
Delårsrapport 2021-08-31
med helårsprognos för drift- och investeringsbudget



Hultsfred Strandcamping har fått ett lyft!
Hultsfreds kommun har tillsammans med campingens arrendatorer tagit fram en gemensam plan för 
åtgärder. Under två års tid har bland annat nya elstolpar installerats, parkeringsplatser för badgäster har 
utökats och receptionen har totalrenoverats för att kunna bedriva café.
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Övergripande finansiella mål 

Hultsfreds kommun Prognos 
2021 

Budget 
2021 

Utfall 
2020 

Årets resultat, mnkr 55,0 31,9 50,3 
Långfristiga skulder, mnkr 333,8 531,0 233,8 
Soliditet, procent 34,1 26,6 32,0 
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse, procent 5,3 3,3 0,0 

 
 
Årets resultat 
Det prognosticerade resultatet för Hultsfreds kom-
mun 2021 är 55,0 mnkr. Utfallet per sista augusti 
är 71,5 mnkr. Koncernens prognos uppgår till ett 
positivt resultat om 47,7 mnkr, utfallet per sista 
augusti är 70,3 mnkr.  
 
Årets skatteintäkter 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjäm-
ning uppgår i prognosen för 2021 till 1 028,4 
mnkr vilket är en ökning med 58,6 mnkr från 
2020 och 3,7 mnkr högre än budgeterat. 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

 

Sammanfattad resultaträkning 
 

 
 
 

  

Värdeförändring pensionsmedel + 7,6
Kommunövergripande verksamheter + 7,3

Fastighetsförvaltningen + 6,0

Oförutsett löner, oförutsett övrigt + 4,6
Skatter och generella bidrag + 3,7
Räntekostnader + 2,4
Pensioner, avskrivningar, bokslutsdisp + 2,1
ÖSK + 0,7
Räddningstjänst - 2,4
Socialnämnden - 3,9
Barn- och utbildningsnämnden - 5,6

Hultsfreds kommun Koncern

mnkr

Avvikelse 
2021

Prognos 
2021

Budget 
2021

Utfall 
2020

Avvikelse 
2021

Prognos 
2021

Budget 
2021

Utfall 
2020

Verksamhetens intäkter1 48,4 210,4 162,0 244,5 55,5 356,6 301,1 356,8

Verksamhetens kostnader
1

-39,1 -1 195,2 -1 156,1 -1 169,5 -57,2 -1 346,2 -1 289,0 -1 277,2
Verksamhetens nettokostnad 9,3 -984,8 -994,1 -925,0 -1,7 -989,6 -987,9 -920,4
Skatter och statsbidrag 3,6 1 028,4 1 024,8 969,8 3,6 1 028,4 1 024,8 969,8
Verksamhetens nettoresultat 12,9 43,6 30,7 44,8 1,9 38,8 36,9 49,4
Finansiellt netto 10,2 11,3 1,1 5,4 10,6 8,9 -1,7 3,0
Resultat före skatt 23,0 55,0 31,9 50,3 12,5 47,7 35,2 52,4

Upplåning -197,2 100,0 297,2 50,0
Investeringar -161,1 203,3 364,4 131,6
1exklusive projekt
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Konjunkturen enligt SKR 

Samhällsekonomisk utveckling 
 
Under det andra halvåret i år kommer svensk 
BNP att överträffa den BNP-nivå som nåddes 
det första kvartalet 2020, det vill säga före den 
ekonomiska kris som Covid-19 utlöste. BNP 
för helåret 2021 beräknas även överstiga BNP 
helåret 2019, året före pandemin. Men för att 
återföra konjunkturläget till det som gällde före 
krisen krävs en BNP-nivå som är högre än så. 
Den långsiktiga BNP-trenden innebär en viss 
årlig ökning och en återhämtning av konjunk-
turen förutsätter att man ”tar igen den tillväxt 
som gått förlorad”. Att BNP 2021 endast be-
räknas bli en dryg procent högre än 2019, me-
dan potentiell BNP samtidigt bedöms ha stigit 
med drygt 3 procent (2019–2021), innebär en 
försvagning av konjunkturen. BNP-gapet, det 
vill säga skillnaden mellan potentiell och fak-
tisk BNP, är fortfarande negativt 2021 och i 
SKR:s prognos kommer det vara fortsatt låg-
konjunktur 2022.  
 
För det andra kvartalet i år var antalet arbetade 
timmar omkring 2 procent svagare än det som 
gällde det första kvartalet 2020 och timgapet 
bedöms vara minus 4 procent. Den svaga BNP- 
utvecklingen sedan 2019 har därmed medfört 
en markant dämpning på arbetsmarknaden. 
SKR bedömer att den fortsatta återhämtningen 
för sysselsättningen kommer att vara relativt 
sett svagare än återhämtningen för BNP. I pro-
gnosen antas att tim- och BNP-gapen sluts un-
der den andra halvan av 2023 då den svenska 
ekonomin antas nå ”normalkonjunktur”. En 
tydlig nedgång i andelen arbetslösa väntas ske 
kommande år, givet hög efterfrågetillväxt 
2021–2022, men vi bedömer att arbetslösheten 
i flera år kommer att ligga högre än före krisen. 
 

 
 

Dämpningen av skatteunderlaget 
2020 mindre än vid globala finans-
krisen 
Den preliminära ökning av beskattningsbara 
förvärvsinkomster som Skatteverket publice-
rade 29 september indikerar att skattunderlaget 
ökade med 2,1 procent 2020. Detta är en fort-
satt inbromsning jämfört med 2018 och 2019. 
För att hitta lägre ökningar (och under längre 
tid) av skatteunderlag måste vi gå tillbaka till 
2009 och 2010: då ökade skatteunderlaget med 
i genomsnitt 1,7 procent per år. Ökningen av 
skatteunderlaget 2020 kunde ha blivit än sva-
gare då effekten av de försvagade löneinkoms-
terna mildrades avsevärt genom de krisåtgärder 
som infördes för att motverka lågkonjunkturen. 
Regeringen införde korttidsarbete; anställda 
kunde gå ner i arbetstid en period med en sub-
vention från staten. Samtidigt tog staten en stor 
del av de ökade sjuklönekostnaderna som pan-
demin ledde till. Detta hindrade uppsägningar 
och konkurser. Därutöver höjde regeringen er-
sättningsnivåerna i A-kassan och tog bort ka-
rensdagen i sjukförsäkringen samt kravet på lä-
karintyg. Alla dessa åtgärder bidrog direkt eller 
indirekt till att stärka skatteunderlaget. 
 
Den höga tillväxten för BNP och arbetade tim-
mar 2021 och 2022 manifesteras i ett skatteun-
derlag som också ökar starkt: med drygt 4 pro-
cent per år. Främst är det lönesumman som dri-
ver uppgången. Regeringens åtgärder i BP22 
ökar även transfereringsinkomsterna något 
2022. Att arbetsmarknaden beräknas bli mer 
stram under 2024 och 2025 är grunden för vår 
bedömning om snabbare löneökningar mot slu-
tet av perioden.  
 
Skatteunderlagstillväxt och bidrag till förändring. 
Ökning i procent, bidrag i procentenheter.
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Befolkningsutveckling 

 
Antalet invånare var den 30 juni i år 14 075 
personer. Under första halvåret 2021 minskade 
befolkningen med 32 personer att jämföra med 
första halvåret 2020 då befolkningen minskade 
med 52 personer. Förändringen för perioden 
första juli 2020 till sista juni 2021 var en 
minskning med 97 invånare och för motsva-
rande period ett år tidigare en minskning med 
149.

Veckovis befolkningsutveckling 

 
 
Enligt Skatteverkets befolkningsstatistik var 
invånarantalet 14 037 vecka 36, en minskning 
från den 1 november 2020 med 126 personer. I 
budget 2022 har det antagits ett invånarantal på 
13 988 den 1 november 2020. Noterbart är att 
Skatteverkets statistik skiljer sig något från 
SCB:s. 

 

 
Kommunens personal 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 
 

 
 
Under 2021 har den totala sjukfrånvaron mins-
kat i förhållande till 2020 års nivå för Hults-
freds kommun samt även för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) under samma 
period. Minskningen beror till viss del på att 
vaccinationerna mot Covid-19 har haft effekt. 
Frånvaron är ändå på en hanterbar nivå. När 
det gäller långtidsfrånvarons (60 dagar eller 
mer) andel av den totala sjukfrånvaron så har 
den ökat under 2021. Det är alltså ett högre an-
tal medarbetare som har en frånvaro med mer 
än 60 dagar. För en mindre organisation som 
ÖSK räcker det med i princip med några få 
långtidssjukskrivningar för att just sådana sjuk-
skrivningar ska ta en stor andel av den totala 
frånvaron. 
 

Tillsvidareanställda per förvaltning 

 
 
Tabellen visar de olika förvaltningarnas för-
ändringar i antalet anställda under delåret 2021 
jämfört med delåret 2020. Den totala föränd-
ringen omfattar en ökning med 11 tillsvidare-
anställda, då är även förändringen inom ÖSK:s 
”Hultsfredsdel” medräknad men förändringen 
för respektive förvaltning är marginell. 
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Kommunen ÖSK Kommunen ÖSK
60 dagar eller mer 32,48 25,46 30,11 0,00
Kvinnor 6,11 1,52 6,74 0,90
Män 3,11 1,28 2,92 2,03
29 och yngre 4,32 2,34 5,13 1,33
30-49 4,74 0,96 5,54 1,19
50 och äldre 6,80 1,61 6,81 2,73
Totalt 5,54 1,32 6,01 1,83

aug-21 aug-20

aug-21 aug-20
Administrativa kontor 51 54
Serviceenheten 78 76
Kultur och fritid 42 40
Räddningstjänst 92 92
Miljö- och byggnadskontor 36 35
Barn- och utbildningsförvaltning 373 375
Socialförvaltning 617 607
ÖSK 42 41
Totalt 1 331 1 320
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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 
AB Hultsfreds bostäder (ABHB) hyr ut och 
förvaltar 1 631 (1 639) bostadslägenheter varav 
47 (47) studentrum. Antalet vakanta lägenheter 
är 231 stycken vilket motsvarar 14,3 procent i 
vakansgrad. Investeringar har hittills gjorts för 
9,4 mnkr. Investeringarna avser bland annat 
takbyten, hissar, fönsterbyten samt byte av 
tvättsystem. Prognosticerat resultat efter skatt 
är -11,9 mnkr (aug -4,6 mnkr). Det negativa re-
sultatet beror till stor del på höga underhålls-
kostnader samt kostnader för rivning av fastig-
heter i bostadsområdet Stålhagen. 
 
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 0,2 
mnkr (aug 0,2 mnkr). Bolaget sålde i juli en 
fastighet för 0,2 mnkr. 
 
Hultsfreds Kommunala Industri AB 
Hultsfreds Kommunala Industri AB (HKIAB) 
förvaltar industrifastigheter och driver i anslut-
ning härtill viss näringspolitisk verksamhet. 
Antalet förvaltade fastigheter är för närvarande 
7 (8) omfattande 46 294 m2 (51 494) med sam-
manlagt 92 hyresgäster (95). Vakansgraden är 
ca 20 (12) procent och bedöms som en något 
hög nivå. Bolaget är engagerat som delägare i 
flera utvecklings- och infrastrukturbolag och 
innehar följande aktieandelar. 
 

 
 

Bolaget har ingen egen personal, utan köper 
tjänster av Hultsfreds kommun, ÖSK och 
ABHB. Beräknat resultat är 3,9 mnkr efter 
budgeterat driftbidrag från kommunen med 3,6 
mnkr. (aug 2,8 mnkr efter driftbidrag med 2,4 
mnkr). Resultatet beror på att HKIAB fått nya 
hyresgäster, haft lägre underhållskostnader 
och lägre räntekostnader än budgeterat.  
 
Rock City Hultsfred AB 
Bolagets uppgift är att äga och förvalta Rock 
City-anläggningen, arbeta för utveckling och 
att marknadsföra "Rock City Hultsfred”. Bola-
get ombildades 2019 till att numera vara ett 
renodlat fastighetsbolag. Beräknat resultat 0,5 
mnkr (aug 0,6 mnkr).  
 
Emåbygdens Vind AB 
Bolagets uppgift är att producera miljövänlig 
elkraft och kommunen äger 40 procent av akti-
ekapitalet. Bolaget startade verksamheten feb-
ruari 2014. Beräknat resultat 0,3 mnkr (aug 0,2 
mnkr). Högre elpriser samt engångsintäkt på 
cirka 0,4 mnkr för uppgörelse gällande ej fun-
gerande avisningssystem gör att intäkterna är 
något högre än förväntat. Hultsfreds andel är 
40 procent 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 procent av HKIAB och 
49,75 procent ägs av samarbetspartners inom 
näringslivet. Bolaget prognosticerar ett nega-
tivt resultat på 0,1 mnkr (aug -0,3). Resultatet 
beror på lägre försäljning än budgeterat.  
 
Östra Smålands Kommunalteknik-
förbund 
För Hultsfreds del av ÖSK redovisas ett över-
skott mot budget på 0,7 mnkr. Organisations-
förändringen som innebar att fastighetsförvalt-
ningen gick över till Hultsfreds kommun är ge-
nomförd och har slagit väl ut. Den nya ÖSK-
organisationen bestående av gata/park, VA, 
renhållning, bostadsanpassning, projektavdel-
ning samt skogsförvaltning har satt sig och 
fungerar tillfredställande. 
 
  

Bolag Andel
Rock City Hultsfred AB 100
Smålandshamnar AB 4
Emåbygdens Vind AB 40
Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB 50
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Låneskuld, mnkr 

 
Koncernens låneskuld uppgår till 602,1 mnkr, 
vilket är en ökning med 51,7 mnkr från decem-
ber 2020. ÖSK:s lån är internt från kommunen 
och är därmed exkluderat i koncernen. För 
Emåbygdens Vind och Additivt Teknikcenter 
är 40 procent respektive 50,25 procent av port-
följen inkluderad. 

 
Investeringar, mnkr  

 
Koncernens investeringar exklusive investe-
ringar i finansiella tillgångar uppgick till 114,9 
mnkr varav kommunen 101,5 mnkr, ABHB 9,4 
mnkr, ÖSK 1,7 mnkr, HKIAB 0,3 mnkr och 
Rock City 2,0 mnkr. 
 
 

 
 
Sammanfattning av bolagsuppgifter 
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aug-21 2020 aug-21 2020 aug-21 2020 aug-21 2020 aug-21 2020

AB Hultsfreds Bostäder -4,6 -3,2 72,9 111,9 326,0 337,5 193,8 192,2 32,4 35,5

Hultsfreds Kommunala Industri AB 2,8 5,0 16,7 23,7 131,6 131,3 89,5 89,5 24,6 22,5

Rock City Hultsfred AB 0,6 0,4 2,7 3,7 30,0 31,7 25,2 25,0 14,0 12,0

ÖSK 0,0 -0,5 88,3 0,6 39,9 19,4 4,8 17,0 6,5 10,8

Emåbygdens Vind AB
1

0,1 0,1 0,6 5,4 7,9 8,2 6,8 6,0 11,7 9,8

Invensys AB 0,2 0,0 0,3 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 100,0 100,0

Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB
2

-0,2 0,0 1,6 92,9 3,6 4,1 3,0 3,0 5,6 6,1

Soliditet %

Balans-

Resultat Omsättning omslutning Låneskuld

1 Emåbygdens vind redovisar ett resultat på 0,2 mnkr men i koncernen 0,1 mnkr. Skillnaden beror på att bolaget inte är helägt av 
kommunen.
2 Additivt Teknikcenter redovisar ett resultat på -0,4 mnkr men i koncernen -0,2. Skillnaden beror på att bolaget inte är helägt av 
kommunen.
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Resultat och kapacitet 
 
Årets resultat 

 
För Hultsfreds kommun prognosticeras ett resultat 
för 2021 på 55,0 mnkr (aug 71,5 mnkr). Budgeterat 

resultat för 2021 är 31,9 mnkr. Det beräknade re-
sultatet är således 23,1 mnkr bättre än budget (aug 
41,7 mnkr bättre). 
 
Sedan år 2019 ska orealiserade vinster/förluster av-
seende värdepapper bokföras. I utfallet per augusti 
ingår det 14,4 mnkr orealiserade vinster. I progno-
sen finns det inte någon orealiserad vinst eller för-
lust.   
 
Jämförelsestörande poster  
I årets prognosticerade resultat finns inga jämförel-
sestörande poster.  
 
 
 

 
Kommunens budgetavvikelse 

 
 
Nämndernas nettokostnader beräknas avvika med  
2,6 mnkr (aug 8,0 mnkr), pensioner, övrigt oförut-
sett och avskrivningar med 2,1 (aug 8,6 mnkr) me-
dan skatteintäkter och utjämning enligt augustipro-
gnos beräknas bli 3,7 mnkr bättre än budget (aug -
4,4 mnkr). Årets löneökningar är i prognosen 4,6 
mnkr lägre än avsatta medel för löneförändring. De 
finansiella posterna ger ett nettoöverskott om 10,0 
mnkr (aug 25,1 mnkr). Skillnaden mellan prognos 
och utfall per sista augusti beror på att kommunen 
via KLP har orealiserade vinster och dessa oreali-
serade vinster är medräknade i augustiutfallet men 
inte i helårsprognosen.  

År 2016 erhöll kommunen 73,9 mnkr (varav 6,8 
mnkr från Skolverket) i tillfälliga statsbidrag för  
flyktingmottagandet. Under 2017–2020 tillkom yt-
terligare 147,9 mnkr i statsbidrag. Medlen använ-
des till en femårig åtgärdsplan som bland annat in-
nebar att nya tjänster inrättades och vid utgången 
av 2020 hade kommunen 42,6 mnkr kvar. Inget 
kommer att används under 2021 men planeras att 
delvis användas under 2022.  
 
 
 

 
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 
parentes anger den procentuella avvikelsen.  
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Nämnd/verksamhet (mnkr) 2021 aug-21 2020

Nämnder 2,6 8,0 18,2
Pensioner och ÖSK-avskrivningar 2,1 8,6 6,9

Oförutsett för löner, KF, KS, KSAU 4,6 4,5 1,5

Skatteintäkter och utjämning 3,7 -4,4 16,4
Finansiellt netto 10,0 25,1 4,7
Summa avvikelse mot årets resultat 23,0 41,7 47,6
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Generellt för detta år är att alla verksamheter har 
fortsatt påverkats, mer eller mindre, av Covid-19. 
Det har i många fall medfört ökade kostnader men 
även tappade intäkter för verksamheterna. Kom-
munen har även aktivt försökt hjälpa företag i 
kommunen genom att under en period betalat för 
aktiviteter som kommuninvånare har gjort hos tu-
rist- och hotellföretag. Staten/Försäkringskassan 
har under en period sänkt arbetsgivaravgifter, kom-
penserat för sjukdagar med mera vilket påverkar 
utfallet per sista augusti. 
    
Kommunstyrelsen inklusive ÖSK beräknas ge 
överskott mot budget med 11,5 mnkr vid årets slut 
(aug 16,4 mnkr). I kommunstyrelsen ingår kommu-
nens övergripande verksamheter såsom serviceen-
heten, fastighetsförvaltningen, kultur- och fritids-
förvaltningen, räddningstjänsten och överförmyn-
darnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnad för 
helåret 2021 beräknas bli 346,7 mnkr, vilket inne-
bär en negativ avvikelse på 5,6 mnkr (aug -5,1 
mnkr).  
 
Barn- och utbildningsnämnden förväntas visa ett 
mindre överskott på 0,1 mnkr (aug 0,1 mnkr). 
Barn- och utbildningsförvaltningen beräknas visa 
ett överskott på 0,5 mnkr (aug 0,2 mnkr), då löne-
budget inte utnyttjats fullt ut. 
 
Förskolan förväntas uppvisa ett överskott på 1,5 
mnkr (aug 2,0 mnkr). Personalanpassningar har 
gjorts i verksamheten och sjuklöneersättning från 
staten bidrar till det förväntade överskottet. 
 
Förskoleklass förväntas visa ett underskott mot 
budget med 1,3 mnkr (aug -1,0 mnkr). Fritidshem 
förväntas visa ett underskott på 1,9 mnkr (aug -5,4 
mnkr). Förskoleklass, tillsammans med fritidshem, 
grundskola, samt grundsärskola beräknas uppvisa 
ett underskott med 2,7 mnkr (aug -1,8). 
 
 
 

 
Grundskolan och grundsärskolan förväntas visa ett 
underskott mot budget med 0,5 mnkr (aug 4,6 
mnkr). Grundskolan uppvisar ett överskott på 1,8 
mnkr (aug 7,0 mnkr), som balanserar underskott på 
fritidshem. Under höstterminen förväntas kostna-
der för elever i fristående verksamhet öka och detta 
har tagits hänsyn till i helårsprognosen. Grund-
särskolan beräknas uppvisa ett underskott med 2,3 
mnkr (aug -2,4 mnkr), vilket är kopplat till särskilt 
resurskrävande elever. 
 
Gymnasium och gymnasiesärskola förväntas visa 
ett underskott mot budget med 6,8 mnkr (aug  
-6,0 mnkr) trots anpassningar av tjänster. Ung-
domsgymnasiets förväntade underskott uppgår till 
5,2 mnkr (aug -4,7 mnkr), medan gymnasiesärsko-
lans förväntade underskott uppgår till 1,6 mnkr 
(aug -1,3 mnkr). Antal asylsökande elever har 
minskat och med detta även ersättning från Migrat-
ionsverket. Den största orsaken till underskottet är 
att verksamheten har cirka 5 tjänster mer än bud-
get. En ökad kostnad under höstterminen förväntas 
för fordonstekniska programmet, då indexuppräk-
ning sker enligt avtal. Antal äldre elever (19–23 år) 
har ökat och hänsyn tas till detta först i 2022 års 
budget. 
 
Vuxenutbildning förväntas visa ett överskott mot 
budget med 1,6 mnkr (aug 0,8 mnkr). Överskottet 
är kopplat till vakanta tjänster, anpassningar som 
har gjorts, samt kurser som har fått ställas in på 
grund av Covid-19. SFI förväntas uppvisa över-
skott med ca 0,4 mnkr (aug -0,1 mnkr), inom 
denna verksamhet har anpassningar av tjänster 
gjorts. Vid distansundervisning, på grund av  
Covid-19, har inga vikarier tillsatts. 
   
Musikskolan väntas visa ett underskott med 0,4 
mnkr (aug -0,5 mnkr) på grund av att personalbud-
geten förväntas överskridas. Samarbete med närlig-
gande kommun kring tjänst har gjort att underskot-
tet blir lägre än vad som tidigare beräknats. 
 
Campus beräknas uppvisa ett mindre överskott 
med 0,2 mnkr (aug 0,1 mnkr). 

Mnkr 2021 aug-21 2020

Kommunstyrelse inlusive ÖSK 11,5 (3,7%) 16,4 31,2
Barn- och utbildningsnämnden -5,6 (-1,6%) -5,1 -10,7
Socialnämnden -3,9 (-1,0%) -4,6 -3,1
Miljö- och byggnadsnämnden 0,5 (5,8%) 1,3 0,8
Totalt nämnderna 2,6 (0,3%) 8,0 18,2
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Korttidstillsyn LSS förväntas uppvisa marginell 
avvikelse mot budget, både för helår och per 31 au-
gusti. 
 
Socialnämndens prognos visar på ett underskott 
om 3,9 mnkr (aug -4,6 mnkr). 
 
Individ- och familjeomsorgen får enligt prognosen 
ett underskott på 3,1 mnkr (aug -2,0 mnkr). Inom 
vuxensektionen visar prognosen på underskott om 
2,2 mnkr (aug -1,7 mnkr) där främst HVB Miss-
bruk 2,3 mnkr (aug -1,2 mnkr) och Skyddat boende 
Vuxen 0,9 mnkr (aug 0,8 mnkr) står för underskot-
tet. Inom Barn och familj visar prognosen ett över-
skott på 0,3 mnkr (aug 0,5 mnkr). 
 
Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott på 6,8 
mnkr (aug 4,2 mnkr), vilket främst beror på de rik-
tade statsbidragen som äldreomsorgen tagit del av 
under 2021. Hemtjänsten räknar med ett underskott 
på 1,2 mnkr (aug -2,2 mnkr) medan hemtjänstrela-
terade verksamheter prognostiserar ett överskott på 
0,5 mnkr (aug 0,7 mnkr). Särskilt boende beräknas 
att gå med ett underskott 0,3 mnkr (aug -1,4 mnkr) 
där verksamheten är i en omställningsperiod för att 
komma i balans efter Covid-19. Hälso- och sjuk-
vård och rehabiliteringsverksamheterna uppvisar 
ett överskott 0,7 mnkr (aug 0,6 mnkr) på grund av 
svårighet att bemanna budgeterade tjänster. 
 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
beräknas redovisa ett underskott på 5,3 mnkr (aug -
5,9 mnkr) främst på grund av budgetöverskridan-
den inom gruppbostäderna 2,2 mnkr (aug -2,0 
mnkr) där större omvårdnadsbehov krävt mer be-
manning. För korttid och trapphusboende beräknas 
underskottet bli 0,8 mnkr (aug -0,4 mnkr). För per-
sonlig assistans uppgår underskottet till 3,3 mnkr 
(aug -3,8 mnkr) men prognosen är mycket bero-
ende av Försäkringskassans bedömning av assi-
stansärendena. Den dagliga verksamheten räknar 
med ett överskott på 1,6 mnkr (aug 1,3 mnkr). 
 
Psykiatrin har i prognosen ett underskott på 3,6 
mnkr (aug -1,8 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 2,6 mnkr (aug -1,1 
mnkr) och socialpsykiatrin inklusive personliga 
ombud prognostiserar ett underskott på 1 mnkr 
(aug -0,6 mnkr). 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beräknas redovisa 
ett överskott till årets slut på 0,5 mnkr (aug 1,3 
mnkr). Överskottet beror dels på lägre personal-
kostnader, dels på lägre kostnader för nämnden än 
förväntat. Intäkterna beräknas bli något sämre än 
budget och det beror på att debiteringen till Vim-
merby blir lägre än budget på grund av lägre kost-
nader. 
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Kommunstyrelsen budgetavvikelser 

 
 
Kommunstyrelsen inklusive ÖSK beräknas ge ett 
överskott mot budget med 11,5 mnkr vid årets slut 
(aug 16,4 mnkr). 
 
Ekonomikontoret ger en prognos på utfall om 0,6 
mnkr (aug 0,4 mnkr). Det beror främst på 0,5 tjänst 
i budget som inte utnyttjas samt föräldraledigheter 
under året. Intäkterna är högre än budgeterat främst 
på grund av ökad försäljning av tjänster till bi-
dragsfinansierade projekt samt försäljning till 
andra förvaltningar.  
 
Kommunkansliet har ett överskott mot budget 
med 0,8 mnkr (aug 0,7 mnkr). Det beror delvis på 
att utbildningar inte kunnat genomföras i samma 
utsträckning på grund av pandemin och föräldrale-
dighet under året som ersätts av vikarie. Kontakt-
center slutade dessutom sälja tjänster till kansliet i 
maj 2020. 
 
Informationsenheten visar en prognos på 0,2 
mnkr (aug 0,0 mnkr). Den största anledningen till 
detta är minskade personalkostnader på e-utveckl-
ing där vakant tjänst ej tillsatts.  
 
IT-enheten får enligt prognosen en positiv avvi-
kelse mot budget på 0,6 mnkr (aug 0,6 mnkr). Det 
beror till största delen på mer ledighet från perso-
nal genom föräldraledighet och tjänstledighet.  
 
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 0,2 mnkr 
(aug 0,0 mnkr). 
 
Personalkontoret visar en positiv avvikelse vid 
årets slut på 1,0 mnkr (aug 2,1 mnkr). Förklaringar 
är outnyttjad facklig tid samt färre insatser av före-
tagshälsovården. 

Utvecklingskontoret får enligt prognosen en posi-
tiv avvikelse mot budget på 4,4 mnkr (aug 4,9 
mnkr). Avvikelsen kan förklaras med bidrag från 
Tillväxtverket samt lägre personalkostnader på 
grund av pensionsavgång.  
 
Serviceenheten beräknas vid årets slut att ha en 
positiv avvikelse mot budget med 0,2 mnkr (aug -
0,2 mnkr). Cirkulationstjänstgöring och få vikarier 
gör att personalkostnaderna hålls ned. 
 
Fastighetsförvaltningen visar en positiv prognos 
på 6,0 mnkr (aug 4,9 mnkr). Överskottet beror till 
största del av lägre kapitalkostnader än budgeterat 
samt att kostnader för fastighetsunderhåll varit 
lägre än budget i avvaktan på större investeringar.  
 
Under året har mycket personalresurser lagts på 
bland annat nybyggnation av särskola i Målilla 
samt nya förskolan i Hultsfred. Uppdatering av 
kommunens systematiska brandskyddsarbete har 
skett och implementeras nu i alla kommunala verk-
samheter. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen visar en negativ 
avvikelse mot budget på 0,3 mnkr (aug 2,5 mnkr). 
Tunga intäktstapp i samband med Covid-19 ger ett 
underskott på 0,5. Biblioteket ger ett överskott på 
grund av diverse bidrag, dock har man bland annat 
ökade licenskostnader vilket håller nere överskottet 
något. Vissa projekt där man är återredovisnings-
skyldig löper över årsskiftet vilket gör att återstå-
ende medel vid årets slut kommer att föras över till 
nytt år.  
  
Räddningstjänsten har prognostiserat ett under-
skott på 2,3 mnkr (aug -2,3 mnkr). Underskottet 
beror främst på att antalet utryckningar uppgår till 
219 per sista augusti, vilket är att jämföra med 

Mnkr 2021 aug-21 2020

Kommunövergripande verksamhet 7,3 (9,7%) 10,3 21,3
Serviceenheten 0,2 (0,4%) -0,2 0,1
Fastighetsförvaltningen 6,0 (10,5%) 4,9 8,4
Kultur och Fritid -0,3 (-0,6%) 2,5 2,6
Räddningstjänsten -2,3 (-11,1%) -2,3 -2,8
Totalt kommunstyrelsen 10,8 (4,3%) 15,3 29,6

ÖSK 0,7 (1,5%) 1,2 1,6
Totalt kommunstyrelse inklusive ÖSK 11,5 (3,7%) 16,4 31,2



 Delårsrapport 2021 Förvaltningsberättelse 
 januari-augusti      Finansiell analys 

 

 
 

10 
 

budgeten som beräknas räcka till 150 uttryck-
ningar. Det har dessutom varit svårt att genomföra 
utbildningar och tillsyner på grund av Covid-19 
men arbetet beräknas komma igång under hösten. 
 
ÖSK Hultsfred beräknas redovisa ett överskott till 
årets slut på 0,7 mnkr (aug 1,2 mnkr). 0,3 mnkr av 
det förväntade överskottet kan hänföras till vatten- 
och avloppsverksamheten. En avsättning för fram-
tida VA-investeringar motsvarande överskottet 
kommer att göras i kommunens redovisning, vilket 
innebär att VA-bokslutet kommer att visa ett noll-
resultat i enlighet med självkostnadsprincipen. Den 

positiva budgetavvikelsen beror främst på ej nytt-
jade medel för återställning av gamla deponier, 
samt lägre omkostnader för förbundets verksam-
heter. Undantaget är verksamheten Bostadsanpass-
ningar, där underskottet förklaras av fler och mer 
omfattande ärenden under året. 
 
Under 2021 har ÖSK fortsatt påverkats av  
Covid-19. Tjänstemännen har till stor del arbetat 
på distans och åtgärder har vidtagits för att mini-
mera trängsel på anläggningarna, även förbättrade 
förutsättningar för att kunna hålla god handhygien.  

 
  



 Delårsrapport 2021 Förvaltningsberättelse 
 januari-augusti      Finansiell analys 

 

 
 

11 
 

Kostnads- och intäktsslagens utveckl-
ing 
Kostnaderna har ökat med 19,8 mnkr mellan au-
gusti 2020 och 2021 och intäkterna inklusive skat-
ter har ökat med 18,3 mnkr. 
 

 
  
Av de 19,8 mnkr i kostnadsökning utgör personal-
kostnader 6,3 mnkr och ökningen beror på löneök-
ningar. Även lokalkostnaderna ökar och det med 
6,6 mnkr. Detta beror på de stora investeringar som 

gjorts på fastigheterna vilket medfört att hyran har 
höjts. 
 

 
 
Av de 18,3 mnkr som är intäktsökningar avser 24,3 
mnkr skatter och generella bidrag och den största 
ökningen står generella bidrag för som ökar med 
25,5 mnkr medan skatterna minskar med 1,2 mnkr. 
Däremot så minskar försäljningen med 13,2 mnkr 
och det beror bland annat på minskad ersättning 
från Migrationsverket.

 
 

 

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 86,0 procent (aug 83,3) 
av summan av skatter och statsbidrag. Minusteck-
net för finansnettot betyder att de finansiella intäk-
terna är större än de finansiella kostnaderna.  
 

 
Förändring av intäkter och kostnader 

 
 
Nettokostnaderna före finansiella kostnader beräk-
nas bli 966,9 mnkr och ökar med 41,9 mnkr från 
2020 eller 4,5 procent. 
 

Intäkterna före jämförelsestörande beräknas till 
228,3 mnkr och minskar med 82,5 mnkr från 2020 
vilket motsvarar -26,5 procent.  
 
 

Kostnader aug-21 aug-20 Skillnad

Personalkostnader 511,6 505,3 -6,3
Lokalkostnad 77,6 71,0 -6,6
Fordonskostnader 3,9 3,6 -0,3
Övriga kostnader 201,8 197,9 -3,9
Avskrivningar 22,3 19,6 -2,7
Summa 817,2 797,4 -19,8

Intäkter aug-21 aug-20 Skillnad

Taxor -23,5 -22,5 1,0
Hyror -52,8 -48,3 4,5
Försäljning -49,4 -62,6 -13,2
Bidrag -59,2 -57,5 1,7
Skatter -678,8 -654,5 24,3
Summa -863,7 -845,4 18,3

Procent 2021 aug-21 2020 2019 2018

Verksamheten 86,0 83,3 85,5 90,0 87,6
Verksamheten före jämförelsestörande kostnader 86,0 83,3 86,3 89,7 87,3
Pensioner 6,4 6,7 6,8 6,5 7,0
Avskrivningar 3,3 3,3 3,1 3,0 3,3
Finansnetto -1,1 -3,8 -0,6 -3,1 -1,1
Summa löpande kostnader 94,6 -89,5 94,8 96,5 96,8

Kostnader, intäkter och netto (procent) 2021 aug-21 2020 2019 2018

Kostnader exkl. finansiella kostnader 0,3 2,6 0,1 2,2 4,2
Verksamhetens intäkter före jämförelsestörande -2,0 -4,8 -12,2 -5,8 5,9
Skatteintäkter 3,4 -0,3 -1,6 3,0 0,9
Generella statsbidrag 8,8 9,8 24,1 6,0 11,9
Finansnetto exklusive placerade pensionsmedel -88,4 -107,5 -586,8 -30,5 137,3
Placerade pensionsmedel 8,0 2 393,9 -75,4 185,7 -62,6
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Summan av skatter och generella statsbidrag be-
räknas 2021 öka med 6,0 procent och uppgå till 
1028,4 mnkr vilket är 58,6 mnkr mer än 2020. 
 
Skatteintäkterna ökar med 25,3 mnkr eller 4,4 pro-
cent. Totalt sett ökar de generella statsbidragen och 
utjämningarna med 33,3 mnkr. De största föränd-
ringarna gäller regleringsbidraget och extra anslag. 
Regleringsbidraget ökar med 34,6 mnkr eller 19,1 
procent medan de extra anslagen minskar med 13,1 
mnkr eller -49,1 procent. Ökningen av reglerings-
bidraget beror på att de gamla välfärdsmiljarderna 
från 2017 nu för fullt ingår i regleringsbidraget. 
 
De finansiella intäkterna beräknas bli 0,2 mnkr 
lägre än förra året. Den bokförda värdeökningen av 
pensionsmedel beräknas bli 11,6 mnkr, vilket är 
0,4 mnkr mindre än 2020. Den prognosticerade 
värdeökningen baseras enbart på utdelningar och 
avkastning på räntebärande värdepapper. Ränte-
kostnaderna beräknas bli 1,4 mnkr (aug 0,6 mnkr) 
bättre än budget. 
 
 
 

Nettoinvesteringar 2017–2021 

 
Nettoinvesteringarna beräknas 2021 uppgå till 
203,3 mnkr, 71,7 mnkr högre än förra årets utfall 
på 131,6 mnkr. Utfallet per den sista augusti är 
101,5 mnkr (aug-20 65,4). Det enskilt största inve-
steringsprojektet enligt prognosen är ”Ny förskola” 
med ett beräknat utfall på 65,0 mnkr.  
 
Till årets slut har det rapporterats om avvikelser på 
investeringsbudgeten om totalt 161,1 mnkr. De 
största avvikelserna finns i projekten ”Utvecklings-
projekt skatt” och ”Kommunhuset förändringar” 
som har en budget på 73,4 mnkr respektive 22,4 
mnkr. 
   

 
Självfinansieringsgrad av investeringarna

 

Till rörelsekapitalet beräknas verksamheten till-
föra 89,0 mnkr (aug 93,8 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 203,3 mnkr (aug 
101,5 mnkr)   

blir självfinansieringsgraden 43,8 procent (aug 
92,4 procent). Utöver av verksamheterna tillförda 
medel och upptagande av nya lån är det minskat 
rörelsekapital som finansierar investeringarna.   

 
 
 
  

Mnkr 2021 aug-21 2020 2019 2018

Medel från verksamheten 89,0 93,8 89,2 58,6 45,0
Nettoinvesteringar 203,3 101,5 131,6 88,6 61,0
Självfinansieringsgrad, procent 43,8 92,4 67,8 66,1 74,3
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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 
34,1 procent (aug 36,6 procent), en ökning med 2,1 
procentenheter från 2020. Ökningen innebär att 
tillgångarna i större utsträckning finansieras med 
eget kapital. 

 
Tillgångsmassan beräknas öka med 8,7 procent 
medan det egna kapitalet beräknas öka med 16,0 
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 årets slut 
5,3 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 minska från 114,2 
procent till 96,9 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 minska till -10,7 mnkr 
jämfört med 50,6 mnkr 2020. Semesterlöneskulden 
har exkluderats i likviditetsmåtten då denna inte 
kommer att omsättas under det närmaste året. 
 
De likvida medlen förväntas minska från 78,5 
mnkr 2020 till 19,3 mnkr 2021. 
 
Alla tre nyckeltalen förväntas minska i jämförelse 
med 2020. En anledning är stora investeringar un-
der året som gör att omsättningstillgångarna mins-

kar medan kortfristiga skulder beräknas vara oför-
ändrade. Kassalikviditeten, likvida medel samt rö-
relsekapitalet, förväntas även minska i jämförelse 
med utfallet i augusti av samma anledning.  

Procent 2021 aug-21 2020 2019 2018
Soliditet 34,1 36,6 32,0 31,9 29,6
Tillgångsförändring 8,7 5,6 16,5 4,2 2,9
Förändring av eget kapital 15,9 20,7 17,1 12,2 11,8
Soliditet inkl. pensionsskuld intjänad före 1998 5,3 6,3 0,0 -6,1 -11,2

2021 aug-21 2020 2019 2018
Kassalikviditet exkl. semesterlöneskuld, procent 96,9 113,3 114,2 112,3 138,4
Rörelsekapital exkl. semesterlöneskuld, mnkr -10,7 46,0 50,6 39,2 70,4
Likvida medel, mnkr 19,3 62,3 78,5 47,0 116,1
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Räntebärande skulder och fordringar 
 

 
 

 
Vid bedömning av Hultsfreds kommuns ränterisk 
bör man förutom de räntebärande skulderna, se 
över storleken på de räntebärande fordringarna 
samt ta borgensåtagandet i beaktning. Under 2021 
beräknas de egna tillgångarna öka och så även de 
räntebärande skulderna. De räntebärande skulderna 
ökar dock mer än tillgångarna, vilket leder till att 
andelen räntebärande skulder ökar till 28,5 procent 
2021. De räntebärande fordringarna utgörs av den 
del av de placerade pensionsmedel som är place-
rade i räntebärande värdepapper. Dessa utgör 8,0 
procent av tillgångarna. 
 
Borgensåtaganden 

Det totala borgensåtagandet beräknas vara 531,9 
mnkr vid utgången av 2021, en ökning med 36,6 
mnkr i förhållande till december föregående år. 
Den största utökningen av borgensåtagandet är 44 
mnkr till Hultsfred Trygga hem, som gjort en ny-
upplåning för om- och tillbyggnation av äldreboen-
det på Vetlandavägen i Målilla. Till Hultsfred 

Trygga hem beräknar kommunen vid årsskiftet att 
ha ett borgensåtagande om 211,9 mnkr. 
 
Gentemot bolaget Additivt teknikcenter i Hultsfred 
AB har kommunen ett borgensåtagande på 6 mnkr. 
Till ABHB har borgensåtagande minskat med 4,4 
mnkr till 192,6 mnkr. Rock City Hultsfred AB be-
räknar vid årets slut ha ett borgensåtagande om 25 
mnkr. 
 
Av det beräknade totala borgensåtagandet per den 
31 december 2021 är 36 procent beviljade till kom-
munens helägda bostadsbolag ABHB. Risken med 
detta borgensåtagande kan anses ha ökat med an-
ledning av fler outhyrda lägenheten sedan Migrat-
ionsverket lämnat som hyresgäst. Av det totala 
borgensåtagandet är 16,8 procent beviljat till Hults-
freds Kommunala Industri AB. Detta borgensåta-
gande måste anses vara förenat med en större risk. 
Bolagets intäkter är hyror för industrilokaler.

  
Pensionsskulden

 
 
Kommunens totala pensionsskuld beräknas uppgå 
till 384,5 mnkr vid året slut. I detta ingår den så 
kallade ansvarsförbindelsen. Ansvarsförbindelsen 
redovisas utanför balansräkningen och beräknas 
uppgå till 337,9 mnkr vid årets slut. 
 
Kommunens placerade medel avsatta för framtida 
pensionsutbetalningar hade den 31 augusti ett bok-
fört värde på 216,9 mnkr. Det ursprungligen av-
satta värdet var 39 mnkr. Marknadsvärdet har un-
der året ökat med 14,0 procent.  
 
 

 
Medlen förvaltas sedan 1996 av Kalmar Läns 
Pensionskapitalförvaltning AB (KLP).  
 
Kommunens återlån, definierat som skillnaden 
mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade 
pensionsmedel, har fram till och med augusti mins-
kat med 32,3 mnkr till 167,7 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 2021 aug-21 2020 2019 2018
Räntebärande skulder/tillgångar 28,5 24,9 21,7 19,9 20,7
Räntebärande fordringar/tillgångar 8,0 7,3 7,2 7,6 7,4

2021 aug-21 2020 2019 2018

Pensioner som kortfristig skuld 29,7 22,9 28,6 27,3 26,3
Avsättning för pensioner 16,9 17,3 16,8 16,5 19,2
Pensionsförpliktelser äldre än 1998 337,9 344,4 344,9 352,0 362,0
Total pensionsskuld 384,5 384,6 390,3 395,8 407,5
Placerade pensionsmedel, marknadsvärde 202,0 216,9 190,3 184,4 157,0
Återlån 182,5 167,7 200,0 211,4 250,5
Placerade pensionsmedel, bokfört värde, exkl orealiserade 
vinster/förluster

202,0 216,9 190,3 184,4 157,0
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Känslighetsanalys 

 
 
 

 
 
Hultsfreds kommuns beroende av omvärlden kan 
beskrivas genom att göra en känslighetsanalys. I 
tabellen kan utläsas hur ett antal parametrar skulle 
kunna påverka kommunens ekonomi. Små relativa 
förändringar innebär stora belopp för kommunen, 
vilket visar vikten av att alltid fastställa budgeten 
med tillräcklig marginal. Skulle den kommunala 
skattesatsen, i 2021 års skatteberäkning, höjas med 
en krona ger detta kommunen 27,6 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 för 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. 
 
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 2021 års summa av skatter och 
statsbidrag är 20,5 mnkr. Årets resultat efter ba-
lanskravsjusteringar beräknas bli 55,0 mnkr och 
når med god marginal upp till kravet på två pro-
cent. Således kan 34,5 mnkr 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. Prognosticerat re-
sultat på 55,0 mnkr medför att detta inte blir aktu-
ellt. 
 
  

Procent Mnkr

Utdebitering i kronor 1 krona 27,6
Minskade kostnader 1,0 12,1
Ökat skatteunderlag 1,0 6,1
Nivåhöjning löner inkl PO 1,0 7,5
Arbetsgivaravgiftsförändring 1,0 5,4
Generella statsbidrag 1,0 4,1
Räntehöjning på lån 1,0 2,8
Försörjningsstödsökning 10,0 1,1

Kommunens resultat mot balanskravet, avsättning till resultatutjämningsreserv

Mnkr 2021 aug-21 2020 2019 2018
Årets resultat 55,0 71,5 50,3 32,0 27,7
Reavinst/förlust 0,0 0,0 -0,9 -0,7 -0,5
Orealiserade vinster i värdepapper -10,5 -24,8 -10,5 -15,8 0,0
Återföring av orealiserade vinster i värdepapper 10,5 10,5 15,8 0,0 0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 55,0 57,2 54,7 15,5 27,2

Medel till resultatutjämningsreserv 34,5 0,0 35,2 0,0 9,8
Årets balanskravsresultat 20,5 57,2 19,5 15,5 17,4
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God ekonomisk hushållning 
För år 2021 har kommunen antagit följande mål för 
god ekonomisk hushållning: 
 

 Årets resultat ska vara minst 31,9 mnkr. 
Det beräknade resultatet är 55,0 mnkr. Må-
let uppnås. 

 
 Långfristiga skulder ska högst vara 531,0 

mnkr. De långfristiga skulderna beräknas 
vara 333,8 mnkr vid årets slut. Nyupplå-
ning har skett med 50 mnkr under året och 
ytterligare 50 mnkr förväntas innan året är 
slut. Det är dock mindre än planerat då in-
vesteringstakten inte är lika hög som pla-
nerat. Målet uppnås. 

 
 Soliditeten ska vara lägst 26,6 procent. 

Den beräknade soliditeten den 31 decem-
ber 2021 är 34,1 procent. Detta mål upp-
nås, vilket beror på att skulderna inte har 
ökat i den utsträckning som var planerat 
samt att resultatet är bättre. 

 
 
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 och så vidare. Förändringar av dessa 
faktorer kan knappast påverkas av en enskild kom-
mun utan innebär krav på anpassningar och föränd-
ringar av kommunernas verksamheter och eko-
nomi. 
 
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 
175 invånare per år från och med 1 november 
2020. I mitten av september var invånarantalet 14 
029 vilket är en minskning med 134 invånare. Det 
kommer att ge utslag på intäkterna för skatter och 
statsbidrag. Varje minskning på 100 invånare 
skulle för år 2022 betyda att skatter och statsbidrag 
blir cirka 6,8 mnkr lägre än i budget. 
 
Planen för investeringar åren framöver är fortsatt 
mycket stor och det kommer krävas att kommunen 
tar upp nya lån. Det ger utmaningar att inrymma 
både högre avskrivningar och lånekostnader i bud-
geten framöver. Bland investeringarna finns bygg-
nation av ny förskola och stora reinvesteringar i 
VA-nätet.  
 
Kommunens planeringsförutsättningar försvåras 
ofta av att nya satsningar inför kommande budgetår 
ges besked om under hösten. Nyligen har rege-
ringen offentliggjort budgetpropositionen för 2022 
och den innebär för Hultsfreds kommun en höjning 
av statsbidragen med sammanlagt 12,7 mnkr. 
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Resultaträkning

Kommunen
Avvikelse Utfall Budget Utfall

2021 2021 2021 2020

Verksamhetens intäkter, exkl proj Not 2 33 263 141 211 107 947 148 336
Verksamhetens kostnader, exkl proj Not 3 -12 232 -774 443 -762 211 -754 820

    projektintäkter  0 17 932 17 932 15 521
    projektkostnader  0 -17 932 -17 932 -15 521
   varav pensionskostnader -4 986 -45 401 -40 415 -37 738
   varav avskrivningar och nedskrivningar 4 919 -22 318 -27 237 -17 869
Nettokostnader 21 031 -633 233 -654 264 -606 483

Skatteintäkter Not 4 -6 393 393 613 400 006 394 786
Generella statsbidrag och utjämning 1 986 285 149 283 163 259 680

Delsumma skatter o statsbidrag -4 406 678 762 683 169 654 466

Verksamhetens resultat 16 625 45 530 28 905 47 983

Finansiella intäkter              161  984  823 1 153
Avkastning avsatta pensionsmedel 23 048 25 715 2 667 -1 122
Finansiella kostnader pensionsskuld     137 - 183 - 319 -2 465
Finansiella kostnader       1 759 - 574 -2 333 -1 706
Resultat 41 729 71 472 29 743 43 843

Koncernen
Avvikelse Utfall Budget Utfall

2021 2021 2021 2020

Verksamhetens intäkter, exkl proj Not 2 -45 950 239 450 285 400 254 079
Verksamhetens kostnader, exkl proj Not 3 63 460 -872 240 -935 700 -855 779
   varav avskrivningar 17 400 -36 900 -54 300 -30 700

Nettokostnader 17 510 -632 790 -650 300 -601 700

Skatteintäkter Not 4 -6 393 393 613 400 006 394 800
Generella statsbidrag och utjämning 1 986 285 149 283 163 259 700
Delsumma skatter o statsbidrag -4 406 678 762 683 169 654 500

Verksamhetens resultat 13 104 45 972 32 869 52 800

Finansiella intäkter             23 200 26 700 3 500  0
Finansiella kostnader       2 200 -2 400 -4 600 -6 100

Resultat före skatt 38 504 70 272 31 769 46 700

Januari - augusti

Januari - augusti
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Resultaträkning

Kommunen
Avvikelse Prognos Budget Utfall

2021 2021 2021 2020
Verksamhetens intäkter, exkl proj Not 2 48 448 210 410 161 962 310 728
Verksamhetens kostnader, exkl proj Not 3 -39 101 -1 195 164 -1 156 063 -1 235 697

projektintäkter  0 17 932 17 932 23 328
projektkostnader  0 -17 932 -17 932 -23 328

   varav pensionskostnader -5 367 -65 990 -60 623 -61 102
   varav avskrivningar och nedskrivningar 6 842 -34 014 -40 856 -30 451

Nettokostnader 9 347 -984 754 -994 101 -924 969

Skatteintäkter Not 4 3 737 603 746 600 009 578 486
Generella statsbidrag och utjämning - 60 424 684 424 744 391 348

Delsumma skatter o statsbidrag 3 677 1028 430 1024 753 969 833

Verksamhetens resultat 13 024 43 676 30 652 44 865

Finansiella intäkter              11 1 246 1 235 1 482
Avkastning avsatta pensionsmedel 7 621 11 621 4 000 12 045
Finansiella kostnader pensionsskuld     249 - 230 - 479 -5 319
Finansiella kostnader       2 149 -1 351 -3 500 -2 726

Resultat 23 054 54 963 31 908 50 345

Koncernen

Avvikelse Prognos Budget Utfall
2021 2021 2021 2020

Verksamhetens intäkter, exkl proj Not 2 55 450 356 550 301 100 380 100

Verksamhetens kostnader, exkl proj Not 3 -57 250 -1 346 150 -1 288 900 -1 300 500

   varav avskrivningar 6 900 -56 000 -62 900 -50 600

Nettokostnader -1 800 -989 600 -987 800 -920 400

Skatteintäkter Not 4 3 737 603 746 600 009 578 486
Generella statsbidrag och utjämning - 60 424 684 424 744 391 348
Delsumma skatter o statsbidrag 3 677 1028 430 1024 753 969 834

Verksamhetens resultat 1 877 38 830 36 953 49 434

Finansiella intäkter             7 800 13 000 5 200 7 700
Finansiella kostnader       2 800 -4 100 -6 900 -4 700

Resultat före skatt 12 477 47 730 35 253 52 334

Januari - december

Januari - december
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Balansräkning Kommunen Koncernen 

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

2021 2021 2020 2021 2020

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Materiella anläggningstillgångar Not 5 710,3 800,7 631,3 1 139,3 1 005,7
Finansiella anläggningstillgångar 32,1 32,1 32,1 10,6 10,8
Långfristiga fordringar Not 6 4,8 4,8 4,8 8,0 8,1
Summa anläggningstillgångar 747,2 837,6 668,2 1 157,9 1 024,6

Omsättningstillgångar
Omsättningtillg av investering/Förråd 2,8 3,8 2,8 3,8 2,4
Kortfristiga fordringar 109,2 109,2 137,7 102,9 116,6
Placering pensionsmedel Not 7 216,7 202,0 190,9 216,7 180,7
Kassa och bank 62,3 19,3 78,5 133,2 187,9
Summa omsättningstillgångar 391,0 334,3 409,9 456,7 487,7

Summa tillgångar 1 138,2 1 171,9 1 078,1 1 614,6 1 512,3

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital Not 8 416,6 400,1 345,1 539,0 464,5
  varav årets resultat 71,5 55,0 50,3 70,4 46,7
  varav resultatutjämningsreserv 68,1 102,6 68,1 68,1 68,1
  varav avsättning för skatt 7,6 7,6

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser 17,2 16,9 16,8 20,8 20,0
Avsättning för deponi 40,1 40,1 40,1 40,1 34,6
Övriga avsättningar 25,3 25,8 25,1 28,5 28,6
Summa avsättningar 82,6 82,8 81,9 89,4 83,2

Skulder
Långfristiga skulder Not 9 283,8 333,8 233,8 602,1 557,2
Långfristiga skulder/statliga investeringsbidrag 10,2 10,2 10,4 10,2 9,5
Kortfristiga skulder 345,0 345,0 406,9 373,8 397,8
Summa skulder 639,0 689,0 651,1 986,1 964,5

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder 1138,2 1171,9 1078,1 1 614,6 1 512,3

Panter och ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
   Pensionsförbindelser som inte tagits 
   upp bland skulder eller avsättningar 277,2 271,9 277,6 277,2 282,1
   Löneskatt 67,2 66,0 67,3 67,2 68,4

   Borgen och övriga ansvarsförbindelser 490,8 531,9 495,3 169,5 153,9
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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 40 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 2021 innebär detta att 
slutavräkning för 2020 och preliminär slutavräk-
ning av 2021 års preliminära skatteintäkter har 
bokförts. 
 
Komponentavskrivningar 
Kommunen började med komponentavskrivning 
under 2014. För investeringar före 2014 har inve-
steringsobjekt över 5 mnkr fördelats på olika kom-
ponenter. Investeringar gjorda efter 2014 görs med 
komponentavskrivning. 
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Koncernredovisningen har upprättats enligt för-
värvsmetoden med proportionell konsolidering. 
Förvärvsmetoden innebär att det egna kapitalet 
som förvärvats vid anskaffningstillfället har elimi-
nerats. 
 
Med proportionell konsolidering menas att om 
"dotterbolagen" inte är ägda till 100 procent så tas 
endast ägda andelar av räkenskaperna med i kon-
cernredovisningen. Interna mellanhavanden mellan 
kommunen och de olika företagen har eliminerats.  
 
Kortfristiga skulder omfattar kortfristiga lån, 
skulder, och checkräkningskrediter hänförliga till 
den löpande verksamheten. 
 
Kostnadsräntor som avser redovisningsåret har 
skuldbokförts. 
 
Leverantörsfakturor inkomna efter augusti, som 
tillhör redovisningsåret har skuldbokförts.  
 
Likviditet betyder betalningsberedskap på kort 
sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid). 
 
Långfristiga skulder omfattar skulder översti-
gande 1 år. 
 
Mark. Övrig mark redovisas som anläggningstill-
gång.  
 
Nettoinvesteringar. Investeringsutgifter efter av-
drag för investeringsbidrag med mera. 
 
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. 2013 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 Rips19. 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 40,15 
- förtroendevalda och 
 uppdragstagare 31,42 
 
Placerade pensionsmedel är klassificerade som 
omsättningstillgång vilka från och med 2019 värd-
eras inklusive orealiserade vinster/förluster. Tidi-
gare år värderas de enligt lägsta värdets princip. 
Jämförelsetal 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 2021-08-31

Noter

mnkr Prognos Bokslut
Delårs-
rapport

Delårs-
rapport

Koncern 
delårsrapport

Koncern 
delårsrapport

2021 2020 2021-08-31 2020-08-31 2021-08-31 2020-08-31

Not 2 Verksamhetens intäkter  228,3 310,7 159,0 163,8 257,4 269,6
Varav: projekt m m 17,9 23,3 17,9 15,5 17,9 15,5
Verksamhetens intäkter exkl projekt o asylpengar210,4 287,4 141,1 148,3 239,5 254,1

Varav asylpengar/välfärdspengar/program 13,1 17,2 8,7 11,6
Verksamhetens intäkter är justerade 
med interna poster

Not 3 Verksamhetens kostnader 
Pensioner inkl löneskatt 66,0 52,7 45,4 43,1 47,4 44,7
Personalkostnader 738,9 733,5 461,1 455,4 507,4 499,0
Material, tjänster, bidrag m m 374,2 376,2 263,5 253,9 298,4 296,9
Avskrivning 34,0 30,5 22,3 17,9 36,9 30,7

1 213,1 1 192,9 792,3 770,3 890,1 871,3
Varav: projekt m m 17,9 23,3 17,9 15,5 17,9 15,5
           aktieägartillskott HKIAB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verks kostnader exkl projekt m m 1 195,2 1 169,6 774,4 754,8 872,2 855,8

Varav asylpengar/välfärdspengar/program 13,1 17,2 8,7 11,6
Verksamhetens kostnader är justerade 
med interna poster

Not 4 Kommunalskatt
Prel skatteintäkter 590,2 592,2 393,6 394,8
Avräkning kommunalskatt 13,5 -13,7 0,0 0,0

603,7 578,5 393,6 394,8

Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning riket 226,2 225,3 150,8 150,2
Kostnadsutjämning riket 73,3 71,8 48,8 47,9
Strukturbidrag 13,6 26,7 13,6 17,2
Kostnadsutjämning länet 0,0 0,0 0,0 0,0
Regleringsbidrag/avgift 42,1 7,5 28,1 5,0
Kostnadsutjämning LSS 41,7 35,6 27,8 23,8
Fastighetsavgift 27,8 24,4 16,0 15,6
Generella bidrag staten 0,0 0,0 0,0 0,0

424,7 391,3 285,1 259,7

Totalt skatter och statsbidrag 1028,4 969,8 678,7 654,5

Not 5 Fastigheter, anläggningar och inventarier
Ingående balans 631,3 530,4 631,3 530,4 1065,4 896,5
Investeringar 203,3 56,8 23,6 0,3 33,0 0,3
Ökn/minskn leasing inventarier m m
Försäljning, bidrag 0,0 -0,3 0,0 0,0 -4,3 0,0
Upp/nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar -33,9 -30,7 -22,5 -19,8 -36,9 -30,6
Pågående investeringar 75,1 77,9 65,1 82,1 139,6

800,7 631,3 710,3 576,0 1139,3 1005,8
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Noter

mnkr Prognos Bokslut
Delårs-
rapport

Delårs-
rapport

Koncern 
delårsrapport

Koncern 
delårsrapport

2021 2020 2021-08-31 2020-08-31 2021-08-31 2020-08-31

Not 6 Långfristiga fordringar
Ingående balans 4,8 4,8 4,8 4,8 8,0 8,1
Nya lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
Amortering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4,8 4,8 4,8 4,8 8,0 8,1

Not 7 Placering av pensionsmedel
Aktier 99,2 95,1 99,2 92,0
Obligationer 93,7 78,1 83,5 73,3
Orealiserade vinster/förluster 0,0 10,5 24,8 4,6
Summa värdepapper 192,9 183,7 207,5 169,9
Banktillgodohavande mm 9,1 7,2 9,1 10,9
Övrigt 0,0

Summa bokfört värde 1) 202,0 190,9 216,6 180,8

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 345,1 294,8 345,1 294,7 468,5 417,5
Direktbokn mot eget kapital, deponi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 55,0 50,3 71,5 44,0 69,6 46,7
varav: Resultatutjämningsreserv 102,6 68,1 68,1 32,8 68,1 68,1
Kompetensfond 20,0 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0

400,1 345,1 416,6 338,7 538,1 464,2

Avsättning till RUR
2012 6,9 6,9 6,9
2013 14,3 14,3 14,3
2015 1,7 1,7 1,7
2018 9,8 9,8 9,8
2020 35,3 35,3 35,3
2021 34,5
Summa 102,6 68,1 68,1

Not 9 Långfristiga skulder
Ingående balans 233,8 233,8 233,8 183,8 557,2 495,2
Nya lån 100,0 0,0 50,0 50,0 50,0 62,5
Amortering 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 -0,5
Leasing ökn/minskn

333,8 233,8 283,8 233,8 602,1 557,2
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Delårsrapport per 2021-08-31, utfall 2021-08-31

Driftredovisning, tkr
K är kostnad och I är intäkt Avvikelse

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

Nämnd/styrelse utfall 2021 2021 2020
   

Kommunstyrelse:

Kommunövergripande verksamhet KostnaderK 6 254,9 82 648,8             88 903,7 87 605,5
Kommunövergripande: driftbidrag 
till HKIAB, Invensys K 77,2 2 421,0 2 498,2 2 466,0

Kommunövergripande intäkter  (Exkl oförutsett))I 3 750,3 -21 853,8 -18 103,5 -27 503,5

 Räddningstjänst K -3 966,2 17 971,1 14 004,9 16 129,6

I 1 665,3 -3 222,2 -1 556,9 -2 078,0

Fastighetsförvaltningen K 3 904,1 33 310,6 37 214,7 34 397,7

I 953,5 -36 731,6 -35 778,1 -34 525,8

Kultur- och fritidsförvaltningen K 269,3 36 894,0 37 163,3 35 827,3

I 2 235,1 -9 853,1 -7 618,0 -12 608,3

ÖSK K 1 455,7 32 122,9 33 578,6 19 930,4

K -224,1 224,1 2 719,4

Barn- och utbildningsnämnd K -14 425,5 263 387,6 248 962,1 259 321,8

I 9 294,8 -36 133,5 -26 838,7 -37 218,6

Socialnämnd K -22 805,2 312 488,1 289 682,9 303 965,3

I 18 196,7 -47 785,2 -29 588,5 -52 388,3

Miljö- och byggnadsnämnd K 1 584,8 17 625,1 19 209,9 17 702,3

I -292,8 -13 170,3 -13 463,1 -11 508,0

Ej fördelade kostnader K

Oförutsett, löner K 4 077,8 0,0 4 077,8 0,0

Oförutsett, övrigt K 443,9 289,5 733,4 0,0

Oförutsett, moduler K 0,0 0,0 0,0 0,0

Pensionsutbetalningar K -4 914,4 18 505,6 13 591,2 18 524,2

Pensionsavgifter K 3 871,8 21 348,7 25 220,5 18 580,1

Övr nyintjänade pensionsförmåner K -54,7 5 177,3 5 122,6 5 955,3

Arbetsgivaravgifter K -5 756,6 112 670,3 106 913,7 111 407,2

Kalkylerade PO-pålägg K 12 769,4 -145 317,5 -132 548,1 -141 919,2

Fördelad internränta K -2 344,2 -4 119,0 -6 463,2 -4 453,1

I 0,0

Ers för kapitalkostn ÖSK I 106,2 -16 205,4 -16 099,2 -13 180,1

Avskrivningar ÖSK K 4 904,1 10 539,4 15 443,5 9 333,5

Nedskrivning K 0,0 0,0

Interna poster K 2 645,7 -43 744,3 -41 098,6 -42 674,2

I -2 645,7 43 744,3 41 098,6 42 674,2

Summa kostnader, exkl projekt K -12 232,2 774 443,3 762 211,1 754 819,1

Summa intäkter, exkl projekt I 33 263,4 -141 210,8 -107 947,4 -148 336,4

Diverse projekt m m K 0,0 17 932,0 17 932,0 15 521,4

I 0,0 -17 932,0 -17 932,0 -15 521,4

Summa kostnader, inkl projekt K -12 232,2 792 375,3 780 143,1 770 340,5

Summa intäkter, inkl projekt I 33 263,4 -159 142,8 -125 879,4 -163 857,8
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Delårsrapport per 2021-08-31, beräknat utfall 2021-12-31

Driftredovisning, tkr
K är kostnad och I är intäkt Avvikelse Prognos Budget Bokslut

Nämnd/styrelse utfall 2021 2021 2020
   

Kommunstyrelse:

  Kommunövergripande verksamhet K 2 389,8 133 670,0 136 059,8 154 664,8

  Kommunstyrelse, HKIAB o Invensys K 115,0 3 631,6 3 746,6 4 001,6

  (Exkl oförutsett) I 4 984,5 -32 138,7 -27 154,2 -49 261,2 

Räddningstjänst K -4 143,7 25 310,7 21 167,0 24 481,3

I 1 788,0 -4 123,3 -2 335,3 -6 859,0 

Fastighetsförvaltningen K 4 460,0 52 393,7 56 853,7

I 1 524,6 -55 189,3 -53 664,7

Kultur- och fritidsförvaltningen K -760,0 57 229,2 56 469,2 51 384,8

I 430,0 -11 862,3 -11 432,3 -13 918,0 

ÖSK K 450,0 49 915,8 50 365,8 41 389,7

ÖSK VA avsättning investeringar K 290,0 -290,0 0,0

Barn- och utbildningsnämnd K -21 224,6 402 593,7 381 369,1 361 548,4
I 15 649,4 -55 905,2 -40 255,8 -84 046,6 

Socialnämnd K -27 650,1 469 860,9 442 210,8 453 065,3

I 23 751,2 -68 130,9 -44 379,7 -104 660,1 

Miljö- och byggnadsnämnd K 721,0 28 828,1 29 549,1 24 900,1

I -180,5 -20 054,8 -20 235,3 -18 351,9 

Oförutsett, löner K 3 801,2 0,0 3 801,2 0,0

Oförutsett, övrigt K 810,5 289,5 1 100,0 164,5

Oförutsett, moduler K 0,0 0,0 0,0 0,0

Pensionsutbetalningar K -5 815,3 26 201,1 20 385,8 22 090,2

Pensionsavgifter K 5 951,1 32 023,1 37 974,2 34 831,8

Övr nyintjänade pensionsförmåner K -82,6 7 766,0 7 683,4 8 643,3

Arbetsgivaravgifter K -8 106,4 169 000,0 160 893,6 168 225,6

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

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

Kalkylerade PO-pålägg K 10 777,4 -216 170,6 -205 393,2 -218 726,8 

Semesterlöneskuld K 458,9

Fördelad internränta K -3 144,5 -6 550,0 -9 694,5 -6 926,9 

Ers för kapitalkostn ÖSK I 501,2 -24 650,0 -24 148,8 -17 104,6 

Avskrivningar ÖSK K 2 060,0 21 105,3 23 165,3 14 537,2

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

Interna poster K 0,0 -61 644,4 -61 644,4 -20 821,4 

I 0,0 61 644,4 61 644,4 20 821,4

Summa kostnader, exkl projekt m m K -39 101,2 1 195 163,7 1 156 062,5 1 117 912,4

Summa intäkter, exkl projekt m m I 48 448,4 -210 410,1 -161 961,7 -273 380,0 

Projekt K 0,0 17 932,0 17 932,0 31 753,4
I 0,0 -17 932,0 -17 932,0 -31 753,4

Summa kostnader, inkl projekt K -39 101,2 1 213 095,7 1 173 994,5 1 149 665,8

Summa intäkter, inkl projekt I 48 448,4 -228 342,1 -179 893,7 -305 133,4 
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Delårsrapport per 2021-08-31, beräknat utfall 2021-12-31   
            

Investeringsredovisning, tkr         
U är utgift och I är intäkt       Avvikelse   

    Beräknat utfall Budget Budget- Bokslut 

Nämnd/styrelse   2021 2021 utfall 2020 

Kommunstyrelse:           
Kommunövergripande verk-           
samheter U 2 333,0 10 043,1 7 710,1 1 729,0 
  I         

           
Fastighetsförvaltningen U 112 965,6 157 202,4 44 236,8 75 423,7 
            
Kultur- och fritidsförvaltningen U 1 600,0 1 600,0 0,0 7 675,3 
            
Räddningstjänst U 1 150,0 3 450,0 2 300,0 1 772,8 
            
ÖSK U 82 693,5 188 516,3 105 822,8 43 374,2 
  I         
            
Barn- och utbildningsnämnd U 500,0 500,0 0,0 561,3 
            
Socialnämnd U 1 055,5 2 206,5 1 151,0 768,7 
            
Miljö- och byggnämnd U 991,0 843,1 -147,9 302,7 
            
Summa utgifter U 203 288,6 364 361,4 161 072,8 131 607,7 
Summa inkomster I 0,0 0,0 0,0 0,0 
            
Nettoinvesteringar  203 288,6     131 607,7 
            
Varav:           
Inköp av fastigheter:   3 420,0       
  U         
Summa inköp   3 420,0       
Försäljning av fastigheter:           
  I         
Summa fastighetsförsäljning I 0,0       
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Driftbudget (tkr)
Avvikelse Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall 

2021-08-31 2021-08-31 2021-08-31 2020-08-31 2021 2021 2021 2020

Kostnader exkl projekt 4 679,9 75 566,5 80 246,4 75 930,3 2 860,1 119 973,5 122 833,6 122 002,7

Intäkter exkl projekt 3 794,1 -21 889,6 -18 095,5 -22 419,1 4 996,4 -32 138,7 -27 142,3 -36 302,3

Nettokostnader 8 474,0 53 676,9 62 150,9 53 511,2 7 856,5 87 834,8 95 691,3 85 700,4
ingår i kostnader
Personalkostnader 3 538,6 49 255,8 52 794,4 48 711,4 5 553,4 75 081,8 80 635,2 77 496,9

Antal årsarbetare:
Budget/utfall 3,9 137,6 141,4 140,7 5,2 136,2 141,4 140,9
 Nyinrättade tjänster

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse

Utvecklingskontoret Verksamheten för skolskjutsar och fiber har övergått till ÖSK. Ny näringslivssamordnare från och med 1 juni 2021. Ny 
näringslivsutvecklare från 1 augusti 2021. Ny chef för utvecklingskontoret från 1 juni.

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. 

Serviceenheten Målet att bedriva verksamhet inom ekonomisk ram kommer vi att klara trots ökade kostnader pga covid-19. Målet att hålla 
semestertimmarna under 1200 på lokalvården är uppnått. Enkät för kundnöjdhet gällande lokalvård/verksamhetsvaktmästeri/kost kommer skickas ut 
under hösten och därmed har vi inga resultat att redovisa än. Kostenheten ska vara avtalstrogna sina uppandlade avtal till minst 85%. Under de 2 
första kvartalen ligger avtalstroheten på 92%. Övriga avtal stämmer vi av mot varje faktura för att säkerställa att vi köper produkter enligt avtal. 
Internkontroller görs på körjournaler för bilpoolen och verksamhetsvaktmästeriets bilar 1ggr/månad, pedagogiska måltider 2 ggr/år. Kontroll av  
frånvaro görs genom att stämma av frånvarolistor mot personalsystemet 2 ggr/år. 

Kommunkansli Uppmuntra digitalt deltagande för att minska restider och resekostnader.
Personalkontoret En tjänst som HR-konsult används av Barn-och utbildningsförvaltningen fr.o.m. 2020-06-01 p.g.a. föräldraledighet. Egen 
systemförvaltning har påbörjats.

Ekonomikontoret Nettokostnaderna minskas med en motsvarande en tjänst under året, helårseffekt blir på 2022.

Ekonomikontoret Under året inträffar två pensionsavgångar på ekonomikontoret och dessa komma att ersättas med en tjänst. Sedan 2021 finns det 
dessutom 0,5 tjänst i budget som inte utnyttjas. 

Ekonomikontoret Ekonomimålet kommer att nås. Måluppfyllelse i övriga perspektiv är mer osäkra då mätning görs under senare delen av året. 
Trenden på digitala fakturor, både kund- och leverantörsfakturor, är ökande vilket troligen medför att dessa mål nås med god marginal.

Informationsenheten Corona-pandemin har påverkat arbetet under första halvåret 2021, och framförallt belastat informations-funktionen. En 
satsning på "Hultsfredshemester" för att stödja turistaktörer gjordes även under 2021, och belastade kostnaderna för turismutveckling. En tjänst som 
verksamhetsutvecklare blev vakant under våren 2021, och har inte tillsatts. 

IT-enheten Mer ledighet från personal genom föräldrarledighet och nedsatt tjänst med 0,2
Kommunkansli I och med föräldraledighet och en kommande pensionsavgång sker överlappningar av personal. I och med pandemin har stor tid lagts 
ned för att säkerställa de politiska sammanträdena och en fungerande teknik.

Personalkontoret Hantering av personalfrågor utifrån Coronapandemin.  Vaccinationer genomförda av Avonova (företagshälsovården). Nya löne- 
och kollekttivavtal samt revidering samverkansavtal pågår. Utveckling av digital hantering för löner och ersättningar. Fortsatt arbete med 
kompetensförsörjning och förmåner. 

Serviceenheten Ny skola i Målilla vilket innebär nytt kök och nya verksamhetsytor. Förändringar i våra verksamheter pga. covid 19. Ökade 
personalkostnader pga. utökad bemanning för att undvika smittspridning. Utökning med städning av ny lokal Stationshuset. 

Informationsenheten 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.

IT-enheten Prognosen är att målen i styrmodellen uppfylls.
Kommunkansli I dagsläget är prognosen att målen kommer att uppfyllas. Sammanställning av mätning sker dock senare under hösten.

Utvecklingskontoret Flera av målen mäts i slutet av året. Vi bedömer efter indikationer att målen kommer att nås.

Informationsenheten Ej tillsatt verksamhetsutvecklare inom e-Utveckling ger budgetutrymme för mer flexibla arbetsformer för digitalisering. Deltid 
verksamhetsutvecklare köps som tjänst av Oskarshamns kommun. Avrop av centrala avtal samt att dra nytta av samverkan i länet och landet inom tex 
utveckling av e-tjänster. 
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Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec

159,4 443,0

-120,0 -185,5

352,2 333,7

90,4 47,2

100,0 100,0
473,9 500,0 164,3 100,0

339,5 490,6

331,4 315,4
30,4 36,4

-108,1 -200,0 24,7 295,3

174,7 100,0 1,3 1,3

260,7 300,0 25,4 25,4

213,2 75,0 0,0 0,0

180,6 30,0 0,0 0,0

264,7 300,0 6,3 6,0

-16,7 -3,2 0,0 0,0

277,0 -25,0 43,8 63,8

-174,5 -600,0 925,3 600,0

-5,9 -400,0 -363,5 800,0
219,1 250,0 -333,5 -400,0

17,2 -120,0 207,1 200,0

-29,4 -100,0 94,0 150,0

151,0 100,0 -255,6 -300,0
35,2 35,2 14,6 17,1

1 531,2 1 000,0 2 759,2 2 800,0

454,6 454,6 167,4 167,4

Cafeteria Endast kaffe i cafeterian då distansarbete varit normen under pandemi.
Städ Fönsterputsning som skulle varit förra året. Ökade personal- och materialkostnader i samband med covid-19.  

Vaktmästare Bidragstjänster via arbetsförmedlingen. Tillsättning av extra personal på grund av diverse flyttar hos 
andra förvaltningar.

Bilpool Låga leasingkostnader under första halvåret. Något ökade leasingavgifter för årets sista månader. Lågt 
utnyttjande av bilar under pandemin. 

Utvecklingskontoret Lägre personalkostnader på grund av pensionsavgångar bland annat. Lägre kapitalkostnader 
än budgeterat. Intäkt för socioekonomisk utveckling.

Central samverkkommitté Överskott pga färre övergripande utbildningsinsatser.
Övr personaladm åtgärder Överskott  p.g.a av färre hedersgåvor.
Facklig verksamhet Överskott  pga outnyttjad facklig tid.
Rekryteringsåtgärder Underskott p.g.a två  chefsrekryteringar. 

Kost Ökade livsmedelskostnader dock i lägre omfattning då det förekommit bland annat distansundervisning. 
Lägre underskott till följd av cirkulationstjänstgöring vid sjukdom och liknande på grund av få vikarier. 

Näringslivsbefrämjande åtgärder Färre evenemang och aktiviteter i samband med pandemi ger lägre kostnader. 
Intäkter i omställningsprojekt Glamox. 

Centrala Inköp Mindre förbrukning av kontorsmateriell. 

Ekonomikontoret Personalkostnaderna är lägre än budgeterat, det beror på att en halv tjänst budgeterat inte 
utnyttjas samt på föräldraledigheter.

Ekonomikontoret Kostnaderna för IT-ökar mer än budget, ökning av befintliga avtal. Samtidigt är kostnaderna 
för försäkringar lägre än budgeterat. 

Omställningsfonden  Underskott p.g.a.  ökade utbetalningar av ersättningar.
Ledarutveckling Projektet löper över årsskiftet och nettoavvikelsen blir 0 vid årsskiftet. 

Ekonomikontoret Intäkterna är högre än budgeterat främst på grund av ökad försäljning av tjänster till 
bidragsfinansierade projekt samt till andra förvaltningar.

Informationsenheten Totalt överskott på 200 tkr har sitt ursprung i överskott på kostnader på totalt 100 tkr 
(kapitalkostnader och personalkostnader e-utveckling där vakant tjänst ej har tillsatts. 

Informationsenheten Därutöver finns ett underskott på kostnader som härrör till satsningen 
"Hultsfredshemester", som togs inom ramen för budgeten 1390 - 117  turismutveckling - Covid-19-insats.) På 
intäktssidan beräknas ett överskott på 100 tkr beroende på statsbidrag för covid-19.

IT-enheten Lägre kapitalkostnader och fler uppdrag från andra med avtal.
Kommunkansli Utfallet för personalkostnaderna är lägre än budgeterat, vilket bland annat beror på att det finns 
del av juristtjänst i personalbudgeten trots att den faktureras från Vimmerby och därmed hamnar under övriga 
kostnader. En föräldraledighet under året som ersatts av vikarie.

Kommunkansli Övriga kostnader visar ett överskott för 2021 vilket delvis beror på att kontaktcenter slutade sälja 
tjänster till kansliet i maj 2020 men budgeten är ej justerad för detta ännu. Utbildningar har inte heller kunnat 
genomföras i samma utsträckning pga pandemin och de genomförda utbildningarna under året har oftast varit 
billigare då de genomförts digitalt.

Kommunkansli Intäkterna avviker marginellt mot budget.
Personalkontoret Underskott p.g.a. ökat konsultstöd från Visma.

Företagshälsovård Överskott p.g.a. av något färre insatser  av företagshälsovården.
Rehabliteringsåtgärder Överskott p.g.a. något färre insatser.

Avvikelser
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Delårsrapport 2021-08-31 Kommunstyrelsen, Fastighetsförvaltning

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

2021-08-31 2021-08-31 2021-08-31 2020-08-31 2021 2021 2021 2020

Kostnader exkl projekt 3 901,3 33 313,3 37 214,7 34 385,1 4 460,0 52 393,7 56 853,7 48 788,2

Intäkter exkl projekt 1 049,9 -36 828,0 -35 778,1 -34 525,8 1 524,6 -55 189,3 -53 664,7 -51 483,3

Nettokostnader 4 951,2 -3 514,6 1 436,6 -140,7 5 984,6 -2 795,6 3 189,0 -2 695,1
ingår i kostnader
Personalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Antal årsarbetare:
Budget/utfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 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

468,22     550,00     141,20     211,50     

351,67     525,00     25,56      37,50      

85,80      120,00     26,60      38,00      

138,44     160,00     503,80-     800,00-     

294,61     400,00     1 436,55  2 154,00  

956,21-     700,00-     436,10-     654,00-     

185,68     200,00     265,90-     399,00-     

43,57-      65,00-      160,40     240,00     

2 032,44  2 100,00  166,72     249,00     

1 176,30  1 000,00  387,49     580,50     

109,52     100,00     89,22-      133,50-     

58,46      70,00      0,37        0,60        

Förvaltningsfastigheter. Övriga kostnader ligger kraftigt under budget. 
Kommunstyrelse fastigheter. Kapitalkostnader långt under budget. Övriga kostnader i något lägre än budgeterat.

Brandstation. Främst avvikelse på kostnader för el/bränsle samt kapitalkostnader. 

Fastighetsförvaltningen arbetar aktivt med styr- och regler för att effektivisera energiåtgången. Parallellt med detta fortsätts arbetet med att i varje projekt hitta 
energibesparande åtgärder. Ett solcellsanläggningsprojekt pågår för gymnasiet-Hagadal.

Under året har mycket personalresurser lagts på bl a nybyggnation av särskola i Målilla samt nya förskolan i Hultsfred. Uppdatering av kommunens SBA har 
tagits fram och implementeras nu i alla kommunala verksamheter.

Fastighetsförvaltningen beräknar uppnå de mål som är uppsatta för året. De ekonomiska målen uppfylls på såväl kostnads- som intäktssidan.

Avvikelser

K o F turism/camping. Kapitalkostnader lägre än budget. Kraftig avvikelse på intäkter med anledning av avvaktad 
fakturering till följd av pandemin samt att utfall ligger på annan verksamhet
K o F allm kultur byggnad. Lägre utfall för fastighetsunderhåll med anledning av kommande investering. Intäkter 
kraftigt över budget då budget för denna ligger på annan verksamhet.

K o F allm fritid. Större åtgärder Hagadal, såsom brandskyddsåtgärder, byte golv och lågspänningsställverk.
K o F Fritidsgårdar. Få underhållsåtgärder under året.
BUN förskola. Något höga kostnader för el/bränsle samt interna tjänster.
BUN grundskola. Lägre utfall för fastighetsunderhåll med anledning av kommande investeringar.
BUN gymnasium. Kostnader för el/bränsle samt övriga kostnader lägre än budgeterat. Avvikelse intäkter då 
budget för denna ligger på annan verksamhet.
Soc vård o omsorg äldre. Utfall för kostnader något lägre än budget, främst övriga kostnader. Intäkter lägre än 
budgeterat.
Insatser LSS/SFB. Kostnader något lägre än budgeterat, främst avvikelse på el/bränsle samt övriga kostnader.
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Delårsrapport 2021-08-31 Kommunstyrelsen, Kultur och Fritid

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

2021-08-31 2021-08-31 2021-08-31 2020-08-31 2021 2021 2021 2020

Kostnader exkl projekt 269,3 36 894,0 37 163,3 35 830,4 -760,0 57 229,2 56 469,2 57 112,1

Intäkter exkl projekt 2 235,1 -9 853,1 -7 618,0 -12 608,3 430,0 -11 862,3 -11 432,3 -17 164,4

Nettokostnader 2 504,4 27 040,9 29 545,3 23 222,1 -330,0 45 366,9 45 036,9 39 947,7
ingår i kostnader
Personalkostnader 1 090,9 13 790,9 14 881,8 14 388,6 800,0 21 838,2 22 638,2 22 380,1

Antal årsarbetare:
Budget/utfall 1,1 40,7 41,8 42,9 0,8 41,0 41,8 42,7
 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

-65,7 0,0 -52,6 -70,0
80,6 0,0 -67,4 0,0

-39,8 -60,0 0,0 0,0
101,3 0,0 0,0 0,0
-32,7 0,0 0,0 0,0
153,2 0,0 1,7 0,0
165,7 100,0 -184,2 -200,0
737,3 400,0 -1 288,9 -900,0
161,6 200,0 -192,5 -150,0

16,8 0,0 -425,6 -350,0
-361,4 -600,0 229,2 600,0

-16,2 100,0 8,8 0,0
-28,1 -50,0 2,0 0,0
193,1 150,0 -314,0 -300,0

-861,4 -1 000,0 3 355,6 1 200,0
-227,6 0,0 0,0 0,0

49,8 0,0 0,0 0,0
-67,7 0,0 334,7 0,0

-130,8 0,0 4,5 0,0 Evenemangsstrategi. Bidrag ligger under Rock city evenemang. Kostnader ska flyttas dit. 
0,0 -300,0 200,0 300,0 Rock city evenemang. Bidrag från kommunen. 

441,3 300,0 623,8 300,0 Ungdomsenhet. Lovaktivitetsbidrag. Mindre verksamhet under pandemin. 

Kultur- och fritidskontor Minskad uthyrning
Övrg fritidsanläggningar Periodiseringar och intäkter ridklubben
Folkets park Hyra högre än budget
Stöd till föreningsanläg Vissa föreningar sena med inlämning av påskrivna avtal. 
Stöd till samlingslokaler Utbetalade helårsbidrag.
Bad utomhus. Skötselbidrag betalas ut under hösten.
Virserums badhus Minskad verksamhet i samband med Covid-19.
Hagadal. Minskad verksamhet i samband med Covid-19.
IdrottsplatserMinskad verksamhet i samband med Covid-19.
Idrottsanl inomhus. Ingen uthyrning under pandemin.
Friluftsverksamhet. Bidragstjänst arbetsförmedlingen. Intäkter stugområde hammarsjön kommer senare under hösten. 

N/A

Första året med nytt bibliotek. Fortsatt arbete med projektering av ny bassäng. Utveckling med multiarena och utegym Målilla. Förojektering av hinder/parkour 
bana vid Hagadals uteanläggning. Fortsatt arbete med våra vandringsleder. Förvaltningen arbetar med samarbetsprojekt cykla utmed Emån. Utbildning av 
barnkonventionskordinatorer. Revidering av folkhälsoplanen. Discgolfspark under uppförande i Hultsfred hembygdspark.

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.

Avvikelser

Stöd till föreningsvht. N/A
Föreningslaget. Byte av arbetsledare vilket innebar tillfällig dubbel bemanning. 
Valhall. Stängt på grund av Covid men även ombyggnation.
Biblioteksverksamhet. Bidrag stärkta bibliotek. Ökade licenskostnader. 
Kulturverksamhet. Helårsbidrag till bland annat studieorganisationer. 
Stöd till kulturföreninga. Minskade ansökningar i samband med covid 19. 
Svenskt Rockarkiv. Inköp av varor till försäljning. Bidrag från Regionen som avser andra halvåret 2021. 
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Delårsrapport 2021-08-31 Kommunstyrelsen, Räddningstjänst

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

2021-08-31 2021-08-31 2021-08-31 2020-08-31 2021 2021 2021 2020

Kostnader exkl projekt -3 966,2 17 971,1 14 004,9 16 129,6 -4 143,7 25 310,7 21 167,0 27 178,3

Intäkter exkl projekt 1 665,3 -3 222,2 -1 556,9 -2 078,0 1 788,0 -4 123,3 -2 335,3 -6 595,9

Nettokostnader -2 300,9 14 748,9 12 448,0 14 051,6 -2 355,7 21 187,4 18 831,7 20 582,4
ingår i kostnader
Personalkostnader -1 679,0 10 700,8 9 021,8 10 165,7 -2 028,5 15 722,6 13 694,1 15 222,5

Antal årsarbetare: -1,6 8,1 6,5 7,6 -1,7 8,2 6,5 7,8
Budget/utfall -1,6 8,1 6,5 7,6 -1,7 8,2 6,5 7,8
 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

-1 679,0 -2 028,5

-2 287,2 -2 115,2

1 665,3 1 788,0

Räddningstjänsten kommer att köra igång utbildnings- och tillsynsverksamheten under hösten och därmed öka intäkterna. Räddningstjänsten har gjort en 
ansökan om statlig ersättning från MSB efter en skogsbrand i juni. Kommunen har en självrisk vid ansökan om ersättning hos MSB på ca 516 tkr. Yrkat 
ersättningsbelopp är 534 tkr. 

Svårt att genomföra utbildningar och tillsyner med rådande Covid-19 restriktioner och därmed lägre intäkter. Arbetet kommer att köra igång under hösten 
när det blir lättnader i de nationella riktlinjerna. Större skogsbrand 18- 20 juni som kostade totalt 1 051 tkr.

Mål för att verksamheten bedrivs inom budget uppnås ej, inte heller målet för antal bränder i byggnader. I övrigt är prognosen att övriga mål uppnås.

Avvikelser

Personalkostnaderna överskrider budget och prognostiseras att bli högre då antal utryckningar är fler än vad det finns 
budget för, 152 larm enligt budget. Räddningstjänsten har hanterat 219 larm fram till och med 31/8. Även en större 
skogsbrand är inräknad. 

Övriga kostnader är höga då t ex Avonovas kostnader har ökat, vilket även påverkar lönekostnaderna då det har 
blivit längre resor. Fordonskostnaden är hög och det finns inte utrymme för större renoveringar. Övriga kostnader 
inkluderar inköp av skyddsutrustning covid -19 för ca 2,3 mnkr. Även en självrisk för statlig ersättning om 516 tkr 
räknas hit.

Intäkterna beräknas bli bättre än budget vilket bland annat beror på ersättning från Socialstyrelsen för inköp av covid 
skyddsutrustning som gjordes 2020, ca 600 tkr. Även ersättning för skogsbrand ca 500 tkr samt intäkter för utförda 
tjänster åt Höglandets räddningstjänst påverkar intäkterna positivt.
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Delårsrapport 2021-08-31 ÖSK - Hultsfred

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

2021-08-31 2021-08-31 2021-08-31 2020-08-31 2021 2021 2021 2020

Kostnader exkl projekt -5 363,7 88 422,5 83 058,8 81 304,7 -7 145,0 131 733,4 124 588,4 115 258,5

Intäkter exkl projekt 6 817,9 -56 299,6 -49 481,7 -61 401,6 7 885,0 -82 107,6 -74 222,6 -82 730,2

Nettokostnader 1 454,2 32 122,9 33 577,2 19 903,1 740,0 49 625,8 50 365,8 32 528,4
ingår i kostnader
Personalkostnader 3 289,8 7 461,4 10 751,2 7 333,1 0,0 19 012,0 19 012,0 13 463,8

Antal årsarbetare:
Budget/utfall 1,8 36,4 38,2 40,7 2,2 36,0 38,2 36,0
 Nyinrättade tjänster 0,8 0,8

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

-739,3 -900,0 1 006,7 900,0

-549,2 -550,0 552,9 550,0

-356,4 -645,0 -13,7 -5,0

-1 277,1 -1 400,0 1 639,6 1 400,0

58,0 100,0 163,6 190,0

-2 167,1 -3 250,0 3 140,1 4 350,0

-4,0
-328,7 -500,0 328,7 500,0

Skogsförvaltning.  Positiv avvikelse mot budget totalt med 267 tkr per 31 augusti. Prognos helår 2021 
enligt budget. Högre avverkningskostnader möts upp av högre intäkter.

Under 2021 har vi fortsatt påverkats av Covid-19. Tjänstemännen har till stor del arbetat på distans, åtgärder har vidtagits för att minimera trängsel på våra 
anläggningar samt förbättringar för att kunna hålla god handhygien. Första två VA-saneringsprojekten för det egna rörläggarlaget påbörjade. Påbörjad exploatering 
av kvarter Oskar och kvarter Batteriet. Fortsatt detaljprojektering av Herrstorpet och kvarter Batteriet. Bevattningsförbud under den torra vår och sommarperioden 
på grund av låga grundvattennivåer i båda medlemskommunerna. Påbörjad byggnation av utemiljö och trafiklösning Målilla skola och förskola. Projektering för 
överföringsledning Hultsfred-Silverdalen.

Ny kodplan för renhållningen för att få bättre kontroll på kostnader och intäkter samt taxa. Fortsatt översyn av elavtal för gatubelysning. Mer frekvent bevakning på 
kostnader och intäkter (försäljning) av olika fraktioner från ÅVC och kompostgårdar. Arbeta med att minska volymen för brännbart avfall. Arbete med läckor i VA-
nätet.

ÖSK har ett flertal mål som stäms av vid olika tidpunkter under året. Inga mål har stämts av och redovisats för direktionen avseende 2021. Fullständig uppföljning 
görs efter årets slut.

Avvikelser

Projektavdelning. Negativ avvikelse på -329 tkr fördelas ut till gata/park, VA samt renhållning. 
Beräknad avvikelse för helår 2021 -500 tkr. 

Förbundsadministration. Negativ avvikelse på 549 tkr fördelas ut till gata/park, VA samt renhållning. 
Beräknad avvikelse för helår 2021 -550 tkr.

Bostadsanpassning. Negativ avvikelse mot budget totalt med 370 tkr per 31 augusti. Prognos helår 2021 -
650 tkr. Underskottet beror på fler och mer omfattande ansökningar samt ansökningar inkomna 2020, 
men som utförts 2021.

Gata/Park. Positiv avvikelse mot budget totalt med 363 tkr per 31 augusti. Prognos helår 2021 enligt budget. Högre 
kostnader för interna tjänster samt fordonskostnader. Högre intäkter mot interna kunder, framför allt VA-avdelningen.

VA. Positiv avvikelse mot budget totalt med 222 tkr per 31 augusti. Prognos helår 2021 +290 tkr. Övriga 
kostnader lägre än budgeterat då inga större haverier skett under året. Högre kostnad för interna tjänster 
till följd av fler vattenläckor än förväntat. 

Renhållning. Negativ avvikelse mot budget med 2006 tkr per 31 augusti, har bokats upp mot tidigare 
avsättningar. Ökade kostnader till följd av nytt avtal GDL samt ny förbränningsskatt på brännbart avfall, 
som vi ej tagit höjd för i budget 2021. Avvikelse om +973 tkr med anledning av ej nyttjade medel till 
"gamla deponier". Försäljningsintäkter högre än budget till följd av höga skrotpriser och noga bevakning 
av avtal.

Finansen. I linje med budget.
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Delårsrapport 2021-08-31 Barn- och utbildningsnämnd

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

2021-08-31 2021-08-31 2021-08-31 2020-08-31 2021 2021 2021 2020

Kostnader exkl projekt -14 425,5 263 387,6 248 962,1 259 321,8 -21 224,6 402 593,7 381 369,1 399 904,3

Intäkter exkl projekt 9 294,8 -36 133,5 -26 838,7 -37 218,6 15 649,4 -55 905,2 -40 255,8 -58 861,5

Nettokostnader -5 130,7 227 254,1 222 123,4 222 103,2 -5 575,2 346 688,5 341 113,3 341 042,8
ingår i kostnader
Personalkostnader -15 985,5 175 960,4 159 974,9 174 974,2 -12 565,6 260 461,3 247 895,7 267 141,0

Antal årsarbetare:
Budget/utfall -74,2 481,3 407,1 498,9 -55,9 463,0 407,1 491,0
 Nyinrättade tjänster 2,0

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

102,2 70,7 1,1 1,1

Barn- och utbildningsförvaltningen
213,8 489,2 12,2 12,3

-287 -1936,9 2324,4 3487

Förskoleklass
-1217 -1565,6 203,3 305

-5774 -1431,2 376,9 565,4

3691,3 -3244,6 3341,2 5014,1

Grundsärskola

-2679 -2564 253,9 252

-5541 -7504,8 841,2 2264 Trots att stora anpassningar har gjorts, förväntas ändå verksamheten uppvisa ett underskott, dock lägre än föregående 
år. Antalet asylsökande elever har sjunkit drastiskt och med detta även intäkter från Migrationsverket. Ökade kostnader 
för fordonstekniska programmet, på grund av indexuppräkning enligt avtal. Antalet äldre elever (19-23 år) har ökat 
och hänsyn till detta tas i budget för 2022. 

Stora anpassningar av tjänster har genomförts, men arbetet är ständigt pågående med att anpassa antal tjänster till budget och annan finansiering, såsom 
statsbidrag. Samarbete med grannkommuner pågår, för att finansiera vissa tjänster.

Verksamheten beräknas uppvisa ett underskott, då elevantalet har ökat till höstterminen och med det ett ökat behov av 
pedagoger.

Fritidshem
Verksamheten beräknas uppvisa ett underskott, som balanseras av att verksamhet grundskola förväntas uppvisa ett 
överskott.

Grundskola

Verksamheten förväntas uppvisa ett överskott, som balanserar upp ett underskott på verksamhet fritidshem. En ökad 
kostnad för fristående verksamhet har lagts in helårsprognosen.

Barn- och utbildningsnämnden förväntas uppvisa ett mindre överskott.
Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningen beräknas uppvisa ett överskott, då lönebudget inte utnyttjats fullt ut.

Förskola
Verksamheten förväntas uppvisa ett överskott, som till del beror på ersättning från staten för sjuklönekostnader.

Nya lokaler för grundsärskola i Målilla invigdes i augusti och även ny utemiljö för förskola och skola i Målilla är under uppbyggnad. Skolverket har beviljat 
medel för riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers utbildning (från förskola till vuxenutbildning). Projektet sträcker sig över åren 
2021-2023. Arbete pågår med omorganisation inför övergång till förskolan Växthuset 2022. En ökad måluppfyllelse för eleverna, i såväl grundskolan som 
gymnasiet, har uppnåtts 2021, jämfört med föregående år.

Barn- och utbildningsnämndens mål består bland annat av att verksamheten ska bedrivas inom budget. Nämnden uppfyller i denna prognos inte målet. 

Avvikelser

Verksamheten förväntas uppvisa ett underskott, då flera elever med stora behov är särskild resurskrävande. Från 
höstterminen 2021 ökar behovet ytterligare.

Gymnasieskola
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-2161 -3067,10 824,5 1475,9

-1436 -1991,4 1322,1 2389,9

922,7 1705,3 -89,7 -139,4

Musikskola

-502,3 -647,6 49,8 275

Campus

262,7 486,3 -148,5 -222,6 Verksamheten förväntas uppvisa ett mindre överskott.

Korttidstillsyn enl LSS

-20,6 -23,2 -17,8 -30 Verksamheten förväntas uppvisa ett mindre underskott.

Verksamheten förväntas uppvisa ett underskott som blir lägre än tidigare beräknat, på grund av att del av tjänst köps in 
av närliggande kommun. 

Verksamheten beräknas uppvisa ett underskott, trots att finansiering av extra resurser för resurskrävande elever sker 
från respektive hemkommun. Nettobudget för verksamheten har sänkts, jämfört med 2020.

SFI

SFI-verksamheten har under ett antal år uppvisat ett underskott, men under 2021 har detta vänts till ett mindre 
överskott. Anpassningar av tjänster har gjorts och under period med distansundervisning har inga vikarier tillsatts.Ca 4 
tjänster finansieras via kommunens flyktingkonto.

Vuxenutbildning

Komvux uppvisar ett överskott. Anpassning av tjänster har gjorts. Vissa planerade kurser har inte kunnat genomföras 
under våren, på grund av Covid 19.Vakanta tjänster har också bidragit till det påvisade överskottet.

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

2021-08-31 2021-08-31 2021-08-31 2020-08-31 2021 2021 2021 2020

Kostnader exkl projekt 1 584,8 17 625,1 19 209,9 17 702,3 721,0 28 828,1 29 549,1 27 469,9

Intäkter exkl projekt -292,8 -13 170,3 -13 463,1 -11 508,0 -180,5 -20 054,8 -20 235,3 -19 046,3

Nettokostnader 1 292,0 4 454,8 5 746,8 6 194,3 540,5 8 773,3 9 313,8 8 423,6
ingår i kostnader
Personalkostnader 721,8 14 447,4 15 169,2 14 214,5 750,0 22 739,0 23 489,0 22 029,5

Antal årsarbetare: 1,0 32,5 33,5 33,2 1,5 32,0 33,5 32,7
Budget/utfall
 Nyinrättade tjänster
Förvaltningens resultat mot budget förväntas enligt prognos bli 540,5 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 och 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

1415,4 521
resterande del av året.

169,4 200

-292,8 160
-340,5 Lägre debitering än budgeterat till Vimmerby kommun för Vimmerbys del av 

samverkan pga lägre nettokostnad än budget.

Beslut i nämnden om att övergå till digital ärendehantering från och med 2021-05-01. Presentation av planområden och projekt kopplat till kartor 
(storymaps). Behovsinventering gentemot miljöbalken påbörjad. Förslag till ny plan- och bygglovstaxa påbörjad inför beslut 2021 och ikraftträdande 
2022. Behov av konsultstöd under hösten för att klara delar av verksamheten. 

Ekonomi: Verksamheten kommer enligt bedömd prognos bedrivas inom budget. Invånare och brukare: Det preliminära resultatet i Insikt totalt sett för 
första halvåret visar att de som haft ett myndighetsärende på förvaltningen är nöjda med servicen. Bedömningen är att målnivån kan uppnås för 
samtliga serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Betygen för första halvåret ligger på 
ungefär samma nivå som motsvarande period 2020. Förvaltningen ligger i fas med genomförda planerade kontroller för säkra livsmedel. Provköp av 
tobak görs under hösten för att säkerställa att ingen verksamhet säljer tobak till ungdomar under 18 år.
Verksamhet och medarbetare: medarbetarenkäten för året är inte genomförd än. Sjukfrånvaron januari-augusti ligger på 1,62% vilket är under 
målnivån 3%. Utveckling: Under året ska detaljplaners påverkan på vår livsmiljö mätas med hjälp av ESTER men här finns det ännu inget resultat. 
Ranking Aktuell Hållbarhet 2021 - Hultsfred plats 117 och Vimmerby 141. Kommunernas målplacering uppnås inte men det är trots det bättre 
placeringar än befarat.

Avvikelser

Lägre personalkostnader pga vakanser och lägre övriga kostnader. Höga kostnader för konsultstöd under 

Lägre politikerkostnad för Hultsfreds kommun än förväntat.

Höga intäktsnivåer främst inom bygglov.
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Driftbudget (tkr)
Avvikelse Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall 

2021-08-31 2021-08-31 2021-08-31 2020-08-31 2021 2021 2021 2020

Kostnader exkl projekt -22 805,3 312 488,1 289 682,9 303 965,3 -27 650,1 469 860,9 442 210,8 468 382,1

Intäkter exkl projekt 18 196,6 -47 785,2 -29 588,5 -52 388,3 23 751,2 -68 130,9 -44 379,7 -91 626,9

Nettokostnader -4 608,6 264 702,9 260 094,3 251 577,0 -3 898,9 401 730,0 397 831,1 376 755,2
ingår i kostnader
Personalkostnader -16 568,2 228 710,4 212 142,2 222 278,4 -17 158,5 343 064,3 325 905,8 345 514,7

Antal årsarbetare:
Budget/utfall 45,1 597,0 551,9 588,8 40,1 592,0 551,9 588,4
 Nyinrättade tjänster 15,3 15,3

Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc

Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna

Avstämning av måluppfyllelse

Invånare och brukare

Inom äldreomsorgen har vi minskat vår bemanning för att komma ner i budgeterad nivå, vi når inte hela vägen fram men är på god väg.

IFO Barn och Familj har förändrat sitt arbetssätt genom att arbeta mer förbyggande till förmån för att minska antalet placerade barn och unga och vi ser att det även 
ger ett stort mervärde för barnen och deras familjer.

Under året har antalet anpassade anställningar samt extratjänster ökat. Det gör att det befarade underskottet inom försörjningsstöd inte blir lika stort eftersom fler 
invånare är i arbete och når en egenförsörjning. Ett ökat antal anpassade anställningar och extratjänster ger dock ett underskott inom Arbete och Integration.

Inom Omsorg om personer med funktionsnedsättning pågår en genomlysning som till en början innebär en jämförelse med liknande kommuner. Utifrån detta 
kommer åtgärder att vidtas, det är en process som på sikt kommer att påverka kostnaderna positivt.

Covid-19 har krävt och fortsätter att kräva en högre bemanning inom både äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och hälso- och sjukvården. 
Fortfarande finns en osäkerhet om huruvida Covid-19 kommer att påverka oss framåt och det är svårt att ställa om till en normal verksamhet innan vi vet hur 
framtiden gällande Covid-19 ser ut. Vi behöver fortfarande vara rustade med skyddsutrustning vilket innebär att vi byggt upp en större lagerhållning av 
skyddsutrustning som vi inte tidigare haft för att säkra tillgången i våra verksamheter. Covid-19 har påverkat våra kostnader för resor och utbildningsinsatser på ett 
positivt sätt eftersom mycket möten och utbildningar är digitala.

Regeringens beslut på riktade stimulansmedel påverkar våra kostnader positivt då vi i hög grad använder stimulansmedlen till kostnader som vi redan har i 
verksamheten med fokus på kvalitet och utveckling. Vi kan se att vi ges möjlighet att arbeta kvalitativt med trygg hemgång, demensteam och lotsar som vi redan 
infört i verksamheten.

Äldreomsorgslyftet har inneburit en stor satsning på att utbilda undersköterskor som annars inte hade varit möjlig.

Ekonomi
Det ekonomiska perspektivet har målet att ha budgeten i balans och som helårsprognosen ser ut per 31 augusti 2021 är det endast administrationen 
och Äldreomsorgen som kommer nå detta mål under 2021.

Individ- och familjeomsorgen genomför varje år en brukarundersökning under hösten, vilket innebär att nästa undersökning genomförs under hösten 2021. IFO 
arbetar med att få en högre svarsfrekvens och kommer nu att genomföra brukarundersökningen digitalt. 

Äldreomsorgen har inte heller några aktuella mätdata klara för perspektivet eftersom nyckeltalen mäts genom den nationella brukarundersökningen. På grund av 
försenad upphandling hos socialstyrelsen kommer inget resultat gällande Äldreomsorgen förrän tidigast maj 2022. Från undersökningen som gjordes under 2020 
kan vi se att Äldreomsorgen inte riktigt nådde de satta målnivåerna men när vi jämför resultatet från vår brukarundersökning mot resultatet från andra kommuner i 
landet så ser vi att vi ligger bra till i kvalité. Förra året gemförde vi för första gången en kontinuitetsmätning inom hemtjänsten och reslutatet visade att vi låg bra till 
i jämförelse med andra. Samma mätning kommer att göras under hösten 2021.

Även Omsorgen om personer med funktionsnedsättning mäter sin måluppfyllelse via en nationell brukarundersökning som genomförs i oktober. Därmed är de 
senaste siffrorna vi har att redovisa de som avser 2020 och vid den mätningen hade OF inte uppnått de satta målnivåerna. Vi arbetar därför med att förbättra 
kvalitén under 2021.
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Verksamhet och medarbetare

Utveckling

Kommentarer
Kostnader Intäkter    

Aug Dec Aug Dec ADMINISTRATION
781,7 1152,9 86,0 37,0

-13247,2 -18814,1 11230,6 15750,6 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

-4107,0 -3084,9 8318,5 9913,9 ÄLDREOMSORG

IFO Barn och Familj prognostiserar sammantaget ett överkott (282 tkr). Det här är en verksamhet som snabbt kan 
ändra sig om nya placeringar tillkommer vilket påverkar kostnaderna i hög grad. Intäkter från Migrationsverket 
gällande ensamkommande barn påverkar resultatet på ett positivt sätt. 

Ett par tjänster inom verksamheten finansieras av stimulansmedel och statliga medel från Tillväxtverket. Det pågår 
ett omställningsarbete inom Barn och Familj, verksamheten har varit på en otroligt hög nivå med många 
anställningar och hög arbetsbelastning under många år. Vi försöker hitta ny balans i verksamheten och för 
närvarande handlar det om att implementera ett nytt arbetssätt och det tar ett tag att komma dit.

Avvikelser

Nyckeltal för perspektiven verksamhet och medarbetare mäts genom kommunens medarbetarenkät som genomförs senare under hösten. I medarbetarenkäten mäts 
stolthet, delaktighet och arbetsmiljö. Vi ser att Individ och familjeomsorgen har förbättrat sina resultat jämfört mot föregående år medan Äldreomsorgen och 
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning har försämrat sina resultat avseende arbetsmiljön under 2020. Det beror troligen på Covid-19 då arbetssituationen 
varit förändrad. Målet för politikerna som handlar om att beslutsprocesserna är välgrundade och tydliga nåddes redan förra året och bedöms ha goda chanser att nås 
även i år.

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 IFO och Äldresomsorgen men inte inom OF.  Målet om kontinuerlig kompetensutveckling har ännu inte uppnåtts av något 
verksamhetsområde men vi ser att utfallet har förbättrats mellan 2019 och 2020 för samtliga verksamhetsområden.

Administrationen beräknas gå med ett överskott (1 190 tkr) vilket främst beror på omflyttning av tjänster som 
under året inte nyttjats fullt ut. Nämndens kostnader har under året varit lägre än tidigare med anledning av digitala 
möten, färre resor och lägre utbildningskostnader.

IFO Gemensamt beräknas gå med överskott (508 tkr). Överskottet beror främst på ett stimulansmedel för att 
förbättra psykisk hälsa och det finansierar del av befintliga tjänster som arbetar med att förbättra den psykiska 
hälsan för den enskilde. 

Prognosen visar på ett underskott för IFO Vuxen (-2 211 tkr) där den största avvikelsen mot budget är HVB 
Missbruk (-2 263 tkr). Detta beror på att vi fått nya placeringar vilket innebär en stor kostnad. Kostnaderna för 
försörjningsstödet fortsätter att öka  men prognosen visar endast på -223 tkr i underskott. Det beror dels på att vi 
har fått ett anslag ur flyktingkontot på 4 000 tkr och dels på att vi har många anpassade anställningar och 
extratjänster. Detta innebär att underskottet annars hade varit betydligt större. Även verksamheten för Skyddat 
boende (-917 tkr) beräknas gå med underskott 2021. Underskotten på denna verksamheter är dock lägre än det vi 
såg föregående år. 

Arbete och integration beräknas gå med underskott 2021 (-1 643 tkr) och det beror främst på ökade kostnader för 
anpassade anställningar och extratjänster. Antalet tjänster har ökat och i takt med att lönerna ökar i årlig 
uppräkning ökar också gapet mellan maxbeloppet vi får i bidrag från Arbetsförmedlingen och den faktiska 
lönekostnaden.

Stegen har i hög grad påverkats av Covid-19 då man tvingats hålla stängt under större delen av 2021. Under 
september månad kommer man återigen att öppna upp och därför prognostiserar Stegen för ökade intäkter. 
Prognosen pekar mot ett underskott i försäljningsintäkter (-897 tkr) mot budget men trots detta beräknas 
verksamheten som helhet att gå med ett knappt överskott (18 tkr). Detta beror på att alla tjänster inte varit tillsatta 
under året.

De gemensamma kontona för äldreomsorgen beräknas gå med överskott (7 206 tkr) vilket främst beror på de 
riktade statsbidragen som äldreomsorgen tagit del av 2021. Statsbidragen gäller bland annat att motverka ensamhet 
bland äldre, God och nära vård och Äldreomsorgslyftet. Bemanningsenheten ingår bland de gemensamma kontona 
för äldreomsorgen och deras prognos visar på ett underskott (-238 tkr) då de fortsatt har ett behov av flera vikarier 
för att trygga upp inom vården under Covid-19. Kontot arbetskläder visar under 2021 ett överskott mot budget 
eftersom leveransen av kläder inte kommit igång som beräknat.
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-4239,6 -3104,1 -1646,1 -2189,3 OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

-1993,2 -3799,9 207,7 238,9 PSYKIATRI

Övrig OF beräknas gå med underskott (-720 tkr) och det är främst korttidsboendet/trapphusboendet som visar ett 
underskott (-750 tkr). Underskottet beror på fler barn med behov av korttidsvistelse samt att antal lägenheter i 
trapphuset har ökat. Vi ser också ett underskott på både kontaktpersoner och ledsagare då behovet av dessa insatser 
ökat.

De gemensamma kontona för omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott (-922 
tkr) och det beror främst på avvecklingen av Haga där vi har haft en engångskostnad på 1 250 tkr i avslutad 
hyreskostnad då vi lämnade lokalen i förtid.

Prognosen för gruppbostäderna pekar på ett underskott (-2 222 tkr) vilket främst beror på högre bemanning då 
brukarna blir äldre och omvårdnadsbehovet hos brukarna har ökat. Vaken natt på vissa av våra boenden påverkar 
våra kostnader då det inte finns med i budget. Det finns även vissa arbetsmiljöaspekter som gör att vi behöver en 
högre bemanning på vissa av gruppbostäderna. Gruppbostäderna har också högre kostnader kopplat till Covid -19 
för en ökad bemanning.

Personliga assistenter beräknas ha en negativ avvikelse mot budget under 2021 (-3 255 tkr) vilket beror på att det 
inkommit nya ärenden under året och att vi inför 2021 äskade 4 000 tkr men fick en utökad ram på 2 000 tkr.  

Daglig verksamhet prognostiserar ett överskott (1 645 tkr) vilket delvis beror på habiliteringsersättningen som är ett 
riktat statsbidrag men även på att verksamheten arbetar på ett effektivt sätt och ofta klarar frånvaro i arbetsgruppen 
med redan befintlig personal.

Psykiatrin prognostiserar på ett underskott (-3 561 tkr) där det framförallt är Enskilda vårdhem som står för det 
stora underskottet (-2 605 tkr) Underskottet inom Enskilda vårdhem beror på att tre placeringar inte finns med i 
budget (två som placerades under 2020 och en som placerades i maj 2021). Budgetramen för 2022 är uppräknad 
med 2 600 tkr med anledning av de nya ärendena som kom under 2020. Socialpsykiatrin inklusive Personliga 
ombud beräkas gå med ett underskott (-956 tkr). Underskottet beror främst på att antal ärenden har ökat inom 
socialpsykiatrin vilket till viss del kan bero på Covid-19.

Hemtjänstens prognos visar på ett underskott (-733 tkr) vilket främst beror på att direkt hemtjänst visar på ett 
underskott (-1 239 tkr). Vi har fått en utökad budgetram inför 2021 gällande personalkostnader inom hemtjänsten 
men vi har inte lyckats komma i balans fullt ut. Främst beror det på att vi tagit en höjd i bemanningen i samband 
med Covid-19. Det pågår ett arbete att komma ner i bemanning med målsättningen att nå balans under 2022. 
Utskrivningsprocesserna från sjukhus är väldigt korta vilket leder till att vi får snabba omställningar inom 
hemtjänsten som är svåra att möta. De hemtjänstrelaterade verksamheterna så som varuhemsändningen, 
trygghetslarm med flera har en prognos som pekar på ett överskott (506 tkr). 

Prognosen för särskilt boende tyder också på en negativ avvikelse mot budget (-341 tkr) vilket framförallt beror på 
den extra bemanning som har krävs för att trygga upp boendena under Covid-19. De har även haft merkostnader 
för skyddsutrustning. Det pågår en omställning i bemanningen och det har visat sig jämfört med årets tidigare 
prognoser.

Hälso- sjukvård och Rehab beräknas gå med ett överskott (697 tkr) då det fortsatt är svårt att rekrytera 
sjuksköterskor. Det är sjuksköterskor som står för det stora överskottet (1 553 tkr) medan Rehab prognostiserar ett 
underskott inom sin verksamhet (-884 tkr) på grund av de allt dyrare hjälpmedelskostnaderna. Den utökning av 
budget som skedde inför 2021 med 1 000 tkr täcker inte nuvarande kostnader för hjälpmedel.
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Driftbudget (tkr) Avvikelse Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall

2021-08-31 2021-08-31 2021-08-31 2020-08-31 2021 2021 2021 2020

9010 Utbetalade pensioner

Kostnader -3 876,2 17 467,4 13 591,2 18 524,2 -5 815,3 26 201,1 20 385,8 22 090,2

9011 Pensionsavgifter

Kostnader 3 871,8 21 348,7 25 220,5 18 580,1 5 951,1 32 023,1 37 974,2 34 831,8

9012 Övriga intjänade pensionsförmåner

Kostnader -1 275,7 6 398,3 5 122,6 5 955,3 -1 914,1 9 597,5 7 683,4 8 643,3

Avskrivningar

Kostnader 5 706,0 22 320,9 28 026,9 19 632,7 6 350,7 35 689,6 42 040,3 30 451,2

2021 års investeringsbudget efter ombudgetering uppgår till 364,4 mnkr. Till årets slut beräknas en positiv
avvikelse från investeringsbudgeten med 162,4 mnkr. De största enskilda posterna avser  utvecklingsprojekt skatt och  
kommunhuset förändringar där man räknar med att investeringar på 43,1  mnkr respektive 22,0 mnkr inte kommer att  
genomföras under 2020. Investeringsutgifterna netto per den 31 augusti 2021 är 101,5 mnkr. 

Räntekostnader

Kostnader 1 762,2 570,8 2 333,0 975,6 2 148,8 1 350,7 3 499,5 1 431,3

Finansiell kostnad pensionsskuld

Kostnader 137,0 182,3 319,3 -250,4 249,0 230,0 479,0 -344,3

Enligt beräkning och prognos från kommunens pensionsadministratör Skandia blir den finansiella uppräkningen
230 tkr för 2021. Se övriga intjänade pensionsförmåner ovan.

Övriga finansiella intäkter

140,2 -963,5 -823,3 -1 153,3 11,4 -1 246,4 -1 235,0 -1 481,5

Övriga finansiella intäkter beräknas hålla budget.

Räntor bankmedel 
och fordringar

Kommunens låneskuld per den sista augusti 2021 är 283,8 mnkr. Räntekostnaden beräknas bli 1,4 mnkr vilket är 2,1 
mnkr bättre än budget. I budget skulle det tecknats nya lån men det har inte behövts göras i den utsträckning som hade 
beräknats. 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 2021 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) Avvikelse Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall

2021-08-31 2021-08-31 2021-08-31 2020-08-31 2021 2021 2021 2020

Avkastning pensionsmedel

Kostnader -3 027,6 3 027,6 0,0 2 553,9 -2 553,9 2 553,9 0,0 5 413,5

Intäkter 26 075,9 -28 742,6 -2 666,7 1 121,8 10 174,6 -14 174,6 -4 000,0 -17 375,6

Nettokostnad 23 048,3 -25 715,0 -2 666,7 3 675,7 7 620,7 -11 620,7 -4 000,0 -11 962,1
Från den 31 augusti till årets slut beräknas utfallet öka med ca 0,6 mnkr till 10,4 mnkr. 
Prognosen bygger på avkastning på räntebärande tillgångar och hänsyn är ej tagen till 
orealiserade vinster eller förluster.
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Delårsrapport 2021-08-31 Skatter och statsbidrag

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

2021-08-31 2021-08-31 2021-08-31 2020-08-31 2021 2021 2021 2020

Skatteintäkter -6 392,9 -393 613,1 -400 006,0 -394 785,5 3 737,0 -603 746,0 -600 009,0 -578 485,8

Generella statsbidrag 
och utjämning 1 986,4 -285 149,1 -283 162,7 -259 680,2 -60,0 -424 684,0 -424 744,0 -391 347,6

Summa skatter och 
statsbidrag -4 406,5 -678 762,2 -683 168,7 -654 465,7 3 677,0 -1 028 430,0 -1 024 753,0 -969 833,4

Den 26 augusti presenterade Sveriges Kommuner och Regioner den senaste prognosen över
skatteunderlagets utveckling för inkomståren 2021-2025

Budget 2021, efter ombudgetering, bygger på SKR:s skatteunderlagsprognos från den 23: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 3 737 tkr.

Av de generella statsbidragen och utjämningarna beräknas LSS-utjämningen bli 60 tkr sämre. Resten av de generella 
statsbidragen och utjämningarna beräknas vara oförändrade. Sammantaget ger detta att skatter och statsbidrag beräknas bli
3 677 tkr bättre än budget.

SKL presenterar nästa skatteunderlagsprognos den 30 september och årets sista skatteunderlagsprognos i december. 
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Delårsrapport 2021-08-31 Kommunstyrelsen, kommunövergripande

Investeringsbudget (tkr)

Projektnu
mmer

Projektnamn Avvikelse 
2021

Utfall  2020-
08-31

Prognos 
2020

Budget  
inkl TA

Kommentarer

91001 Datautrustning 553,9 10,9 300,0 853,9 Överskott ombudgeteras till 2022
91002 Utbyggnad digital 

infrastruktur 5 år
661,7 24,2 600,0 1 261,7 Överskott ombudgeteras till 2022

91003 Utbyggnad digital 
infrastruktur 25 år

462,5 0,0 200,0 662,5 Överskott ombudgeteras till 2022

91004 Lagringssystem 811,4 811,4 1 500,0 Klart och överskot lämnas åter
91005 Administrativ utveckling 4 960,3 203,1 203,1 5 163,4 Överskott ombudgeteras till 2022
91011 Ekonomisystem 214,6 0,0 0,0 214,6 Överskott ombudgeteras till 2022
91028 Läsplattor 168,5 218,5 218,5 387,0 Inköp av 40st läsplattor, överskott 

önskas ombudgeteras till 2022

Totalt 7 021,5 1 268,1 2 333,0 10 043,1
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Kommunstyrelsen, Fastighetsförvaltning

Delårsrapport 2021-08-31

Investeringsbudget (tkr)

Projektn
ummer

Projektnamn Avvikelse 
2021

Utfall    
2021-08-31

Prognos 
2021

Budget  
inkl TA

Kommentarer

90001 Förskola och skolor 0,0 1 851,0 2 500,0 2 500,0 Enligt budget
90002 Energieffektivisering 1 970,5 3 831,8 7 000,0 8 970,5 Fördröjda projekt pga avbrutna 

upphandlingar
90003 Förändringar kök 200,0 187,9 300,0 500,0 Överskott ombudgeteras
90004 Omstrukturering 

sociala verksamheter
0,0 0,0 500,0 500,0 Projekt utförs hösten-21. Knektagården 

samt Berguven proj.

90005 Larmanläggningar 500,0 0,0 425,0 925,0 Vena skola. Stationshusets larm 
ombudgeteras.

90006 Tillgänglighet 
offentliga byggnader

0,0 39,8 300,0 300,0 Hiss Lindblomsskolan proj.

90009 Nya normer 
brandstation

200,0 0,0 0,0 200,0 Inga nya normer. Ombudgeteras.

90014 Nya lokaler gata, fast, 
VA

500,0 0,0 0,0 500,0 Inga beslut på ny placering. 
Ombudgeteras

90016 Upprustning Folkets 
park

8,4 36,6 36,6 45,0 Överskott ombudgetaras.

90017 Tak Mörlunda 
sporthall

1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 Utförs 2022. Ombudgeteras

90018 Valhall ventilation -234,3 2 441,8 2 442,0 2 207,7 Utfört
90025 Underhållsprojekt 4 500,0 8 040,5 8 000,0 12 500,0 Flera styr och reglerprojekt har fått 

skjutas upp. Överskott ombudgeteras
90027 Anpassning 

insamlingssystem
4 593,0 0,0 0,0 4 593,0 Saknar beslut om hur projektet ska 

utföras. Ombudgeteras.
90030 Ny förskola Hultsfred 0,0 37 619,9 64 993,6 64 993,6 Enligt budget

90034 Brandskyddsåtgärder 0,0 187,8 256,2 256,2 Enligt budget.

90035 Mimer 7 ventilation 800,0 0,0 0,0 800,0 Projektet flyttas fram och ombudgeteras

90036 Passagesystem -314,4 2 506,6 2 600,0 2 285,6 Budget gymnasiet överskrids. Minuspost 
ombudgeteras

90037 Skola Målilla -3 500,0 13 571,9 15 500,0 12 000,0 Budget överskrids.
90038 Kommunhuset 

förändringar
22 049,6 378,6 378,6 22 428,2 Överskott ombudgeteras

90040 Styr- och 
reglerutrustning

2 030,8 642,7 2 500,0 4 530,8 Projekt uppskjutet pga sjukskrivning

90041 Transformatorbyte 278,0 3,6 3,6 281,6 Restpost från 2020
90042 Brandstation Må/Mö 8 300,0 37,0 200,0 8 500,0 Ombudgeteras
90043 Hagadal ny bassäng 800,0 45,2 200,0 1 000,0 Projektering pågår, överskott 

ombudgeteras
90044 Kök Mörlunda skola 700,0 0,0 0,0 700,0 Ombudgeteras till 2022
90045 Valhall ytskikt 0,0 464,0 2 250,0 2 250,0 Enligt budget
90046 Vena skola utredning 250,0 0,0 0,0 250,0 Har ej påbörjats. Ombudgeteras
95043 Utvecklingsprojekt skattefinansierat -394,8 2 172,3 2 580,0 2 185,2 Servishus camping dyrare än planerat

Totalt 44 236,8 74 059,0 112 965,6 157 202,4
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Delårsrapport 2021-08-31 Kommunstyrelsen, Kultur och fritid

Investeringsbudget (tkr)

Projekt-
nummer

Projektnamn Avvikelse
2021

Utfall 
2021-08-31

Prognos 
2021

Budget 
inkl TA

Kommentarer

94007 Badplats Hulingen 0,0 81,9 200,0 200,0
94009 Inventarier Bibliotek 0,0 77,4 600,0 600,0
94015 Multiarena Målilla 0,0 0,0 800,0 800,0

Totalt 0,0 159,3 1 600,0 1 600,0
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Delårsrapport 2021-08-31 Kommunstyrelsen, Räddningingstjänst

Investeringsbudget (tkr)

Projekt-
nummer

Projektnamn Avvikelse
2021

Utfall 
2021-08-31

Prognos 
2021

Budget 
inkl TA

Kommentarer

91207 Material räddningstjänst 0,0 184,5 450,0 450,0 Inköp av slangar, pumpar m.m.
91209 Materialbil 400,0 0,0 0,0 400,0 Flyttas till 2023
91210 Besiktningsbil 400,0 0,0 0,0 400,0 Flyttas till 2023
91211 Extratank lastväxlare 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 1,2 mnkr flyttas till 2022 då inköp sker Q2 2022
91212 Larmställ 0,0 690,0 700,0 700,0 Inköp av larmställ

Totalt 2 300,0 874,5 1 150,0 3 450,0
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Delårsrapport 2021-08-31 Östra Smålands 
Kommunteknikförbund, 

Hultsfred
Investeringsbudget (tkr)

Projekt-
nummer

Projektnamn Avvikelse
2021

Utfall 
2021-08-31

Prognos 
2021

Budget 
inkl TA

Kommentarer

VA
92005 Åtgärdsprogram VA 22 040,9 7 745,7 15 133,6 37 174,5 Ombudgeteras till 2022. Norra 

Oskarsgatan försenat på grund av 
föroreningar och försenat i projektering. 
De andra är på grund av att 
entreprenörer inte kunnat acceptera 
avrop planerat.

92011 Servicestation VA 729,7 411,4 615,0 1 344,7 Överskott lämnas åter. Projekt klart!
92015 Utvecklingsprojekt 

taxefinansierat
14 115,3 1 455,3 4 800,0 18 915,3 Ombudgeteras till 2022. Norra 

Oskarsgatan försenat på grund av 
föroreningar och försenat i projektering. 
Etapp 2 Herrstorpet tidigarelagd (ej i 
budget) påverkar tidplan + fortsatta 
problem med tillstånd, DP och Trv.

92016 VA-anläggningar 292,7 348,4 500,0 792,7 Överskott används för att täcka upp 
underskott på projekt 92019.

92019 Slamavvattning Hultsfreds 
avloppsreningsverk

-793,0 287,8 2 500,0 1 707,0 Underskott täcks upp av projekt 92016.

92023 Lagkravsutredning, åtgärder 
enlig VA-plan

1 238,0 408,8 815,0 2 053,0 Ombudgeteras till 2022. Nödvattenplan 
försenar vattenförsörjningsplan. VSO 
försenade pga. covid samt 
sakägarsynpunkter.

92024 Nya anläggningar och 
överföringsledningar

-804,1 584,5 800,0 -4,1 Underskott ombudgeteras till 2022

92025 Tillfällig resursförstärkning 500,0 0,0 0,0 500,0 Praktiskt utfall ca. 600 tkr men då 
utrymmet finns i aktuella projekt 
behöver denna inte balanseras 2021. 
Ombudgeteras till 2022 för att klara 
troliga underskott i aktuella projekt.

92026 Framtagande dagvattenplan 100,0 50,1 400,0 500,0 Överskott ombudgetteras till annat 
objekt inom samma projekt 2022.

Renållning
93001 Nytt insamlingssystem 2 391,0 274,6 500,0 2 891,0 Ombudgeteras till 2022. Orsak fortsatta 

oklarheter med nytt lagförslag samt 
vakant tjänst HT21.

93005 Kejsarkullen ÅVC 1 000,0 40,3 575,0 1 575,0 Objekt 93001: Troligen håller budget. 
Eventuellt överskott föreslås 
ombudgeteras till 2022.               Objekt 
93002: Troligen ett överskott som 
balanseras 2022 genom minskad budget.                                 

93007 Kretsloppsanpassde utredningar 955,0 15,1 100,0 1 055,0 Överskott föreslås ombudgeteras till 
2022. Självserviceanläggning 
upprioriterad av politiken = denna 
prioriteras ner praktiskt.

Gata/Park
95001 Exploateringskostnader mark -2 619,8 3 619,8 3 619,8 1 000,0 Överskridandet beror till största delen på 

köp av fastigheten Misterhult 1:3

95016 Broförvaltning 2 575,0 0,0 400,0 2 975,0 Ombudgeteras till 2022. Förseningar i 
projektering från konsulter.

95024 Lekplatser allmänna 0,0 0,0 1 132,5 1 132,5
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Delårsrapport 2021-08-31 Östra Smålands 
Kommunteknikförbund, 

Hultsfred
Investeringsbudget (tkr)

95026 Lekplats Köpingsparken 0,0 6,7 0,0 Utfall flyttas till 95024 Köpingsparken

95029 Hultsfred Makeover 3 960,0 376,0 1 880,0 5 840,0 Resterande ombudgeteras till 2022

95030 Asfalt GC-väg/trottoar 0,0 142,4 0,0 Utfallen ska flyttas till projekt 95046 
och objektnr: 95568

95034 Utvecklingsprojekt skattefinansierat 43 119,3 3 572,0 30 285,0 73 404,3 Ombudgeteras till 2022. Norra 
Oskarsgatan försenat på grund av 
föroreningar och försenat i projektering. 
Etapp 2 Herrstorpet tidigarelagd (ej i 
budget) påverkar tidplan + fortsatta 
problem med tillstånd, DP och Trv.

95037 Tillfällig resursförstärkning 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 Praktiskt utfall ca. 1 150 tkr men då 
utrymmet finns i aktuella projekt 
behöver denna inte balanseras 2021. 
Ombudgeteras till 2022 för att klara 
troliga underskott i aktuella projekt.

95041 Hultsfred kommun Makeover -300,0 18,9 1 450,0 1 150,0 K&F tidigarelade utegym Målilla 300 tkr 
från 2024 till 2021

95042 Reinvesteringar skatt 1 325,9 568,5 700,0 2 025,9 Överskott föreslås ombudgeteras till 
2022 för att kunna nyttjas i större VA-
saneringsprojekt. 

95045 Offentlig toalett Målilla 6,6 141,4 141,4 148,0 Lämnas åter
95046 Asfalt, gata och trafik 1 945,6 3 773,4 11 269,7 13 215,3 Ombudgeteras till 2022. Ombudgetering 

högre än netto då vissa objekt (med 
underskott) ska balansera mot totalen. Se 
Lists för detaljer.

95047 Belysning 1 091,7 115,7 1 000,0 2 091,7 Ombudgeteras till 2022. Samförläggning 
underskott och separering/mätning 
överskott.

95049 Offentlig Miljö 3 650,0 -188,6 1 976,5 5 626,5 Överskott ombudgeteras till 2022. 
95050 Utemiljö kommunala verksamheter -80,7 153,7 2 100,0 2 019,3 Underskott balanseras på totalen.
95051 Bredband 7 633,7 0,0 0,0 7 633,7 Ev. flytt från investering till drift till 

2022.

Totalt 105 072,8 23 921,9 82 693,5 187 766,3

47



Delårsrapport 2021-08-31 Barn- och utbildningsnämnd

Investeringsbudget (tkr)

Projekt-
nummer

Projektnamn Avvikelse
2021

Utfall 
2021-08-31

Prognos 
2021

Budget 
inkl TA

Kommentarer

96001 Inventarier Bun 0,0 147,2 500,0 500,0

Totalt 0,0 147,2 500,0 500,0
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Delårsrapport 2021-08-31 Hultsfred Vimmerby miljö- och byggnadsnämnd

Investeringsbudget (tkr)

Avvik- Utfall Prognos   Budget Totala Total

Projektn
ummer

Projekt
namn

else 2021-08-31 2021   inkl TA utfallet budgeten Kommentarer

98001 Programvara 0,0 0,0 250,0 250,0 0,0 250,0 Prognosen är att budgeten ska nyttjas

98002 Mätbil 0,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 Prognosen är att budgeten ska nyttjas

98003 Instrument 0,0 0,0 193,1 193,1 0,0 193,1 Prognosen är att budgeten ska nyttjas

Totalt 0,0 0,0 843,1 843,1 0,0 843,1
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Delårsrapport 2021-08-31 Socialnämnd

Investeringsbudget (tkr)

Projekt-
nummer

Projektnamn Avvikelse
2021

Utfall 
2021-08-31

Prognos 
2021

Budget 
inkl TA

Kommentarer

97001 Inventarier inom Vård 
och omsorg

729,7 712,6 812,6 1 542,3 Inköp av inventarier till särskilt boende 
med längre livstid än 3 år

97002 IT-stöd inom Vård och 
omsorg

421,3 92,9 242,9 664,2 Installation av förstärkning mobilnät vid 
Knektagården. Införande av e-tjänst för 
försörjningsstöd. Ev köp av datorer och 
digital utrustning under hösten

Totalt 1 151,0 805,5 1 055,5 2 206,5
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