade avtal ligger under de två första 

kvartalen på 92%  vår målnivå är 85%. Övriga avtal stämmer vi av mot varje faktura för att säkerställa att vi köper produkter enligt avtal. 

Internkontroller görs kontiunerligt, körjournaler för bilpoolen, verksamhetsvaktmästeriets bilar 1ggr/mån, ex körsträckor, pedagogiska måltider 2 

ggr/år. Även kontroll av frånvaro görs genom att stämma av frånvarolistor mot personalsystemet 2 ggr/år.

Informationsenheten Personalkostnaderna för full bemanning bör hamna på 8,9 årsarbetare, vilket för 

budgeten innebär ett +/-noll-läge. Intäkterna bör hamna på plus 240 000, vilket till största delen består av 

intäkterna från Fri500 och del av tjänst. Några mindre inköp är dock planerade under hösten 2019.

Centrala inköp Mindre inköp och mindre försäljning jämfört med förra året. 

Infrastrukturkansliet Har upphört

Bussar Större delen av överskottet kan härledas till grundskolans skolskjutsar och beror till stor del på en 

fördelaktig upphandling samt god samordning av skolans schemaläggning, vilket innebär färre 

skolskjutsturer.

Överskottet blir dock något lägre än förväntat på grund av att Prolympias skolskjuts för hösten 2019 ska 

rymmas inom befintlig budget. Det bedöms orsaka ett lägre netto med cirka 80 tkr.

Med anledning av högre busskortkostnader, så finns även en ökad kostnad för gymnasiets resor, som 

ytterligare kommer att minska överskottet med cirka 160 tkr.

Näringsliv Obudgeterade intäkter för företagargalan. 

Lagervaror Inga inköp genomförda.

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

Obudgeterad intäkt från Tillväxtverket  och tillkommande kostnader för projektet socioekonomisk utveckling.

IT Personalkostnaderna är lägra pga en 0,5-tjänst FRI 500. Kapitalkostanden blir ca 350 tkr lägre än budget.

Rekryteringsåtgärder Överskott pga inga förestående rekryteringar av förvaltningschefer.

Kostservice Svårt att rekrytera personal vilket gör att löner och andra personalrelaterade kostnader blir låga. 

Ökad föräljning av måltidsabbonemang och måltider.

Personalkontoret Underskott p.g.a. kostnader för systemförvaltning

Rehabiliteringsåtgärder Överskott p.g.a. färre insatser

Företagshälsovård Underskott p.g.a. fler insatser av företagshäsovården

Kommunkansliet Kostnaderna underskrider budget, mycket beroende på att personal från Kommunkansliet 

tidsvis har arbetat intensivt med EU-valet vilket gör att egna aktiviteter inte har kunnat genomförats. De extra 

intäkterna beror på arbetstid som har debiterats EU-valet.

Kommunkansliet Personalkostnaderna är per augusti nästan noll, man har en vaknas men arvoden i samband 

med utbildning av nya politiker har bokförts som personalkostnader. Effekten av dem kommer att trappas av 

för resten av året.

EU-valet kostnaderna underskrider budget med ca 396,1 tkr per sista augusti och per sista december med 

375,0 tkr. Det beror på två saker, smartare lösningar än vad som vad budgeterat och det finns några saker 

som inte är debiterade/fakturerade och de lär inte bli under året heller.  Regelverket för hur mycket vi skulle 

få i intäkter var inte klart vid budget tillfället, kommunen erhöll ca 145,2 tkr mer.

Överförmyndareverksamhet prognosen visar ett underskott på 505 tkr, det är ca 1,5 mnkr lägre än förra 

året. Det beror på att antal ärenden har minskat.

Ekonomikontoret beräknas inte ha någon avvikelse mot budget, däremot är kostnaderna högre vilket 

uppvägs av större intäkter.
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Delårsrapport 2019-08-31 Kommunstyrelsen, Kultur och Fritid

Driftbudget (tkr)

Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse Utfall 

2019-08-31 2019-08-31 2019-08-31 2018-08-31 2019 2019 2019 2018

Kostnader exkl projekt 34 350,2 31 480,2 -2 870,0 33 411,2 54 151,8 47 851,8 -6 300,0 51 384,8

Intäkter exkl projekt -13 255,4 -6 426,5 6 828,9 -10 133,2 -16 138,9 -9 638,9 6 500,0 -13 918,0

Nettokostnader 21 094,8 25 053,7 3 958,9 23 278,0 38 012,9 38 212,9 200,0 37 466,8

ingår i kostnader

Personalkostnader 13 586,3 12 674,7 -911,6 12 852,7 21 010,2 19 643,2 -1 367,0 20 030,1

Antal årsarbetare:

Budget/utfall 41,6 38,0 -3,6 39,8 41,6 38,0 -3,6 40,3

 Nyinrättade tjänster

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse

Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

-43,1 -50,0 -59,1 -100,0

206,9 -100,0 -67,4 0,0

66,0 100,0 0,0

230,9 0,0 0,0

-148,2 0,0 0,0

112,6 0,0 -4,3 0,0

-160,6 -300,0 86,0 200,0

-924,5 -1 800,0 829,2 1 900,0

-366,0 -200,0 224,6 150,0

-46,4 50,0 -217,9 -200,0

-277,5 -450,0 212,1 500,0

-531,1 -550,0 434,6 550,0

309,9 400,0 -169,8 -300,0

-525,3 -1 800,0 3 978,8 2 050,0

-179,2 -50,0 34,9 50,0

-75,2 0,0

-519,2 -1 550,0 1 547,2 1 700,0

Avvikelser

Friluftsverksamhet Bidragstjänster arbetsförmedlingen. Stugintäkter ej bokförda. 

Stöd till föreningsverksamhet Bidrag inom åtgärsprogrammet för migration. Försäkringsärende eljjusspår. 

Extra bidrag till Järnforsens sporthall, budget ej flyttad än.

Valhall Tillfälligt förändrad verksamhet.

Kulturverksamhet Ökade bidragsutbetalningar. På intäktssidan är det medfinasiering av författarbesök. 

Biblioteksverksamhet Bidrag för stärkta bibliotek. Tjänster inom åtgärdsprogrammet för migration. Ökade 

kostnader i samband med projekt. 

Stöd till kulturföreningar Bidrag till kulturföreningar. 

Ungdomsenhet Aktivitetspengar från Socialstyrelsen. Tjänster inom åtgärdsprogrammet för migration. 

N/A

Byggnation av nya biblioteket är påbörjad. Beslut om nytt ridstall Kristineberg, förprojektering inledd. Utökat arbete med folkhälsan i kommunen, 

75% utökning av tjänst sedan januari 2019. Fortsatt förprojektering av ny bassäng Hagadal. Färdig multiarena i Vena. Padel-bana i Hagadal 

invigdes 1 september, i Virserum sker motsvarande i slutet på september. Konstgrästennisbana är beställd i Mörlunda och arbete ska påbörjas 

under september månad. Pågående arbete av upprustning vandringsleder. En förstudie för cykelled påbörjad i projektet cykla utmed Emån. Nya 

bidrag för sommarlovsaktiviter via ungdomsenheten. Medverkan från ungdomsenheten med personal i resursteamet via ÖSAM. Projekt stärkta 

bibliotek har snart pågått ett år och fortskrider där nya projektmedel har beviljats under 2019, i samverkan med Högsby kommun.

Kontinuerlig uppföljning av systemet för bidragshantering i enlighet med interna kontrollplanen. Årsarbetstid följs också upp löpande. Inga kända 

avvikelser i dagsläget.  Kultur- och fritidsförvaltningen beräknar nå upp till de mål som är uppsatta för året och de ekonomiska målen uppfylls på 

såväl kostnads- som intäktssidan.

Övriga fritidsanläggningar Ingen ishallshyra betalad. Intäkter ridklubben, faktureras vid årets slut. 

Kultur- och fritidskontor Minskad kopiering och minskad uthyrning av fordon.

Folkets park Lokalhyra lägre än budgeterat. 

Stöd till föreningsanläggningar Färre stöd utbetalade till föreningsanläggningar. Vissa föreningar sena med 

inlämning av påskrivna avtal. 

Stöd till samlingslokaler Utbetalade helårsbidrag. 

Bad utomhus Skötselbidrag för badplatser utbetalas under hösten. 

Virserums badhus Tjänster inom åtgärdsprogrammet för migration. I övrigt en minskad verksamhet som ger 

mindre intäkter men en viss förbättring har skett. 

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

ökade kostnader.

Idrottsplatser Spontanidrottsplats Vena. Väntar ytterligare bidrag från Boverket och Smålandsidrotten. 

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

Minskad uthyrning.
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Delårsrapport 2019-08-31 Kommunstyrelsen, Räddningstjänst

Driftbudget (tkr)

Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse Utfall 

2019-08-31 2019-08-31 2019-08-31 2018-08-31 2019 2019 2019 2018

Kostnader exkl projekt 14 343,3 11 894,9 -2 448,4 15 672,0 21 398,0 17 966,9 -3 431,1 24 481,3

Intäkter exkl projekt -3 459,3 -1 214,5 2 244,8 -2 350,3 -4 251,7 -1 821,7 2 430,0 -6 859,0

Nettokostnader 10 884,0 10 680,4 -203,6 13 321,7 17 146,3 16 145,2 -1 001,1 17 622,3

ingår i kostnader

Personalkostnader 9 301,3 7 549,0 -1 752,3 10 492,8 14 204,9 11 410,5 -2 794,4 15 639,1

Antal årsarbetare:

Budget/utfall 7,1 4,0 -3,1 9,2 6,0 4,0 -2,0 8,8

 Nyinrättade tjänster

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse

Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

-1 752,3 -2 794,4

-696,1 -636,7

2 244,8 2 430,0

Förra året var det många stora skogsbränder hittills har det inte varit näreheten varken antal eller i storlek och därmed resursutnyttjande. Det som är 

intressant är att om man jämför årets uttryckningar med 2017 (2018 var ett extrem år) så är det fler utryckningar 2019 för motsvarande period. Men 

nedlagd tid/resurs är lägre än 2017 ändå överskrids budgeten 2019.

Strategikartans mål beräknas att nås, utom för ekonomimålet.

Övirga kostnader består av bland annat av fordonskostnader, övriga personalkostnader, larmutrustning, mm, 

de beräknas överskrida budget. För fordon så är det en större renovering, övriga personalkostnader är det 

fystester mm

Intäkter överskrider budget, dels fri 500 intäkter om ca 600 tkr, utbetalninga som avser 2018 från MSB 663,1 

tkr, resterande är mer in täkter för räddningstjänst.

Avvikelser

Lönekostnaderna överskrider budget med ca 1 752 tkr man får bidrag i form av fri 500 för 

604,5 tkr, resterande är överdrag mot budget. Prognosen är att årets trend fortsätter men det 

finns en känd skogsbrand i början av september som kommer att dra tid och kostnader.
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Delårsrapport 2019-08-31 ÖSK-Hultsfred

Driftbudget (tkr)

Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse Utfall 

2019-08-31 2019-08-31 2019-08-31 2018-08-31 2019 2019 2019 2018

Kostnader exkl projekt 120 608,4 123 180,4 2 572,0 123 803,4 179 765,2 185 589,4 5 824,2 183 703,8

Intäkter exkl projekt -93 172,2 -92 935,6 236,4 -100 082,2 -140 983,4 -140 902,0 81,4 -148 729,2

Nettokostnader 27 436,2 30 244,8 2 808,6 23 721,2 38 781,8 44 687,4 5 905,6 34 974,6

ingår i kostnader

Personalkostnader 9 850,1 15 212,9 5 362,8 9 058,2 22 819,4 22 819,4 0,0 13 706,3

Antal årsarbetare:

Budget/utfall 44,0 46,5 2,5 44,0 44,0 46,5 2,5 43,0

 Nyinrättade tjänster

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse

Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

387,5 0 -340,2 0

419,5 0 0

-340,0 0 554,5 0

-1 898,7 0 53 0

-1 433,9 -2 300,0 1 382,9 2 300,0

3 725,2 5 500,0 -1 590,8 -2 218,6

Det pågående styr och reglerprojektet på Hultsfreds gymnasium kommer att innebära bättre styrning och därmed lägre kostnader för värme och el. Arbete 

med elavtal gällande gatubelysning under året har genererat i lägre kostnader.

Organisationsförändring som innebär att  Fastighet Hultsfred/Högsby går över till respektive bostadsbolag. Personalen flyttadas över till bostadsbolagen den 

1 september 2019. Den nya organisationen kommer att bestå av Gata/Park, VA , renhållning ,skogsförvaltning, projektavdelning samt bostadsanpassning i 

Hultsfred. GDL har övertagit renhållningsentreprenaden efter Reno Norden och det fungerar bra.

En prognos har gjorts av uppsatta mål och nyckeltal. Sammantaget visar prognosen att vi kommer att uppnå målen på alla avdelningar i båda kommunerna.

Bostadsanpassning följer budget.

Skogsförvaltningen följer budget.

Lägre intäkt Va-taxa ca 0,5 mkr beroende på lägre vattenförbrukning hos slutkund. Lönekostnader lägre p g a 

omorganisation och föräldraledighet.

Avvikelser

Fastighet följer budget.

Förbundsadm.och finans följer budget differansen beror på avskrivningar ska omfördelas till ansvar.

Högre kostnader för driftentreprenör avfallshämtning. Lönekostnader ökar p g a omorganisation
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Delårsrapport 2019-08-31 Barn- och utbildningsnämnd

Driftbudget (tkr)

Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse Utfall 

2019-08-31 2019-08-31 2019-08-31 2018-08-31 2019 2019 2019 2018

Kostnader exkl projekt 250 777,5 226 868,1 -23 909,4 234 029,6 382 844,3 344 175,0 -38 669,3 361 548,4

Intäkter exkl projekt -56 295,7 -31 170,5 25 125,2 -53 881,4 -82 173,5 -46 756,0 35 417,5 -84 046,6

Nettokostnader 194 481,8 195 697,6 1 215,8 180 148,2 300 670,8 297 419,0 -3 251,8 277 501,8

ingår i kostnader

Personalkostnader 171 246,5 144 397,2 -26 849,3 161 309,2 261 429,9 220 468,3 -40 961,6 250 865,1

Antal årsarbetare:

Budget/utfall 475,0 382,0 -93,0 495,2 474,0 382,0 -92,0 495,3

 Nyinrättade tjänster

Kommentarer

Barn- och utbildningsnämndens (BUN) nettokostnad för helåret 2019 beräknas bli 300,7 mnkr, vilket är 1,1% (3,3 mnkr) högre än budgeterat.

I detta underskott ingår en ersättning för tvisteförhandling angående lärarlöner med 2 mnkr. I aprilprognosen bedömdes nettokostnaden för 

helåret blir 1,5 mnkr högre än budgeterat. Verksamheterna har gjort förändringar för att anpassa kostnader till budget. Per 190831 är

nettokostnaden 99,4% av budgeterat belopp (1,2 mnkr lägre än motsvarande delårsbudget).

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse

Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

-309,2 -2400,5 678,8 1018,2

-768,5 -4116,9 7262,8 4776,6

836,9 796,4 391,4 87,2 Förskoleklass förväntas uppvisa ett överskott, då personalbudget inte har utnyttjats fullt ut.

240,8 -2080,4 2105,1 3146,5 Fritidshem beräknas visa ett överskott, då personalbudget inte har utnyttjats fullt ut.

-7238,9 -7270,9 4664,7 10345

-136,5 370,8 -183 -274,6 Grundsärskola förväntas uppvisa ett överskott, då personalbudget inte har utnyttjats fullt ut.

Genomlysning och analys av verksamheterna har genomförts och jämförelse med andra kommuner görs, för att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. 

Digitalisering i verksamheten. Effektiviseringar i verksamheterna, för att minska personalkostnader och anpassa till minskning av ersättning via Fri 500. 

Osäkerhet kring finansiering av tjänster via statsbidrag och eventuellt återbetalningsansvar måste tas i beaktande.

Örtagårdens förskola öppnar (mars 2019), samt två nya avdelningar i modul vid Evahagens förskola i Virserum. Projektering av ny förskola i Hultsfreds 

tätort. Projektering av lokaler för grundsärskolan åk 1-6 Målilla. Lärcenter bildas - en ingång till all vuxenutbildning. Förskollärarutbildningen startar ht 

2019. Kö till SFI beräknas vara borta hösten 2019. Ny långsiktig utvecklingsplan startar (2019-2021). Utveckla undervisningen i förskola, skola och 

fritidshem. Förskolan och skolans digitalisering.

Barn- och utbildningnämndens mål består bland annat av att verksamheterna ska bedrivas inom budget, hur trygga eleverna känner sig i skolan och 

huruvida föräldrarna anser att de har möjlighet att påverka verksamheten. Enligt denna prognos kommer barn- och utbildningsnämnden inte att uppnå det 

ekonomiska målet.

Grundskola beräknas visa ett överskott, då personalbudget inte har utnyttjats fullt ut.

belopp om 2 mnkr, som utbetalats för tvisteförhandling rörande lärarlöner.

Förskola beräknas uppvisa ett överskott, främst eftersom vakanta tjänster inte har varit tillsatta

Avvikelser

Skolformsövergripande verksamhet förväntas visa ett underskott, som kan hänföras till 

under hela året.
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Delårsrapport 2019-08-31 Barn- och utbildningsnämnd

-13467,9 -19452,6 7662,5 12994 Gymnasium, gymnasiesärskola förväntas uppvisa ett underskott. Ungdomsgymnasiet

beräknas uppvisa ett underskott med ca -4,1 mnkr. Ett nytt avtal för utbildning av elever inom 

fordons- och transportprogrammet har gjort att kostnaden har ökat med ca 0,4 mnkr för höstterminen.

2019. Industritekniska programmet startade höstterminen 2018. Budget för programmet finns

först i 2020 års budget. Trots anpassningar i verksamheten överstiger personalkostnaden budgeterad 

personalkostnad. Gymnasiesärskola förväntas visa underskott med 2,1 mnkr, då personalkostnad 

överstiger budgeterad personalkostnad.

-3134,9 -4648,9 2293,7 2940,5 Komvux beräknas uppvisa ett underskott, då svenska för invandrare (SFI) har ett underskott 

beräknat till -3,3 mnkr. Den verksamheten ersätts till viss del via flyktingkontot och integrationsenheten, 

för elever som undervisas där. Då  antalet elever drastiskt har minskat, minskar även intäkterna. 

Anpassningar till budget pågår. Vuxenutbildning beräknas uppvisa ett överskott vid årets slut.

-22,9 -12,35 -34,9 -52,4 Musikskola förväntas uppvisa ett mindre underskott.

-69,9 -100,7 311,5 467,2 Campus beräknas uppvisa ett överskott 

164,2 247 -30 -30 Korttidstillsyn LSS förväntas uppvisa ett överskott, då personalbudget inte utnyttjats fullt ut.

33



Delårsrapport 2019-08-31 Hultsfred Vimmerby miljö- och byggnadsnämnd

Driftbudget (tkr)

Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse Utfall 

2019-08-31 2019-08-31 2019-08-31 2018-08-31 2019 2019 2019 2018

Kostnader exkl projekt 17 289,7 17 783,4 493,7 15 527,0 27 176,2 27 456,2 280,0 24 900,1

Intäkter exkl projekt -11 689,6 -12 535,2 -845,6 -11 890,2 -18 858,9 -18 888,9 -30,0 -18 351,9

Nettokostnader 5 600,1 5 248,2 -351,9 3 636,8 8 317,3 8 567,3 250,0 6 548,2

ingår i kostnader

Personalkostnader 13 669,5 13 841,2 171,7 11 944,0 21 294,4 21 544,4 250,0 18 901,0

Antal årsarbetare: 33,2 33,5 0,3 31,4 33,0 33,5 0,5 32,1

Budget/utfall

 Nyinrättade tjänster

Förvaltningens resultat mot budget förväntas enligt prognos bli +250 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

Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

361,3 130

132,4 150

-845,6 70

samt fakturering av upparbetade planavtal.

-100

på grund av lägre kostnader än budget.

Nytt tillsynsområde 2019: tobaksförsäljning. Ny avdelningschef inom miljö/hälsoskydd samt livsmedelskontroll. Bygglovsenheten flyttad till plan- 

och byggnadsavdelningen (namnändrad från utvecklingsavdelningen). Utveckling och digitalisering av ärendeflöden samt nya e-tjänster pågår och 

fortsätter. Arbetet med intern kontroll har visat behov av att vässa några arbetssätt och rutiner, vilket kommer gå hand i hand med digitaliseringen.

Ekonomi: Målet bedöms kunna uppfyllas. Invånare och brukare: Insikt – det finns preliminära resultat för första halvåret. Fina betyg indikerar att 

vi uppnår målnivån totalt sett för alla serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Vi ser 

också en positiv utveckling då betygsnivån ligger högre eller lika för alla serviceområden jämfört med samma period föregående år. Det område vi 

bör fortsätta att prioritera är framför allt effektivitet, vilket vi också gör i samband med digitaliseringsprocessen. 

Verksamhet och medarbetare: medarbetarenkäten för året är inte genomförd än. Utfall sjukfrånvaro januari-augusti: 1,49%, ligger mycket lågt och 

under målnivån på 2,8%. Utveckling: ranking Aktuell Hållbarhet - vi tappar placeringar i rankingen 2019; Hultsfred 143 och Vimmerby 118, 

gemensamt snitt: 130,5. Det innebär att kommunerna inte klarar målnivån på gemensam snittplacering 90. 

Lägre politikerkostnad för Hultsfreds kommun än förväntat.

Under hösten förväntas högre intäkter än budgeterat inom hälsoskydd, bygglov och avloppsprojektet,

Lägre debitering än budgeterat till Vimmerby kommun för Vimmerbys del av samverkan 

Avvikelser

Något lägre personal- och övriga kostnader än budgeterat.
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Delårsrapport 2019-08-31 Socialnämnd

Driftbudget (tkr)

Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse Utfall 

2019-08-31 2019-08-31 2019-08-31 2018-08-31 2019 2019 2019 2018

Kostnader exkl projekt 300 000,9 260 355,8 -39 645,1 297 321,6 452 865,6 396 570,6 56 295,0 461 582,5

Intäkter exkl projekt -57 736,5 -28 421,4 29 315,1 -67 529,3 -86 972,8 -42 639,8 -44 333,0 -113 177,3

Nettokostnader 242 264,4 231 934,4 -10 330,0 229 792,3 365 892,8 353 930,8 -11 962,0 348 405,2

ingår i kostnader

Personalkostnader 214 806,9 187 741,9 -27 065,0 205 544,9 319 290,9 287 655,9 -31 635,0 315 492,5

Antal årsarbetare:

Budget/utfall 587,9 512,1 -75,8 583,3 583,0 512,1 -70,9 576,4

 Nyinrättade tjänster

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse

Ekonomi

Invånare och brukare

Verksamhet och medarbetare

Utveckling

Stickprov

Internkontrollmallen för socialförvaltningen inkluderar en kontroll av fakturainkorgarna två gånger per år. Vårens kontroll genomfördes i April 

och 10st slumpmässigt utvalda användares inkorgar granskades och totalt täckte granskningen in 44st fakturor. Resultatet visade att en faktura låg 

i genomsnitt 2,4dagar i en användares inkorg, vilket bedöms vara ett bra resultat. 

Det finns två mål avseende utveckling för samtliga verksamhetsområden. Målet om god miljömedvetenhet som beräknas genom årlig körsträcka 

med bil är ett mål som uppnåddes av både OF och IFO men inte av Äldresomsorgen. Målet om kontinuerlig kompetensutveckling har ännu inte 

uppnåtts av något verksamhetsområde.

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

har arbetat för att effektivisera hemtjänsten genom en omorganiation av hemtjänsten i Virserum och Järnforsen för att på bästa sätt utnyttja deras 

resurser. Nattpatrullen har även arbetat för att minska två tjänster. 

Heltid som norm inom vård och omsorg har varit implementerat under hela året, vilket ställt nya krav på schemaläggning och planering.

Tre särskilda boenden (Hemgården, Lindgården och Ekliden) såldes under mitten av 2018 till den kooperativa hyresrättsföreningen Hultsfred 

Trygga Hem och under våren 2019 har ytterligare två särskilda boenden (Lundagården och Klockargården) sålts till föreningen, vilket inneburit 

förändringar i bland annat hyreskostnaderna. Budgeten har inte hunnit justeras för de nya hyreskostnaderna. 

Individ- och familjeomsorgen genomför varje år en brukarundersökning och den senaste undersökningen genomfördes i slutet av 2018. IFO hade 

inte uppnått sina satta mål men på delmålen visade de på en klar förbättring jämfört mot föregående år. 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 var uppnådda 2018 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 var nya förra året och vi kunde se att OF hamnade mycket nära de satta målen. 

Det bedöms därmed som rimligt att man lyckas uppnå dem i år.

Det ekonomiska perspektivet har målet att ha budgeten i balans och som helårsprognosen ser ut per 31 augusti 2019 kommer ingen av 

socialförvaltningens verksamhetsområden att uppnå detta mål under 2019. 

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

under hösten. Chanserna bedöms som goda att nå målnivån när det gäller att känna stolthet och delaktighet för sitt arbete, sett utifrån det utfall 

som verksamhetsområdena hade 2018. För målet om god arbetsmiljö är det, utifrån föregående års utfall, en bit kvar till målnivåerna främst för 

Äldreomsorgen och OF. 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.
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Delårsrapport 2019-08-31 Socialnämnd

Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

1558,3 2338 13,2 -83 ADMINISTRATION

-23666 -33524 22752 27904

-9217 -9228 5529,9 7955 ÄLDREOMSORG

Hemtjänsten (inklusive andra verksamheter med anknytning till hemtjänst) räknar med ett underskott för 2019 

(-4 449 tkr). Avvikelserna från budget återfinns främst i Hemtjänst Järnforsen men sedan sommaren 2019 har 

man omorganiserat och slagit samman Hemtjänst Virserum och Järnforsen för att på så vis uppnå ett bättre 

resursutnyttjande och mer effektiv planering. För att verksamheternas ekonomi ska balanseras fortsätter 

arbetet med att anpassa verksamheterna till de resurser som tilldelas via resursfördelningssystemet. 

Verksamheterna för hälso-, sjukvård och rehabilitering, HSR räknar med ett överskott (3 410 tkr), vilket beror 

på ett flertal vakanta tjänster.

Prognosen för särskilt boende visar på ett överskott för året (1 588 tkr) vilket främst förklaras av försäljningen 

av särskilda boende till Hultsfred Trygga Hem. Den nya hyreskostnaden har ännu inte justerats i budget för de 

boenden som såldes i april 2019 och då hyreskostnaderna är lägre innebär detta en minskad kostnad. De 

boenden som såldes under 2018 kommer även att få ta del av det momsbidrag som återsökts avseende 2018. 

Då bidraget inte bokades upp i bokslutet 2018 kommer det som en intäkt till boendena under 2019.   

Bemanningsenheten visar på ett underskott (-818 tkr) då lönekostnaderna överstiger budget på grund av att 

man haft en administrativ tjänst på kontoret och en samordnare för rekrytering som inte ingått i budgeten. 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Prognoserna pekar mot ett underskott för IFO vuxen (-8 427 tkr) vilket är den främsta anledningen till det 

underskott som hela IFO prognostiserar. Kostnaderna för skyddat boende har ökat markant under året och 

beräknas att gå med underskott (-4 897 tkr) då det varit många långa och dyra placeringar under året. Även 

kostnaderna för placeringar på HVB för missbruksvård har ökat och beräknas gå med ett stort underskott (-3 

933 tkr). Kostnaderna för försörjningsstöd ökar också under året och ger verksamheten ett underskott trots 

tillskott av migrationspengar (-539 tkr) och den främsta anledningen till förändringen är att många ärenden 

som tidigare gått som flyktingärenden numera har flyttats över till att belasta försörjningsstöd. Det är 

verksamheterna för Familjehem Missbruk och Kontaktperson missbruk som tillsammans prognostiserar ett 

överskott om (744 tkr) då det inte varit någon familjehemsplacering och ett litet behov av kontaktpersoner. 

IFO barn och familj prognostiserar sammantaget ett överskott (775 tkr) men det kan ändra sig snabbt om nya 

placeringar tillkommer. Överskottet beror främst på att de avslutat konsulentstödda familjehem och tagit in 

dem till våra egna familjehem och därmed ökat kostnaderna på verksamheten Familjehem Barn och Ungdom (-

538 tkr) men minskat kostnaderna för IFO Barn och Familj på totalen. Konsultentstödda familjehem 

prognostiserar ett underskott (-3 003 tkr) vilket täcks upp av HVB Barn och Ungdom (4 189 tkr) där budgeten 

ligger. 

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 (2 179 tkr) främst på grund av att 

intäkterna från Migrationsverket överstiger vad som är budgeterat. 

IFO Arbetsmarknad och integration räknar med ett underskott (-147 tkr) då statsbidrag uteblivit och 

kostnaderna för anpassade anställningar ökat.

Kontot med ofördelade medel (1 943 tkr) som ska användas som buffert för hela förvaltningen är budgeterat 

under förvaltningsgrenen Administration vilket orsakar merparten av kostnadsöverskottet. Utöver de 

ofördelade medlen så beror de lägre kostnaderna på bland annat lägre personalkostnader och arvoden. 

Minskningen av intäkterna beror främst på minskad försäljning av tjänst och lägre intäkter vid försäljning av 

alkoholtillstånd. 

Avvikelser
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-10307 -14136 3719,5 8319 OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

-773,4 -1745 60,5 238 PSYKIATRI

Gruppbostädernas underskott (-3 941 tkr) förklarar den största delen av verksamhetens budgetavvikelse. 

Utökat vårdnadsbehov på bland annat Solvändan och Berguven har krävt utökad bemanning och därmed 

påverkat kostnaderna. Även korttidsverksamheten och trapphusboendet går med stort underskott (-1  574 tkr) 

vilket bland annat beror på en annan åldersstruktur än tidigare. Familjer behöver avlastning vid yngre åldrar 

vilket påverkar bemanningen och ökar personalkostnaderna. 

Kontona för personliga assistenter beräknas också gå med underskott (-1 562 tkr) och det förklaras av två nya 

ärenden som tillkommit under 2019. I denna verksamhet finns även en stor osäkerhet när det gäller 

försäkringskassans beslut. 

Den dagliga verksamheten enligt LSS beräknas gå med överskott (836 tkr) främst på grund av att 

habiliteringsersättningen utbetalats. 

Enskilda vårdhem beräknas gå med underskott (-1693 tkr) då tre placeringar tillkommit under första halvåret 

2019 medan socialpsykiatrin beräknas få ett överskott (186 tkr) på grund av en vakant tjänst under våren. 
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Delårsrapport 2019-08-31 Pensioner, avskrivningar, finansiering

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

2019-08-31 2019-08-31 2019-08-31 2018-08-31 2019 2019 2019 2018

9010 Utbetalade pensioner

Kostnader 15 841,1 14 393,7 -1 447,4 15 298,8 23 761,7 21 589,8 -2 171,9 23 505,0

9011 Pensionsavgifter

Kostnader 19 425,0 20 688,7 1 263,7 20 493,9 29 137,5 31 163,5 2 026,0 29 541,7

9012 Övriga intjänade pensionsförmåner

Kostnader 2 472,1 1 636,8 -835,3 5 034,4 3 708,2 2 454,5 -1 253,7 8 055,2

Avskrivningar

Kostnader 17 869,3 19 090,4 1 221,1 18 484,9 27 834,3 28 635,6 801,3 28 675,3

2019 års investeringsbudget efter ombudgetering uppgår till 130,5 mnkr. Till årets slut beräknas en positiv

avvikelse från investeringsbudgeten med 51,7 mnkr. De största enskilda posterna avser ny förskola Hultsfred och  

inventarier bibliotek där man räknar med att investeringar på  10,9 mnkr respektive 8,3 mnkr inte kommer att  

genomföras under 2019. Investeringsutgifterna netto per den 31 augusti 2017 är 39,9 mnkr. 

Räntekostnader

Kostnader 862,2 2 307,3 1 445,1 1 026,3 1 284,2 3 461,0 2 176,8 1 554,7

Finansiell kostnad, uppräkning pensionsskuld

Kostnader 337,0 264,7 -72,3 253,0 397,0 397,0 0,0 400,0

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

397 tkr för 2019. Se övriga intjänade pensionsförmåner ovan.

Övriga finansiella intäkter

-1 811,9 -653,3 1 158,6 -2 151,9 -2 111,6 -980,0 1 131,6 -2 425,8

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

Räntor bankmedel 

och fordringar

Kommunens låneskuld per den sista augusti 2018 är 183,8 mnkr. Räntekostnaden beräknas bli 1,3 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

Förändringen av pensionskostnaden 2019 för Hultsfreds kommun mot tidigare prognos kan till största del förklaras av 

lägre pensionsavsättning, pga högre pensionsutbetalningar då fler valt att påbörja sin pension i förtid. 
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Driftbudget (tkr) Utfall Budget Avvikelse Utfall Prognos Budget Avvikelse Utfall

2019-08-31 2019-08-31 2019-08-31 2018-08-31 2019 2019 2019 2018

Avkastning pensionsmedel

Kostnader 1 676,0 0,0 -1 676,0 1 386,5 1 676,0 0,0 -1 676,0 5 906,5

Intäkter -17 819,7 -2 666,7 15 153,0 -7 920,1 -10 424,2 -4 000,0 6 424,2 -15 367,2

Nettokostnad -16 143,7 -2 666,7 13 477,0 -6 533,6 -8 748,2 -4 000,0 4 748,2 -9 460,7

Från den 31 augusti till årets slut beräknas utfallet öka med ca 0,6 mnkr till 8,7 mnkr. 

Prognosen bygger på avkastning på räntebärande tillgångar.
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Delårsrapport 2019-08-31 Skatter och statsbidrag

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

2018-08-31 2019-08-31 2019-08-31 2019-08-31 2018 2019 2019 2019

Skatteintäkter -382806 -395 964,2 -389 850,9 6 113,3 -571 197,3 -587357 -584 747,0 2 610,0

Generella statsbidrag 

och utjämning -197 255,9 -208 895,9 -210 174,4 -1 278,5 -297 533,2 -315 229,0 -315 245,0 -16,0

Summa skatter och 

statsbidrag -580061,9 -604 860,1 -600 025,3 4 834,8 -868 730,5 -902586 -899 992,0 2 594,0

Den 2 augusti presenterade Sveriges Kommuner och Landsting den senaste prognosen över

skatteunderlagets utveckling för inkomståren 2019-2023.

Budget 2019, 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 2 610 tkr.

Av de generella statsbidragen och utjämningarna beräknas LSS-utjämningen bli 16 tkr sämre. Resten av de generella 

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

 bli 2 594 tkr bättre än budget.

SKL presenterar nästa skatteunderlagsprognos i oktober och årets sista skatteunderlagsprognos i december. 
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Delårsrapport 2019-08-31 Kommunstyrelsen, Kommunövergripande

Investeringsbudget (tkr)

Utfall Prognos   Budget Avvik-

Projektn

ummer

Projekt

namn

2019-08-31 2019   inkl TA else Kommentarer

91001 Datautrustning 0 200,0 1 025,5 825,5 Utökning av trådlöst nätverk Q4, ca 200 

tkr.

91002 Utb dig infrastruktur 5 år 0,0 300,0 470,3 170,3 Byte av centrala switchar Q4, ca 300 tkr

91003 Utb dig infrastruktur 25 år 0,0 150,0 200,0 50,0 Byte av fiberkabel pga byte av 

dagvattenrör. Förläggning av tomrör för 

fiber Q4, ca 150 tkr

91005 Administrativ utveckling 8,8 100,0 3 902,3 3 802,3 Ombudgeteras till 2020.

91007 Barnens landmärken 0,0 0,0 500,5 500,5 Ombudgeteras till 2020.

91009 Lastbil 461,5 461,5 450,0 -11,5

91010 Möbler/stolar 0,0 0,0 62,7 62,7 Ombudgeteras till 2020. 

91011 Ekonomisystem 9,2 163,4 404,5 241,1 Avvikelsen flyttas till nästa år för 

kommande investeringar

91014 Bredband 12,9 147,9 4 162,2 4 014,3 Ombudgeteras till 2020. 

91028 Läsplattor 0,0 0,0 387,0 387,0 Läsplattor till politiker efter valet. 

Omvalda politiker har kvar sina plattor 

tills de inte fungerar. Beloppet flyttas till 

nästa år då de gamla plattorna går på 

övertid och kommer att behöva bytas ut. 

94009 Inventarier biblioteket 0,0 0,0 8 257,0 8 257,0 Ombudgeteras till 2020. 

Totalt 492,4 1 522,8 19 822,0 18 299,2
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Delårsrapport 2019-08-31 Kultur och Fritid

Investeringsbudget (tkr)

Utfall Prognos   Budget Avvik-

Projektn

ummer

Projekt

namn

2019-08-31 2019   inkl TA else Kommentarer

94001 Gräsklippare 309,2 309,2 350,0 40,8 Investering genomförd.

94005 Knektavallen upprustning 100,0 100,0 100,0 0,0 Investering genomförd.

94006 Tennisbanor Mö-Vi 126,8 300,0 300,0 0,0 Pågående investering

94007 Badplats Hulingen 0,0 0,0 200,0 200,0 På grund av förhandling med ny 

arrendator är det osäkert huruvida 

arbetet kommer påbörjas i år. 

Ombudgeteras till 2020. 

94008 Paddeltennisbana Hagadal 579,4 579,4 550,0 -29,4 Investering genomförd.

94010 Vatten korpfältet 0,0 164,0 164,0 0,0 Investering genomförd.

Totalt 1 115,4 1 452,6 1 664,0 211,4
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Delårsrapport 2019-08-31 Räddningstjänst

Investeringsbudget (tkr)

Utfall Prognos   Budget Avvik-

Projektn

ummer

Projekt

namn

2019-08-31 2019   inkl TA else Kommentarer

91205 Brandfordon, släckbil 3 189,2 3 189,2 3 367,6 178,4

91207 Material räddningstjänst 110,2 400,0 400,0 0,0

91208 Tank till tankbil 0,0 1 000,0 1 000,0 Ombudgeteras till 2020. ny upphandling 

pågår.

Totalt 3 299,4 3 589,2 4 767,6 1 178,4
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Delårsrapport 2019-08-31 Östra Smålands Kommunalteknikförbund, Hultsfred

Investeringsbudget (tkr)

Utfall Prognos   Budget Avvik-

Projektnum

mer

Projektnamn 2019-08-31 2019   inkl TA else Kommentarer

Fastighet

90001 Förskola och skolor 2 724,3 2 999,6 2 999,6 0,0 Medlen förbrukas under året.

90002 Energieffektivisering 3 210,5 4 953,6 4 953,6 0,0 Medlen förbrukas under året.

90003 Förändringar kök 74,8 74,8 500,0 425,2 Ombudgeteras till 2020.

90004 58,2 500,0 500,0 0,0 Medlen förbrukas under året.

90005 Larmanläggningar 496,4 496,4 500,0 3,6 Avslutat.

90006 0,0 300,0 300,0 0,0 Medlen förbrukas under året.

90009 Nya normer brandstation 0,0 0,0 200,0 200,0 Ombudgeteras till 2020.

90016 Upprustning Folkets Park 79,4 100,0 100,0 0,0 Medlen förbrukas under året.

90023 Projekt AF 8,5 8,5 0,0 -8,5 Sen faktura avseende AF, avlsutat.

90027 427,7 427,7 895,7 468,0 Klart, resten ombudgeteras till 2020

90030 Ny förskola Hultsfred 1 687,1 4 000,0 14 999,6 10999,6 Ombudgeteras till 2020.

90032 Nybyggnation Ambulans 1 351,8 1 351,8 632,3 -719,5 Krävdes ny ventilation vilket gjorde att 

projektet blev dyrare än budgeterat.

90033 Ridstall Hultsfred 0,0 100,0 4 000,0 3900,0 Ombudgeteras till 2020.

90034 Brandskyddsåtgärder 165,1 200,0 200,0 0,0 Färdigställs under året.

90035 Mimer 7 ventilation 0,0 0,0 250,0 250,0 Ombudgeteras till 2020.

90036 Passagesystem 1 000,0 1 800,0 1 500,0 -300,0 Blev dyrare än budgeterat.

VA 0,0

92001 Råvattenbrunn Målilla 93,7 365,0 0,0 -365,0 Åtgärder på förra årets investering inte 

färdigställda. Budget förbrukad så 

kostnader får påverka VA:s 

investeringsutrymme.

92004 0,0 0,0 500,0 500,0 Lämnas åter

92005 Åtgärdsprogram VA 14 706,4 20 818,8 18 633,9 -2184,9 Underskottet ombudgeteras till 2020.

92007 Reinvesteringar VA 24,2 24,2 0,0 -24,2 Avslutad

92008 102,6 102,6 281,5 178,9 Avslutad

92009 0,0 0,0 500,0 500,0 Ombudgeteras till 2020 då ren-

hållningens utredning inte är klar än

92011 Servicestation VA 182,7 270,0 649,8 379,8 Resten ombudgeteras. Genomförs ihop 

med Herrstorpets upphandling.

92012 141,2 150,0 1 000,0 850,0 500 tkr ombudgeteras till 2020 och 

resten lämnas åter.

92013 Skyddsområdesföreskrifter Målilla 65,3 250,0 250,0 0,0 Medlen förbrukas. Flera 

skyddsområdesföreskrifter ingår i 

samma projekt

92015 2 312,2 3 028,0 3 570,7 542,7 VA Herrstorpet 200 tkr ombudgeteras 

till 2020, VA Varta 300 tkr 

ombudgeteras till 2020, VA Målilla 

Handelsområde 571 tkr täcker 

underskott på VA Hultsfredsbyn med 

528 tkr.

92016 VA-anläggningar 0,0 250,0 1 087,0 837,0 500 tkr ombudgeteras till 2020 och 

resten lämnas åter.

92017 VA-plan info 0,0 0,0 100,0 100,0 Ombudgeteras till 2020.

92019 0,0 0,0 50,0 50,0 Förstudie ej påbörjad, ombudgeteras till 

2020.

92021 30,5 180,5 800,0 619,5 Projektering pågår, medel som är kvar 

ombudgeteras till 2020

Renhållning

93001 Nytt insamlingssystem 323,4 500,0 0,0 -500,0 Underskottet ombudgeteras till 2020 där 

det finns budget.

93002 Återställning Kejsarkullen 321,6 500,0 0,0 -500,0 Kostnaden tas mot tidigare avsatta 

medel

93004 Lastmaskin 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 Lämnas åter.

Energieffektivisering kommunen

Uppdatering saneringsplaner

Kretsloppsanpassade utredningar

Ombyggnad el-styr och regler

Utvecklingsprojekt taxefinansierat

Slamavvattning Hultsfred 

avloppsreningsverk

Överföringsledning Hultsfred-

Silverdalen

Omstrukturering sociala 

verksamheter

Anpassning insamlingssystem

Tillgänglighet offentliga byggnader
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Delårsrapport 2019-08-31 Östra Smålands Kommunalteknikförbund, Hultsfred

Investeringsbudget (tkr)

Utfall Prognos   Budget Avvik-

Projektnum

mer

Projektnamn 2019-08-31 2019   inkl TA else Kommentarer

Gata/Park

91006 Laddningsstation elbilar -207,5 -207,5 0,0 207,5 Avslutat.

95001 131,5 500,0 500,0 0,0 Klart.

95002 0,0 0,0 0,0 0,0 Ombudgeteras till lekplats 

Köpingsparken enligt beslut KS, ej 

beslutat i KF ännu.

95003 293,2 590,1 590,1 0,0 Klart.

95005 Toppbeläggning gator 1 778,7 3 650,0 3 650,0 0,0 Färdigställs under året.

95011 Väg- o gångväg Körners M 0,0 0,0 486,7 486,7 Ombudgeteras till 2020.

95015 0,0 400,0 1 256,1 856,1 Resterande medel lämnas åter på grund 

av fortsatt resursbrist hos entreprenör

95016 Broförvaltning 0,0 0,0 850,0 850,0 Ombudgeteras till 2020 då det är brist 

på konsulter för projektering

95018 P-platser 183,9 2 405,4 2 405,4 0,0 Färdigställs under året.

95022 Trappa Furuliden 32,9 35,0 700,0 665,0 Överskottet ombudgeteras till 2020 då 

upphandlingen måste göras om.

95023 IT-moduler Geosecma 0,0 0,0 500,0 500,0 Ombudgeteras till 2020. Ej klart med 

Vimmerby ännu.

95024 Lekplatser allmänna 166,1 550,0 500,0 -50,0 Underskottet ombudgeteras till 2020.

95025 74,5 439,2 439,2 0,0 Färdigställs under året.

95026 Lekplats Köpingsparken 363,2 3 293,0 3 289,2 -3,8 600 tkr ombudgeteras från Hultsfreds 

Makeover och 820 tkr ombudgeteras 

från Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 

enligt beslut i KS, ej beslutat i KF ännu.

95027 Lekplats Strandvägen 218,5 2 758,1 2 451,4 -306,7 400 tkr ombudgeteras från Hultsfreds 

makeover enligt beslut KS, ej beslutat i 

KF ännu.

95028 Dagvattenprojekt 192,3 300,0 1 923,1 1 623,1 Överskottet ombudgeteras till 2020.

95029 Hultsfred Makeover 9,0 583,9 2 301,6 1 717,7 Ombudgeteras till 2020

95030 Asfalt GC-väg/trottoar 0,0 0,0 612,3 612,3 Ombudgeteras till 2020 för att klara 

investering på Norra Kyrkogårdsgatan i 

samband med VA-sanering.

95031 300,0 300,0 300,0 0,0 Klart räddningstjänsten Hultsfred

95032 Mörlunda tätort trivsel 0,0 650,0 650,0 0,0 Färdigställs under året

95033 GC-väg Silverdalen 0,0 0,0 200,0 200,0 Inget planuppdrag beställt, 

ombudgeteras till 2020.

95034 630,3 9 300,0 13 015,4 3 715,4 2000 tkr ombudgeteras till Herrstorpet 

och 1 715 tkr ombudgeteras till Varta.

95036 18,6 500,0 500,0 0,0 Projektet kanske till och med hinner 

påbörjas i år.

95037 Konsulter 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 Lämnas åter.

95038 Allé Kyrkogatan 0,0 60,0 200,0 140,0 Utredning inte färdig, dialog förs med 

Länsstyrelsen. Överskottet 

ombudgeteras till 2020

95039 Strömsholmen Virserum 0,0 60,0 200,0 140,0 Utredning inte färdig, dialog förs med 

Länsstyrelsen. Överskottet 

ombudgeteras till 2020

95040 0,0 0,0 500,0 500,0 Ombudgeteras till 2020

Totalt 33 772,8 69 918,7 101 474,2 31 555,5

Utvecklingsprojekt skattefinansierat

Trafik- o markåtgärder Målilla skola

Vattenbesparande åtg. KoF 

anläggningar

Ny teknik styr-reglerutrustning

Exploateringskostnader mark

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Omläggning elledningar 

trafikbelysning

Lekplatser förskola/skolor

Asfalt kommunala fastigheter
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Delårsrapport 2019-08-31 Hultsfred Vimmerby miljö- och byggnadsnämnd

Investeringsbudget (tkr)

Utfall Prognos   Budget Avvik-

Projektn

ummer

Projekt

namn

2019-08-31 2019   inkl TA else Kommentarer

98001 Programvara 0,0 100,0 285,0 185,0 Resterande del skjuts till 2020, 

tilläggsmoduler i 

ärendehanteringssystem

98003 Instrument 0,0 400,0 529,4 129,4 Resterande del skjuts till 2020, 

tilläggsmoduler i 

ärendehanteringssystem

Totalt 0,0 500,0 814,4 314,4
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Delårsrapport 2019-08-31 Socialnämnd

Investeringsbudget (tkr)

Utfall Prognos   Budget Avvik-

Projektn

ummer

Projekt

namn

2019-08-31 2019   inkl TA else Kommentarer

97001 Invent inom vård o omsorg 302,3 700,0 700,0 0,0 Budgeterade investeringsmedel för 

inventarier inom vård och omsorg 

kommer enligt prognosen att användas i 

år.

97002 IT-stöd inom vård o omsorg 0,0 500,0 729,5 229,5 Den budgeterade summan för IT-

investeringar beräknas i nuläget inte 

komma att användas fullt ut under 2019 

utan överskottet kommer att behöva 

ombudgeteras till 2020.

Totalt 302,3 1 200,0 1 429,5 229,5

47


