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Sammanfattning (ekonomi)  

 
Andra halvan av bokslutsperioden har i mycket hög grad präglats av utbrottet av Coronapandemin. 
Virusutbrottet innebär på många sätt en stor påverkan för såväl kommunens verksamheter, medarbetare och 
ekonomi som för kommunens invånare, näringsliv, föreningsliv och samhället i övrigt. 
 
Det rådande konjunkturläget innebär negativa ekonomiska effekter och mycket stora osäkerheter för de 
ekonomiska förutsättningarna på både kort och lång sikt. Osäkerheten är betydande för både skatteintäkter och 
verksamhetens merkostnader för att hantera pandemin. Prognoserna i denna delårsrapport bygger på den 
skatteunderlagsprognos som SKR presenterade i slutet av april.  

Regeringen har under pandemins utbrott beslutat om en rad åtgärder för att försöka motverka pandemins 
negativa ekonomiska effekter, bl a genom kraftigt ökade generella statsbidrag till kommuner och regioner för 
2020. Med nuvarande prognoser ser regeringens åtgärder i form av ökade generella statsbidrag och övriga 
bidrag/kostnadstäckningar ut att täcka de negativa ekonomiska effekter som bedöms uppstå hos kommunen 
under året i form av ökade verksamhetskostnader och minskade skatteintäkter. 

• Periodens resultat (januari – april) uppgår till +11 mkr, vilket motsvarar 4,1% av skatteintäkter, 
utjämning och generella statsbidrag. Det innebär en avsevärd resultatförbättring jämfört motsvarande 
period förra året, då resultatet uppgick till -2 mkr. 

• Periodens nettokostnader har minskat med -5 mkr jämfört med samma period förra året. Minskningen är 
en bra signal på att nämndernas arbete för budget i balans ger resultat i verkliga nettokostnads-
minskningar. För de två senaste åren var motsvarande siffra ökningar på +14 mkr (2019) respektive +21 
mkr (2018). 

• Årsprognosen för 2020 visar ett resultat på +27 mkr, vilket motsvarar 3,2% av skatteintäkter, utjämning 
och generella statsbidrag. Helårsresultatet för 2019 uppgick till -4 mkr. Den kraftiga 
resultatförbättringen har i första hand möjliggjorts av skattehöjningen och de ökade intäkterna från den 
förändrade kostnadsutjämningen. Prognosen innebär att det ackumulerade balanskravsunderskottet om  
-12 mkr från 2018 och 2019 med god marginal ser ut att kunna återställas under 2020 som planerat. 

• Budgeterat resultat för helåret 2020 uppgår till +11 mkr. Prognosen innebär ett överskott mot budgeten 
på +16 mkr, vilket fördelas enligt följande: 

 Nämnder -20 mkr 
 Skatteintäkter och generella statsbidrag +18 mkr 
 Statliga åtgärder för Coronapandemin (exkl generella statsbidrag) +10 mkr 
 Centrala budgetmedel och finansiering +8 mkr 

• Av nämndernas prognostiserade underskott på -20 mkr avser -16 mkr merkostnader för 
Coronapandemin. Nämnderna behöver inte besluta om åtgärder för budget i balans för del av underskott 
som beror på merkostnader för Coronapandemin. Nämnderna prognostiserar följande resultat i 
förhållande till budget: 

 Kommunstyrelsen -4,0 mkr, varav -3,3 mkr merkostnader för Coronapandemin 
 Miljö- och byggnadsnämnden -0,3 mkr, varav -1,2 mkr merkostnader för Coronapandemin 
 Bildningsnämnden -0,2 mkr, varav +0,1 mkr i minskade nettokostnader för Coronapandemin 
 Vård- och omsorgsnämnden -15,9 mkr, varav -11,5 mkr merkostnader för Coronapandemin 

• Årets investeringsbudget uppgår till 64 mkr. Fram till och med april månad har 9 mkr förbrukats. 
Årsprognosen för investeringar uppgår till 47 mkr, vilket motsvarar 74% av budgeten. 

• Kommunens låneskuld uppgår till 115 mkr. Ingen amortering eller nyupplåning har gjorts under 
bokslutsperioden.  
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Uppföljning av kommunövergripande mål - Kommunfullmäktiges styrkort 

Perspektiv 
Kommunövergripande 
mål 

Kommentar Mått 

Medborgare Medborgare ska känna 
delaktighet och ha 
inflytande samt uppleva 
att kommunen har god 
kvalité och service i 
verksamheterna. 

Medborgarundersökning kommer att 
genomföras efter sommaren och 
resultatet presenteras i december. 

Andelen nöjda inom äldreomsorgen 
mäts senare i år via den nationella 
enkäten "Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen". Mätning av 
anhörigas nöjdhet inom 
äldreomsorgen planeras till hösten. 
Även personalkontinuiteten mäts till 
hösten. 

Inom skolans område är eleverna 
fortsatt nöjda, medan 
vårdnadshavarnas svar visade på en 
viss försämring. Det är första gången 
läskunnigheten i åk 1 rapporteras och 
det sker i juni. Övriga mått på 
skolresultat redovisas också när 
läsåret 2019/20 är slut. 

När det gäller att få kontakt med IFO 
redovisades en avsevärd förbättring 
mellan 2017 och 2019. Ny 
enkätundersökning genomförs 2020. 
2019 var statusen efter 90 dagar 
bland de som lämnat 
etableringsuppdraget att 28 % hade 
börjat arbeta eller studera, d v s en bit 
under målet. 

Handläggningstiden för bygglov har i 
genomsnitt varit 5,75 veckor, vilket 
med råge överstiger målsättningen. 

 Nöjd-
Medborgarindex, NMI, 
Medborgarundersökning 

 Nöjd-Inflytande-Index, 
NII, 
Medborgarundersökning 

 Andel nöjda inom 
äldreomsorg, särskilt 
boende % 

 Andel nöjda inom 
äldreomsorg, 
hemtjänst % 

 Andel nöjda inom 
äldreomsorgen, 
anhöriga % 

 Högst antal 
hemtjänstpersonal som 
besöker en 
omsorgstagare under 14 
dagar 

 Nöjdhetsindex 
elever % 

 Nöjdhetsindex 
vårdnadshavare % 

 Läskunnighet åk 1 % 

 Andel avgångselever 
i åk 9 med behörighet till 
gymnasieskolans 
yrkesprogram, 
kommunala skolor % 

 Genomsnittligt 
meritvärde i åk 9, 
lägeskommun, pojkar 

 Genomsnittligt 
meritvärde i åk 9, 
lägeskommun, flickor 

 Klientundersökning 
IFO, totalt - få kontakt % 

 Andel som efter att ha 
lämnar 
etableringsuppdraget 
börjat arbeta eller studera 
(status efter 90 dagar) % 

 Handläggningstider 
PBL, veckor 
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Perspektiv 
Kommunövergripande 
mål 

Kommentar Mått 

Kommunen ska verka 
för ett socialt hållbart 
samhälle där trygghet 
samt goda uppväxt- och 
levnadsförhållanden för 
alla ger förutsättningar 
för en god hälsa och ett 
gott liv. 

Polisens trygghetsmätning sker under 
hösten. Tryggheten i skolan ligger 
stabilt, dock något under målvärdet. 

Om man upplever sig fått en 
förbättrad situation efter kontakt med 
IFO mäts genom en 
klientundersökning. Med ekonomiskt 
utsatta avses hushåll med låg 
inkomst eller ekonomiskt bistånd 
(tidigare kallat socialbidrag). 
Nyckeltalet beräknas på samma sätt 
som Rädda barnens 
Barnfattigdomsindex som dock 
använder åldersgruppen 0-17 år 
istället för 0-19 år. 

 Trygghetsindex (0-6) 
0 = bäst 

 Trygghetsindex 
barn/elev 

 Klientundersökning 
IFO totalt - förbättrad 
situation % 

 Invånare 0-19 år i 
ekonomiskt utsatta 
hushåll, andel % 

Kommunen ska skapa 
förutsättningar för att 
befintliga och nya 
invånare ska vilja bo, 
verka och utvecklas. 

Medborgarundersökning kommer att 
genomföras efter sommaren och 
resultatet presenteras i december. 

Bredbandssiffror från PTS i mars 
2020 (avser okt 2019): företag 69%, 
hushåll 65%. Avser fast bredband. 
Fortfarande långt till målsättningen. 

Antalet färdigställda bostäder 1 jan 
2016 - 30 april 2020 var 100 st, vilket 
innebär att 4 st tillkommit under 
bokslutsperioden. Av de beviljade 
slutbeskeden är 55 stycken i privat 
regi och 45 i det kommunala 
bostadsbolagets regi. 21 villor har 
uppförts och 79 nya lägenheter. 
Därmed är målsättningen med 100 
bostäder på 5 år uppfylld. 

 Nöjd-Region-Index, 
NRI totalt, 
Medborgarundersökning 

 Andel företag med 
tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s % 

 Andel hushåll med 
tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s % 

 Antal färdigställda 
nya bostäder i kommunen 
fr o m 2016 

Samhälle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen ska vara en 
god förebild inom 
miljöområdet och 
genom samverkan ska 
vår gemensamma miljö- 
och klimatpåverkan 
minska. 

Andelen miljöbilar är låg, men arbete 
pågår med en ny fordonspolicy som 
påverkar kommande upphandlingar i 
rätt riktning. 

Kommunen ska se över kostnaderna 
för råvaror, vilket innebär att vi måste 
prioritera vilka råvaror vi köper. För 
att lyckas med detta och samtidigt 
kunna ha en matsedel med svenska 
animalier har vi fått minska på våra 
inköp av ekologiska råvaror. 

Tingsryd blev något av en "bubblare" i 
årets miljöranking och steg från 
blygsamma plats 280 till 171, vilket 
innebär att målet är inom räckhåll.  

Större delen av hushållen har fått 
möjlighet till fastighetsnära 
förpackningsinsamling och därmed 
kommer hushållsavfallet att minska 
från en relativt hög nivå.  

Antalet miljöcertifierade skolenheter 
är oförändrat, vilket innebär att 
målsättningen inte uppfylls. 

 

 Andel kommunala 
miljöfordon % 

 Andel ekologiska 
livsmedel % 

 Ranking av Sveriges 
Miljöbästa kommun 

 Andel återvunnet 
material av 
hushållsavfall % 

 Andel 
miljöcertifierade 
skolenheter % 
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Perspektiv 
Kommunövergripande 
mål 

Kommentar Mått 

Samhälle 
(forts.) 

Kommunen ska skapa 
förutsättningar för ett 
starkt lokalt näringsliv 
som möjliggör för fler 
arbetstillfällen och ökad 
sysselsättning. 

Arbetsmarknadsenheten arbetar 
aktivt med praktiksamordning och 
arbetsgivarkontakter. Under hösten 
2019 och början av 2020 gav detta 
samarbete resultat i form av fler 
praktikplatser för våra målgrupper. 
Flera av praktikplatserna har också 
lett till jobb. Mätresultat kommer 
senare. 

Svenskt Näringslivs ranking av 
företagsklimatet presenteras till 
hösten. Målet i budgeten är plats 200 
eller bättre. Enkätundersökningen 
Insikt, företagarnas 
helhetsbedömning av servicen i 
myndighetsutövningen 2019 (skala 0-
100) presenterades i april och 
Tingsryd fick ett totalindex på 69, 
vilket är högre än förra mätningen 
2014 (63), men under målsättningen 
på 75. Det är även lägre än 
riksgenomsnittet. 

Planlagd mark för bostäder och 
näringsliv ska finnas i alla de sju 
största orterna i kommunen. Måttet 
redovisas i nästa delårsrapport. 

 Resultat vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksam-
het, deltagare som börjat 
arbeta eller studera % 

 Ranking av 
företagsklimat enligt 
Svenskt Näringsliv 

 Resultat 
sammanfattande 
omdöme om 
företagsklimatet i 
kommunen (Insikt), Totalt 
NKI 

 Planlagd mark för 
bostäder och näringsliv i 
de sju största orterna % 

Kommunen ska skapa 
förutsättningar för ett 
starkt och varierat 
föreningsliv som 
möjliggör en aktiv fritid 
för medborgarna. 

Medborgarundersökning kommer att 
genomföras efter sommaren och 
resultatet angående fritidsaktiviteter 
presenteras i december. Kommunens 
egen enkät om barn och ungdomars 
nöjdhet med utbudet av 
fritidsaktiviteter genomförs och 
redovisas efter sommarlovet. Statligt 
lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) avser 
att stödja idrottslig 
föreningsverksamhet för barn och 
ungdomar mellan 7 och 25 år. 
Mätning av timmar som berättigar till 
sådant stöd sker vid årets slut, men 
mycket tyder redan nu på att 
timmarna kommer att minska p g a 
Corona-pandemin. 

Aktiviteterna i särskilt boende för 
äldre har begränsats mycket första 
kvartalet på grund av 
Coronapandemin, men sker mer med 
mindre aktiviteter såsom samtal, fika 
och promenader. Inga externa 
aktiviteter kan ske, dock prioriterar 
man att det till eftermiddagskaffet ska 
genomföras en social aktivitet. 
Anhörigträffarna är inställda sedan 13 
mars. 

 

 

 

 

 Nöjd-Region-Index, 
NRI fritidsaktiviteter, 
Medborgarundersökning 

 Andel barn och 
ungdomar som är nöjda 
med utbudet av 
fritidsaktiviteter % 

 Antalet LOK-timmar 
(7-25 år) 

 Antalet aktiviteter 
som erbjuds på varje 
särskilt boende varje 
vecka 

 Antalet anhörigträffar 
på särskilt boende och 
gruppboende per år 
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Perspektiv 
Kommunövergripande 
mål 

Kommentar Mått 

Ekonomi Kommunen ska ha en 
stabil och långsiktigt 
hållbar ekonomi som 
ger handlingsutrymme 
för framtiden. 

Resultat för januari - april uppgår till 
+10,8 mkr, vilket motsvarar 4,1% av 
skatteintäkter och utjämning. 
Årsprognosen visar ett resultat på 
+26,8 mkr, vilket motsvarar 3,2% av 
skatteintäkter och utjämning. 
Fullmäktiges resultatmål uppnås i 
både bokslut och prognos. 

Självfinansieringsgraden av 
investeringar uppgår till 267% för 
bokslutsperioden och 145% i 
årsprognosen. Målet uppnås. 

Årsprognosen visar att ingen nämnd 
kommer att hålla budgeten år 2020. 
Om merkostnader för Covid-19 
räknas bort så uppvisar 3 av 4 
nämnder underskott. Målet uppnås ej. 

Mål om prognossäkerhet kan mätas 
först i årsbokslutet. 

Verkställandegraden av investeringar 
bedöms bli 74% vid årsskiftet, vilket 
innebär att målet inte riktigt nås. 

 Resultat i % av 
skatteintäkter och 
generella statsbidrag 

 Självfinansiering av 
investeringar % 

 Alla nämnder ska 
hålla sin budget % 

 Alla nämnder ska ha 
en prognossäkerhet på 
99,5 % 

 Verkställandegrad av 
investeringar % 

Medarbetare Kommunen ska vara en 
attraktiv arbetsgivare 
med stolta och 
kompetenta 
medarbetare som trivs 
på sitt arbete. 

Hållbart MedarbetarEngagemang 
(HME-index) har under våren mätts 
genom en medarbetarenkät. 
Totalresultatet för 2020 blev 75. Det 
är en enhet lägre än 2019. 
Målsättningen är 79. Medelvärdet för 
alla deltagande kommuner är 78. 

Som väntat är sjuktalen något högre 
än samma period förra året (1 jan-31 
mars). Ökningen av den totala 
sjukfrånvaron (från 8,0 till 8,3 %) finns 
hos bildningsförvaltningen medan 
vård och omsorg har en något lägre 
total sjukfrånvaro. 
Korttidssjukfrånvaron är dock högre 
2020 än 2019 för samtliga 
förvaltningar. 

Utbildningsnivån inom vård- och 
omsorg samt förskolan mäts senare i 
år. 

  

 Hållbart 
Medarbetarengagemang, 
HME-index 

 Sjukfrånvaro, % 

 Andelen 
omsorgspersonal med 
omvårdnadsutbildning 
eller motsvarande % 

 Andelen 
sjuksköterskor med 
specialistutbildning % 

 Andel personal i 
förskolan med 
förskollärarutbildning % 

Process Kommunen och dess 
verksamheter ska 
arbeta effektivt och med 
moderna arbetssätt. 
Därigenom kan en god 
kvalitet uppnås till en 
rimlig kostnad. 

E-blomlådan (index 1-3 avseende e-
tjänster) har ökat till 1,79. Kommunen 
har under våren samlat alla blanketter 
och e-tjänster under ”Mina sidor”  på 
hemsidan (Open E). E-tjänsterna gör 
det möjligt att uträtta ärenden när och 
var som helst. 

Utvecklingsarbete avseende 
kvalitetssäkrad mätning närvarotid i 
hemtjänst och boendestöd pågår. 
Tillgängliga uppgifter indikerar att 
nivån ligger på en oförändrad nivå 
som dock är under målsättningarna 
på 65 respektive 55 %. 

 E-tjänster, 
sammanvägt index 1-3 
(SKL e-blomlåda) 

 Närvarotid 
hemtjänst % 

 Närvarotid 
boendestöd % 
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Finansiell analys 

 

Särskilda upplysningar 
 
Coronapandemi 
 

Andra halvan av bokslutsperioden har i mycket hög 

grad präglats av utbrottet av Coronapandemin, som 

haft stor påverkan på såväl kommunens 

verksamheter som invånare, näringsliv och 

föreningsliv i kommunen. Nedan ges en översiktlig 

redogörelse för pandemins påverkan på kommunen 

i ett ekonomiskt perspektiv. För redogörelse för 

pandemins påverkan i kommunens verksamheter 

hänvisas till respektive nämndsberättelse som 

redovisas i anslutning till delårsrapporten. 

 

Inledningsvis kan konstateras att en betydande 

osäkerhet råder kring de ekonomiska effekterna av 

Coronapandemin, både på kort och lång sikt. Detta 

gäller såväl globalt och nationellt som lokalt för 

kommuner och regioner samt dess invånare och 

förenings- och näringsliv. De ekonomiska 

effekterna av pandemin är i hög grad beroende av 

hur länge smittspridning och restriktioner pågår och 

när en återgång till ett mer normalt läge i samhället 

kan ske, både i Sverige och i övriga världen. Detta 

är frågeställningar som kan ingen besvara i 

dagsläget. 

 

SKR har i cirkulär i slutet av april samt i 

ekonomirapporten i början maj presenterat följande 

scenario för utvecklingen av den svenska 

ekonomin: 
 

 
 

SKR beskriver de senaste månadernas utveckling 

som en global konjunkturkollaps, med 

exceptionella ras för produktion, inkomster och 

sysselsättning i de flesta regioner/länder världen 

över. Man betonar att en betydande ovisshet råder, 

på både kort och lång sikt, och konstaterar att det 

inte är rimligt att göra sedvanliga prognoser i 

nuläget. Den beräkning som ligger till grund för 

skatteunderlagets utveckling är istället ett scenario. 

 

I scenariot beräknas ett dramatiskt fall i svensk 

produktion under kvartal två, samt en markant rekyl 

under det andra halvåret i år. Trots att 

återhämtningsfasen antas starta relativt tidigt (i  

 

kvartal tre) och innebär ett snabbt återtag landar  

BNP för helåret 2020 på en minskning om hela       

-4,1%. Arbetade timmar beräknas minska med -3,3 

procent och den relativa arbetslösheten antas stiga 

med ca 2 procentenheter mellan 2019 och 2020. 

Utvecklingen drabbar lönesumman hårt, och 

därmed också skatteunderlaget, trots de åtgärder 

som satts in för att dämpa pandemins effekter på 

den svensk ekonomin. Skatteunderlags-

utvecklingen för år 2020 bedöms bli den lägsta på 

över 30 år.  

 

SKR:s scenario bygger på en snabb återhämtning 

under andra halvåret och sammantaget kan 

scenariot beskrivas som relativt optimistiskt, även 

det innebär en klart mer pessimistisk syn på 

skatteunderlagstillväxten än vad regeringen 

presenterade i vårbudgeten i mitten av april. Flera 

prognosmakare har efter publiceringen av SKR:s 

ekonomirapport presenterat scenarier som innebär 

en betydligt sämre utveckling av Sveriges ekonomi 

(med BNP-fall på -7 till -10%, att jämföra med 

SKR:s -4%). Det finns således en uppbar risk att 

den nu aktuella skatteprognosen kommer att behöva 

nedjusteras ytterligare under året, vilket också 

framförts av SKR vid muntliga presentationer av 

ekonomirapporten. 

 

För Tingsryds kommun innebär SKR:s 

skatteprognos att skatteintäkterna för år 2020 

minskar med -20 mkr jämfört den prognos som 

gällde i februari månad. Om SKR:s prognos 

försämras under året kommer bortfallet av 

skatteintäkter bli ännu större. 

 

Utöver minskade skatteintäkter påverkas 

kommunens ekonomi genom olika merkostnader i 

kommunens verksamheter. Ökade kostnader ses 

framförallt för personalkostnader och 

skyddsutrustning inom vård- och 

omsorgsverksamheten, men även minskade intäkter 

i t ex måltidsverksamheten och miljö- och 

byggverksamheten samt ökade kostnader för 

försörjningsstöd kommer sannolikt påverka 

kommunens resultat negativt under året. Vissa 

verksamheter har stängts ner under pandemin, 

vilket innebär att vissa kostnader i verksamheten 

minskar. Dessa poster är dock betydligt lägre än 

kostnadsökningarna. 

 

Sammantaget visar nämndernas prognoser som 

gjorts i delårsrapporten en ökad nettokostnad i 

verksamheterna på knappt -16 mkr till följd av 

merkostnader för pandemiutbrottet. Det bör betonas 

att svårigheten att prognostisera dessa kostnader är 

% 2019 2020 2021 2022 2023

BNP 1,3 -4,1 3,3 3,6 3,3

Sysselsättning, timmar -0,3 -3,3 1,8 1,2 1,2

Relativ arbetslöshet, nivå 6,8 8,9 8,9 8,3 7,6

Timlön (konj.statistik) 2,6 2,3 2,2 2,7 2,8

Inflation, KPIF 1,7 0,7 1,0 1,7 2,0

Skatteunderlag 2,2 0,9 3,5 3,7 3,8

Källa: SKL 2020-04-29, cirkulär 20:20
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stor och att det därför finns en hög grad av 

osäkerhet i de redovisade prognoserna. 

 

För att försöka motverka de negativa effekterna för 

såväl offentlig sektor som näringsliv och samhället 

i övrigt, har regering och riksdag fattat beslut om en 

rad åtgärder under de senaste månaderna. För 

kommunsektorn handlar det dels om ökade 

generella statsbidrag och dels om statliga åtgärder 

som ska kompensera för ökade kostnader. 

 

För Tingsryds kommun innebär de ökade generella 

statsbidragen (som beslutats t o m 26 maj) en 

beräknad ökad intäkt om knappt 29 mkr för år 

2020. Av dessa hade drygt 6 mkr beslutats redan 

innan pandemin hade startat på allvar och de avsåg 

egentligen en förstärkning inför den 

konjunkturnedgång som syntes i prognoserna redan 

innan pandemin bröt ut. De extra generella 

statsbidragen som direkt avsett kompensation för 

pandemiutbrottet uppgår således till ca 23 mkr. 

 

Utöver ökade generella statsbidrag har regeringen 

bl a beslutat om statliga åtgärder för att kompensera 

för redovisade sjuklöner under april till juli samt 

merkostnader inom vård- och 

omsorgsverksamheten. Dessa intäktsposter är svåra 

att prognostisera, men har i den aktuella 

resultatprognosen bedömts bli drygt 10 mkr under 

året. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de medel 

som tillförts av staten, med nuvarande prognoser, 

ser ut att täcka de beräknade merkostnaderna som 

uppstår under året i form av minskade skatteintäkter 

och ökade verksamhetskostnader: 

 

Minskade skatteintäkter  -20 mkr 

Ökade verksamhetskostnader -16 mkr 

Summa minusposter -36 mkr 

 

Ökade generella statsbidrag +29 mkr 

Statliga åtgärder/kompensation +10 mkr 

Summa plusposter +39 mkr 

 

Det kan inte nog betonas att osäkerheten i dessa 

siffror är mycket stor och att svårigheten att 

prognostisera de ökade verksamhetskostnaderna är 

betydande. En avgörande faktor för det slutliga 

utfallet är hur länge och på vilken nivå som 

pandemin fortgår under resterande del året. 

Prognoserna för verksamhetskostnader har utgått 

från ett antagande att virusutbrottet är intensivt fram 

till juni månad och sedan successivt avtagande 

under sommaren för att sedan från och med hösten 

återgå till ett någorlunda mer normalt läge i 

verksamheterna. Om det verkliga utfallet blir mer 

negativt kommer sannolikt prognoser för både 

verksamhetskostnader och skatteintäkter försämras 

successivt under året. 

 

I samband med den politiska hanteringen av denna 

delårsrapport planeras för beslut att merkostnader 

som kan härledas till pandemiutbrottet inte ska 

belasta nämnderna i över- och 

underskottshanteringen vid årets slut. Nämnderna 

ska således inte behöva besluta om åtgärder för 

budget i balans för den del som avser merkostnader 

för pandemin. Syftet med åtgärden är att skapa bra 

förutsättningar för nämnderna att hantera pandemin 

i verksamheterna. Åtgärden möjliggörs och 

underlättas av att de totala marginalerna i årets 

resultaträkning är goda, inte minst tack vare de 

tillkommande statliga tillskotten, som i dagsläget 

ser ut att täcka de merkostnader som uppstår i 

verksamheterna. 

 

Budget 2021 
 

På grund av osäkerheten i budgetförutsättningarna 

har budgetprocessen för nästa år flyttas fram, vilket 

innebär att fullmäktiges beslut om budget 2021 

kommer att fattas i november månad istället för 

juni. Kommunstyrelsens arbetsutskott, som utgör 

budgetberedning, har påbörjat budgetarbetet i maj 

månad. 

 

De kommande årens budgetar kommer att påverkas 

av den lågkonjunktur som följer av virusutbrottet 

genom bl a minskade skatteintäkter och ökade 

verksamhetskostnader för t ex försörjningsstöd. 

Regeringen har hittills aviserat höjda generella 

statsbidrag som motsvarar ca 10 mkr för Tingsryds 

del för år 2021 och framåt. Detta är en avsevärt 

lägre nivå än de extra statsbidrag som utbetalas för 

innevarande år. Regeringen har för avsikt att senast 

i höstbudget (september) återkomma med fler 

åtgärder för att förstärka de ekonomiska 

förutsättningarna för kommuner och regioner 

utifrån det kraftigt försvagade konjunkturläget. 

  
Befolkningsutveckling 
 

Enligt uppgift från SCB uppgick kommunens 

invånarantal till 12 355 invånare den 31 mars i år, 

vilket motsvarar en minskning med -18 personer 

jämfört med samma tidpunkt förra året.  

 

Vid senaste årsskiftet var invånarantalet 12 393 

personer, vilket innebär att förändringen under årets 

första kvartal var -38 personer (-34). Födelsenettot 

för första kvartalet uppgick till -24 personer (27 

födda och 51 avlidna), medan flyttnettot uppgick 

till -14 personer (149 inflyttade och 163 utflyttade). 

Motsvarande siffror för samma period förra året var 

födelsenetto -17 personer (29 födda och 46 avlidna) 

och flyttnetto -17 personer (143 inflyttade och 160 

utflyttade).  
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Resultat och kapacitet 
 
Resultat  
 

 
 

Periodens resultat uppgick till +10,8 mkr, vilket 

motsvarar +4,1% av skatteintäkter och utjämning. 

Det innebär en förbättring av resultatet med 12,5 

mkr jämfört med resultatet för de första fyra 

månaderna under motsvarande period förra året. 

Förbättringen förklaras främst av skattehöjningen 

och den nya kostnadsutjämningen, men även av det 

pågående arbetet för budget i balans hos 

nämnderna. I resultatet syns en tydlig tendens till 

bromsade och till och med minskade kostnader i 

verksamheterna, både vad gäller total nettokostnad 

och personalkostnader. Detta är signaler på att 

nämndernas arbete för budget i balans går åt i rätt 

riktning och nu börjar synas i resultaträkningen. 

 

Verksamhetens redovisade merkostnader för 

virusutbrottet är förhållandevis låga till och med 

april (ca 1 mkr). Resultatet för bokslutsperioden 

innehåller negativa slutavräkningar för 

skatteintäkterna om -11 mkr och av de aviserade 

extra generella statsbidragen ingår endast 2 mkr 

(övriga delar är ännu varken utbetalda eller formellt 

beslutade i riksdagen och kan därför bara räknas in i 

prognosen, d v s ej i resultatet för 

bokslutsperioden). Statens kompensation för 

sjuklöner för april månad ingår i resultatet (2 mkr). 

Sammantaget innehåller bokslutsperiodens resultat 

en negativ resultatpåverkan om -8 mkr till följd av 

virusutbrottet. 

 

Budgeterat resultat för 2020 uppgår till +10,5 mkr 

(helår), vilket motsvarar 1,3% av skatteintäkter och 

utjämning. Periodens resultat visar att resultatnivån 

för årets första fyra månader ligger på en högre nivå 

än budgeterat, vilket också var planerat eftersom de 

ökade intäkterna från den förändrade 

kostnadsutjämningen (11 mkr) inte är budgeterade 

och därför ska ge ett överskott mot budgeten på 

helårsbasis. 

 

Prognosen för helåret 2020 visar ett resultat på 

+26,8 mkr, vilket motsvarar 3,2% av skatteintäkter 

och utjämning. Grunden för det relativt starka 

resultatet i prognosen är det budgeterade resultatet 

(+10,5 mkr) och den nya kostnadsutjämningen (+11 

mkr). Tack vare att statens beslut om åtgärder och 

extra statsbidrag, med nuvarande prognoser, ser ut 

att täcka både verksamhetens merkostnader för 

virusutbrottet och de tappade skatteintäkterna ser de 

ursprungliga marginalerna i budgeten ut att kunna 

bibehållas. Beräknade överskott på en del centrala 

anslag, bl a reserverade medel för LSS och 

strategiska medel, gör att marginalerna i 

resultaträkningen blir ytterligare lite bättre. Den 

goda resultatnivån i prognosen ger en trygghet i 

arbetet med virusutbrottet och även en viss 

marginal om skatteprognosen skulle försämras 

ytterligare under året (vilket, som nämnts tidigare, 

inte är osannolikt). Återigen bör dock betonas att 

osäkerheten i prognosen är mycket stor, både vad 

gäller merkostnader i verksamheten och 

skatteprognos. Som nämnts tidigare är framförallt 

pandemins tidshorisont en avgörande faktor, men 

även statliga beslut och förändrade 

konjunkturprognoser kan snabbt innebära stora 

förändringar i de ekonomiska förutsättningarna. 

 

 
Balanskravsutredning 
 

 
 

Den höga resultatnivån ger goda förutsättningar att 

som planerat kunna återställa det samlade 

balanskravsunderskottet från 2018 och 2019. För att 

återställa underskottet under 2020 krävs ett resultat 

på drygt +12 mkr, vilket med god marginal ryms i 

den nuvarande resultatprognosen. 

 

 

Intäkts- och kostnadsutveckling 
 

 
 

Periodens skatteintäkter (inkl. generella statsbidrag 

och utjämning) uppgick till 265,5 mkr, vilket 

2017 2018 2019 2020

Resultat jan-apr, mkr 19,7 3,4 -1,7 10,8

Resultat jan-apr exkl jämförelse-

störande poster, mkr 19,7 3,4 -1,7 10,8

Periodens resultat i % av skatte-

intäkter och utjämning 8,2 1,4 -0,7 4,1

Budgeterat resultat helår, mkr 14,7 11,5 8,4 10,5

Resultat helår, mkr 24,0 17,2 -3,9 26,8

Resultat helår i % av skatte-

intäkter och utjämning 3,3 2,3 -0,5 3,2

Jan-apr 2017 2018 2019 2020

Redovisat resultat 19,7 17,2 -1,7 10,8

Reavinster -0,3 -23,8 -0,6 -0,1

Resultat enligt balanskravet 19,4 -6,6 -2,3 10,7

Att återställa fr tidigare år 0,0 0,0 -6,6 -12,2

Ack resultat att återställa 0,0 -6,6 -8,9 -1,5

Jan-apr 2017 2018 2019 2020

Skatteintäktsutveckling, mkr 4,3 4,3 10,5 9,3

Skatteintäktsutveckling, % 1,8 1,8 4,3 3,6

Nettokostnadsutveckling, mkr -10,5 20,9 14,3 -4,6

Nettokostnadsutveckling, % -4,5 9,4 5,9 -1,8

Nettoförändring, mkr 14,8 -16,6 -3,8 13,9

Nettoförändring, %-enheter 6,3 -7,6 -1,6 5,4
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motsvarar en ökning med 9,3 mkr (3,6%) jämfört 

med motsvarande period förra året. Ökningen är 

relativt god trots att skatteintäkterna minskat med   

-8 mkr till följd av den försämrade skatteprognosen 

efter virusutbrottet. Att intäkterna ändå ökar beror i 

första hand på skattehöjningen och den förändrade 

kostnadsutjämningen.   

 

Periodens nettokostnader i verksamheten har 

minskat med -4,6 mkr jämfört med samma period 

förra året. Det innebär ett rejält trendbrott jämfört 

med de senast två åren och är ett kvitto på att 

nämndernas arbete för budget i balans går i rätt 

riktning och att arbetet ger resultat i verkliga 

nettokostnadsminskningar. 

 

I årsprognosen för 2020 beräknas nettokostnaden 

öka med 28,8 mkr jämfört med det verkliga utfallet 

för 2020 (varav ca 6 mkr merkostnader 

virusutbrott), medan motsvarande siffra för 

skatteintäktsökningen är hela 60,2 mkr. I bokslutet 

för 2019 var ökningen av nettokostnaderna 27,8 

mkr jämfört med året före, medan 

skatteintäktsökningen var 30,3 mkr. För 2018 var 

motsvarande siffror 50,7 mkr i nettokostnadsökning 

och 16,9 mkr i skatteintäktsökning.  

 

Budgeterad nettokostnadsökning för 2020 är 46,7 

mkr jämfört med budget 2019, medan den är 27,4 

mkr jämfört med 2019 års utfall i bokslutet. Den 

aktuella prognosen ligger i nivå med budgeten 

(trots merkostnader för virusutbrottet), vilket 

innebär goda förutsättningar för att de budgeterade 

nettokostnaderna ska kunna hållas. Därmed ges 

även ett bättre ingångsläge i budgetarbetet för 2021. 

 

 
Finansiella poster  

 

 
 

Periodens finansnetto är försämrat jämfört med 

förra året, vilket i första hand förklaras av att 

utdelning och återbäring från Kommuninvest detta 

år erhålls och redovisas i maj månad (förra året 

skedde detta april månad, d v s ingick i 

bokslutsperioden). Räntekostnaderna är 

oförändrade jämfört med samma period förra året. 

 

I prognosen uppgår utdelning och återbäring från 

Kommuninvest till 0,6 mkr, vilket innebär en 

minskning med -0,8 mkr från 1,4 mkr förra året.  

 

Årsprognosen för det totala finansnettot visar ett 

underskott mot budgeten om -0,6 mkr till följd av 

lägre intäkter från Kommuninvest än budgeterat. 

Räntekostnaderna väntas följa budget. 

Investeringar 
 

 
 

Under årets första fyra månader har investeringarna 

uppgått till 9,2 mkr. Investeringsbudgeten uppgår 

till 64,2 mkr efter fullmäktiges tilläggsbudgetering 

av investeringsmedel om 7,5 mkr avseende 

investeringsmedel som inte förbrukades i 2019 års 

budget.  

 

Kommunfullmäktige har i budgeten för 2020 

fastställt mål att minst 95% av investeringsbudgeten 

ska förbrukas/genomföras. Periodens utfall innebär 

att 14% av budgeten har förbrukats under 

bokslutsperioden, vilket är en något lägre nivå 

jämfört med motsvarande period förra året, då 

siffran var 22%. Årsprognosen visar en beräknad 

investeringsnivå om 47,3 mkr, vilket motsvarar 

74% av budgeten. Således visar prognosen att 

kommunfullmäktiges mål inte kommer att uppnås. 

Detta förklaras främst av att budgeterade medel för 

nybyggnation av gymnastikhall i Urshult (13,5 

mkr) inte bedömts vara tillräckliga och att 

upphandlingsarbetet därför har avbrutits i avvaktan 

på nya beslut hur man ska gå vidare. 

 

Det höga resultatet och den relativt låga 

investeringsnivån för perioden gör att målet om 

självfinansiering av investeringarna uppfylls med 

god marginal för perioden (267% i jämförelse med 

målet 100%). Målet bedöms att uppfyllas även i 

helårsprognosen (145%).   

 

 
Soliditet 
 

 
 
Soliditeten (enligt balansräkningen) uppgick 30 

april till 55,4%, vilket innebär en i stort sett 

oförändrad nivå jämfört med samma tidpunkt förra 

året. Vid årsskiftet var soliditeten 52,6%.  

 

Soliditeten räknad inklusive samtliga 

pensionsåtaganden uppgick 30 april till 21,6%, 

Jan-apr 2017 2018 2019 2020

Finansiella intäkter 0,9 0,9 2,3 0,9

Finansiella kostnader 1,0 0,7 0,5 0,5

Finansnetto -0,1 0,2 1,8 0,4

2017 2018 2019 2020

Investeringar jan-apr, mkr 4,3 2,8 15,7 9,2

Självfinansieringsgrad, % 737 569 69 267

Investeringar/avskrivningar, % 36 22 125 67

Investeringar helår, mkr 29,9 32,5 71,8 47,3

Investeringsbudget, mkr 40,0 55,7 71,0 64,2

Per 30 april 2017 2018 2019 2020

Soliditet enligt balansräkning 50,5 53,0 55,6 55,4

Förändring tillgångar, % 5,1 -3,0 -1,9 0,4

Förändring eget kapital, % 14,0 1,8 2,8 0,1

Soliditet inkl samtliga

pensionsförpliktelser, % 15,2 18,2 20,7 21,6
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vilket innebär en ökning med 0,9 procentenheter 

jämfört med samma tidpunkt förra året. Vid 

årsskiftet var samma soliditetsmått 19,4%. 

Förbättringen under årets första fyra månader 

förklaras i första hand av det positiva resultatet och 

att ansvarsförbindelsen för pensioner har minskat 

under perioden till följd av pensionsutbetalningar. 

Dessutom har balansomslutningen minskat sedan 

årsskiftet till följd av bl a minskad kortfristig 

skuldsättning genom att inbetalning av 2019 års 

intjänade pensioner har gjorts i mars månad. 

 

 

Skuldsättning 
 

 
 

Inga amorteringar av lån har gjorts under 

bokslutsperioden. Låneskulden uppgick till 115 mkr 

per 30 april, vilket innebär en oförändrad nivå 

jämfört med både årsskiftet och motsvarande 

tidpunkt förra året. 

 

Av låneportföljens 115 mkr har 75 mkr (eller 65%) 

fast ränta med olika löptid 0-4 år, medan 40 mkr 

(eller 35%) har rörlig ränta. Genomsnittlig vägd 

ränta var 30 april 1,45%, vilket är en något högre 

nivå än motsvarande tidpunkt förra året då 

genomsnittsräntan var 1,40%. Samtliga lån i 

låneportföljen är placerade hos Kommuninvest AB. 

Ingen amortering av låneskulden är budgeterad för 

år 2020.   

 

 

Risk och kontroll 
 

Kassaflöde och likviditet 
 

 
 

Periodens kassaflöde uppgick till -16,9 mkr (-31,6 

mkr), vilket bland annat förklaras av utbetalning av 

avgiftsbestämda pensionsavgifter i mars månad (ca 

16 mkr).  

 

De likvida medlen uppgick den 30 april till 79,0 

mkr (80,3 mkr), varav 43,1 mkr (29,4 mkr) utgör 

nettoskuld till kommunens koncernbolag avseende 

del i koncernkonto. Minskningen av de likvida 

medlen är således hänförbar till kommunen, medan 

de kommunala företagen har ökat sina likvida 

medel. Vid årsskiftet uppgick de totala likvida 

medlen till 95,9 mkr. 

 

Kassalikviditeten uppgick den 30 april till 75%, 

vilket innebär en något lägre nivå jämfört med 

motsvarande tidpunkt förra året (80%). Jämfört med 

årsskiftet är kassalikviditeten något förbättrad 

(72%). 

 

 
Pensionsförpliktelser 
 

 
 

De totala pensionsåtagandena uppgick den 30 april 

till 275 mkr, vilket är drygt 7 mkr lägre än vid 

motsvarande tidpunkt förra året. Minskningen beror 

på utbetalningar av pensioner under perioden. Vid 

årsskiftet uppgick de totala pensionsåtagandena till 

ca 277 mkr. 

 

Borgensåtaganden  
 

 
 

Kommunens totala borgensåtaganden mot de egna 

företagen har per den 30 april ökat med drygt 14 

mkr jämfört med samma tidpunkt förra året, vilket i 

första hand beror på Tingsrydsbostäder AB:s 

nyupplåning under förra året.  

 

Borgensåtaganden mot föreningar har per den 30 

april ökat jämfört med samma tidpunkt förra året, 

vilket beror på nytecknad borgen om 1 mkr för 

Tingsryds rid- och körklubb som beslutades av 

fullmäktige under våren 2019. 

 

Inga nya åtaganden har genomförts under 

bokslutsperioden.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Per 30 april 2017 2018 2019 2020

Låneskuld, mkr 185,0 150,0 115,0 115,0

Genomsn vägd ränta, % 1,59 1,21 1,40 1,45

Antal kreditgivare 1 1 1 1

Per 30 april 2017 2018 2019 2020

Likvida medel, mkr 119,1 97,9 80,3 79,0

Kassalikviditet % 97 90 80 75

Per 30 april. Mkr. 2017 2018 2019 2020

Pensionsavsättning i BR 7,5 7,6 7,2 7,2

Ansvarsförbindelse tidigare

pensionssystem (före 1998) 292,3 280,1 274,8 267,4

Summa 299,8 287,7 282,0 274,6
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Budgetföljsamhet (prognos) 

 

 
 

Resultatprognosen för helåret 2020 uppgår till 

+26,8 mkr, medan budgeterat resultat uppgår till 

+10,5 mkr. Således innebär prognosen ett 

sammanlagt överskott mot budgeten på +16,3 mkr. 

 

De större budgetavvikelserna kan sammanfattas 

med följande poster: 

• Nämnder -20,3 mkr (varav merkostnader 

för pandemin utgör -15,9 mkr) 

• Skatteintäkter och generella statsbidrag 

+18,3 mkr  

• Statliga åtgärder för pandemin utöver 

generella statsbidrag +10,3 mkr 

• Centrala budgetmedel och finansiering      

+8,0 mkr 

 

Summan av nämndernas prognoser visar ett 

underskott mot budgeten på -20,3 mkr, varav -15,9 

mkr avser beräknade merkostnader för pandemin. 

Utan dessa kostnader uppgår således nämndernas 

sammanlagda underskott i prognosen till -4,4 mkr, 

vilket är en avsevärd förbättring jämfört med 

helåret 2019 då motsvarande siffra uppgick till -

21,0 mkr. Förbättringen förklaras främst av de 

budgetförstärkningar som gjordes i 2020 års budget 

(16 mkr till nämnderna) men också av det arbete 

som genomförs i nämnderna, främst vård- och 

omsorgsnämnden, avseende handlingsplaner för 

budget i balans. 

 

Samtliga fyra nämnder visar underskottsprognos, 

varav tre även utan bedömda merkostnader för 

pandemin. Med nuvarande prognoser ser 

fullmäktiges mål att samtliga nämnder ska hålla 

budget inte ut att uppnås för 2020. Den 

prognostiserade budgetavvikelsen fördelas enligt 

följande: 

 

• Kommunstyrelsen -4,0 mkr, varav -3,3 mkr 

merkostnader för pandemin. Prognos 

ordinarie verksamhet således -0,7 mkr. 

• Miljö- och byggnadsnämnden -0,3 mkr, 

varav -1,2 mkr merkostnader för 

pandemin. Prognos ordinarie verksamhet 

således +0,9 mkr. 

• Bildningsnämnden -0,2 mkr, varav +0,1 

mkr minskade nettokostnader till följd av 

pandemin. Prognos ordinarie verksamhet 

således -0,3 mkr. 

• Vård- och omsorgsnämnden -15,9 mkr, 

varav -11,5 mkr merkostnader för 

pandemin. Prognos ordinarie verksamhet 

således  -4,4 mkr. 

  

Överskottet för skatteintäkter och generella 

statsbidrag (+18,3 mkr) förklaras bl a av den 

förändrade kostnadsutjämningen fr o m år 2020 

som inte var beslutad när budgeten fastställdes och 

som därmed inte budgeterades (+11 mkr). I övrigt 

kan avvikelsen mot budgeten i huvudsak härledas 

till pandemin: den drastiska konjunkturnedgången 

bedöms minska skatteintäkterna med knappt -20 

mkr i år, medan extra tillskott från staten genom 

generella statsbidrag bedöms uppgå till knappt +29 

mkr. 

 

Statliga åtgärder för pandemin (utöver generella 

statsbidrag) avser tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift, 

tillfällig kompensation för sjuklöner samt 

kompensation för merkostnader för Covid-19 inom 

hälso- och sjukvård, äldreomsorg och LSS-

verksamhet. Posterna är avsedda att täcka 

merkostnader i kommunens verksamheter, varav 

huvuddelen avser vård- och omsorgsverksamheten. 

I prognosen finns i dagsläget stora osäkerheter 

kring beloppens storlek, den aktuella bedömningen 

är dock att dessa poster kommer att innebära 

intäkter om drygt 10 mkr för år 2020. 

 

Inom prognostiserat överskott (+8,0 mkr) för 

centrala budgetmedel och finansiering syns bl a 

överskott för reserverade budgetmedel för LSS-

verksamhet (+4,0 mkr), strategiska medel (+2,0 

mkr) och centralt anslag för verksamhetsutveckling 

(+1,3 mkr). Generellt gäller att det rådande läget 

med virusutbrottet försvårar/fördröjer kommunens 

utvecklingsarbete och därmed uppstår överskott för 

de centrala budgetanslagen som avser 

utvecklingsarbeten.   

 

För mer analys och detaljer avseende 

budgetföljsamheten hänvisas till delårsrapportens 

nämndsberättelser samt driftsredovisningen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

mkr 2017 2018 2019 2020

Budgeterat resultat 14,7 11,5 8,4 10,5

Avvikelse mot budget:

Kommunstyrelsen centr medel 1,8 5,9 3,9 7,9

Kommunstyrelsen (KLF) 5,8 -0,2 1,1 -4,0

Samhällsbyggnadsnämnd 1,2 - - -

Miljö- och byggnadsnämnd - 0,4 1,0 -0,3

Bildningsnämnd (f d BUN) 0,9 -4,3 -1,0 -0,2

Vård- o Omsorgsnämnd (f d SN) 1,6 -10,1 -22,0 -15,9

Taxefinansierad verksamhet -2,8 -3,1 3,2 -0,3

Skatteintäkter -2,0 -1,9 6,4 18,3

Finansnetto -0,6 2,4 0,6 -0,6

Finansiering och övrigt 3,4 16,6 -5,5 11,4

Summa årets resultat 24,0 17,2 -3,9 26,8
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Prognossäkerhet 

Uppföljning av prognossäkerheten kan göras först i 

årsbokslutet. 

Mot bakgrund av 2018 års underskott och bristande 

prognossäkerhet fastställde kommunstyrelsen i 

februari 2019 månad en handlingsplan för ökad 

prognossäkerhet, vilken till stora delar genomfördes 

under förra året och som slutförs i år. I 2020 års 

budget har kommunfullmäktige fastställt mål om en 

hög prognossäkerhet för nämnderna. Avstämning 

av målet kommer att göras genom jämförelse av 

prognoserna i denna delårsrapport och slutliga utfall 

vid årets slut. 

Nämnderna har i mars månad lämnat prognoser till 

kommunstyrelsen som baserades på redovisningen 

till och med februari månad. De nu aktuella 

prognoserna i denna delårsrapport innebär 

nedanstående prognosförändringar jämfört med den 

tidigare lämnade prognosen. I prognoserna som 

baserades på redovisningen till och med februari 

månad fanns ingen hänsyn tagen till ekonomiska 

effekter av pandemin, vilket i hög grad förklarar 

prognosförsämringarna i de nya prognoserna. 

• Kommunstyrelsen – försämrad prognos från

+0,7 mkr i februariprognosen till -4,0 mkr i

aprilprognosen (varav -3,3 mkr merkostnader

för pandemin).

• Miljö- och byggnadsnämnden – försämrad

prognos från +0,2 mkr i februariprognosen till

-0,3 mkr i aprilprognosen (varav -1,2

merkostnader för pandemin).

• Bildningsnämnden - försämrad prognos från

+0,1 mkr i februariprognosen till -0,2 mkr i

aprilprognosen (varav +0,1 minskade

nettokostnader till följd av pandemin).

• Vård- och omsorgsnämnden - försämrad

prognos från -10,0 mkr i februariprognosen till

-15,9 mkr i aprilprognosen (varav -11,5 mkr

merkostnader för pandemin).

Finansiella målsättningar 

I november månad 2013 fastställde kommun-

fullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hus-

hållning. Riktlinjerna innehåller långsiktiga 

finansiella mål som ska leda till god ekonomisk 

hushållning i Tingsryds kommun och vara styrande 

vid beslut om budget och andra ärenden av 

ekonomisk betydelse. De finansiella målen är: 

1. Årets resultat ska långsiktigt uppgå till

minst 2% av skatteintäkter och utjämning.

Resultatet ska aldrig understiga 1%

(miniminivå).

2. Investeringsnivån ska anpassas till

utrymmet för egenfinansiering samt ge

utrymme för amortering av låneskulden.

3. Låneskulden ska minska genom planerade

årliga amorteringar.

Nedan följer en avstämning av målen för 

bokslutsperioden respektive helårsprognosen: 

Som framgår i tabellen uppfylls resultatmål och mål 

om självfinansiering av investeringar för både 

bokslutsperioden och i årsprognosen. Mål om 

amortering av låneskuld bedöms att delvis uppnås i 

och med att varken amortering eller nyupplåning 

prognostiseras. 

mkr 2017 2018 2019 2020

Prognos helårsresultat, april 17,4 32,1 -0,7 26,8

Prognos helårsresultat, aug 19,4 34,0 -2,2

Slutlig utfall resultat 24,0 17,2 -3,9

2017 2018 2019 2020

Resultat % av skatter o utjämn

Fastställt mål 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Utfall januari-april 8,2% 1,4% -0,7% 4,1%

Uppfyllt januari-april Ja Nej Nej Ja

Utfall helår 3,3% 2,3% -0,5% 3,2%

Uppfyllt helår Ja Ja Nej Ja

Självfinansiering investeringar, %

Fastställt mål 100% 100% 100% 100%

Utfall januari-april 737% 569% 69% 267%

Uppfyllt januari-april Ja Ja Nej Ja

Utfall helår 203% 169% 56% 145%

Uppfyllt helår Ja Ja Nej Ja

Minskning av låneskuld, mkr

Fastställt mål <0 <0 <0 < 0

Utfall januari-april 0 -10 0 0

Uppfyllt janari-april Nej Ja Delvis Delvis

Utfall helår -25 -45 0 0

Uppfyllt helår Ja Ja Delvis Delvis
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Koncernföretagen 
 

Resultat och prognos 
 

Koncernföretagen redovisar följande resultat (före 

bokslutsdispositioner) för bokslutsperioden samt 

prognos för helåret 2020: 

 

 
 

Sammantaget syns en relativt stabil resultatnivå hos 

kommunens företag, då delårsresultaten i de flesta 

fall ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. 

Ett mindre minusresultat redovisas för 

Industristiftelsen i både delårsbokslut och prognos, 

medan övriga företag uppvisar positiva resultat. För 

Tufab förklaras överskottet i prognosen av 

engångseffekter, vilket innebär att marginalerna för 

den löpande verksamheten är fortsatt små. 

 

Låneskuld 
 

I nedanstående tabell redovisas de helägda 

företagens externa låneskuld: 

 

 
 

Det kan konstateras att företagens låneskuld per 30 

april har ökad med ca 14 mkr jämfört med samma 

tidpunkt förra året. Under 2019 nyupplånade 

Tingsrydsbostäder AB 20 mkr, medan Tufab 

amorterade 6 mkr. Jämfört med årsskiftet har inga 

förändringar skett avseende företagens låneskulder, 

d v s varken nyupplåningar eller amorteringar har 

gjorts under bokslutsperioden. 

 

För mer detaljerad redovisning av företagens 

ekonomi och verksamhet hänvisas till företagens 

egna delårsrapporter, vilka hanteras som egna 

ärenden i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 

 

 
Tingsryd 2019-05-27 

 

Daniel Gustafsson 

Ekonomichef 

mkr 2017 2018 2019 2020

Resultat f bokslutsdisp, jan-apr

Tingsryds Energi AB 3,6 3,8 3,2 3,3

Tingsryds Utv o Fastighets AB 0,3 -1,4 -0,9 1,2

Tingsrydsbostäder AB 0,5 0,5 0,4 1,1

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 1,0 3,1 0,7 0,4

Tingsryds Industristiftelse -0,6 -0,2 -0,1 -0,2

Tingsryds Kommunföretag AB 0,0 -0,1 0,0 0,0

Resultat, prognos helår 2020

Tingsryds Energi AB 1,6

Tingsryds Utv o Fastighets AB 0,7

Tingsrydsbostäder AB 3,0

Stiftelsen Kommunhus 2,0

Tingsryds Industristiftelse -0,1

Tingsryds Kommunföretag AB 0,0

mkr, per 30 april resp år 2017 2018 2019 2020

Tingsryds Energi AB 53,0 53,0 53,0 53,0

Tingsryds Utv o Fastighets AB 182,5 167,5 167,5 161,5

Tingsrydsbostäder AB 44,0 44,0 44,0 64,0

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 248,2 254,6 249,1 249,0

Tingsryds Industristiftelse 15,0 12,0 12,0 12,0

Tingsryds Kommunföretag AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt 542,7 531,1 525,6 539,5
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Resultaträkning kommunen (tkr)
Jan -Apr Jan -Apr Årsbudget 

2020 2019 2020 %

Verksamhetens intäkter 70 592 69 896 206 537 34,2%

Verksamhetens kostnader -311 881 -317 011 -968 082 32,2%

Avskrivningar -13 825 -12 610 -42 690 32,4%

Verksamhetens nettokostnader -255 114 -259 725 -804 235 31,7%

Skatteintäkter 167 670 167 646 538 165 31,2%

Generella statsbidrag och utjämning 97 842 88 560 274 686 35,6%

Verksamhetens resultat 10 398 -3 519 8 616

Finansiella intäkter 905 2 265 3 900 23,2%

Finansiella kostnader -510 -465 -2 000 25,5%

Resultat före extraordinära poster 10 793 -1 719 10 516

Extraordinära poster - - -

Periodens resultat 10 793 -1 719 10 516

Kassaflödesanalys kommunen (tkr)
Jan -Apr Jan -Apr Årsbudget 

2020 2019 2020

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 10 793 -1 719 10 516

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -142 -129 0

Avskrivningar 13 825 12 610 38 900

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar -74 -616 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 24 402 10 146 49 416

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

löpande verksamhet

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar -78 1 140 0

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -31 884 -38 235 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 560 -26 949 49 416

Investeringsverksamheten

Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar -9 237 -15 724 -64 225

Förvärv av aktier och andelar 0 -446 0

Erhållna investeringsbidrag 0 0 0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 211 11 909 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 026 -4 261 -64 225

Finansieringsverksamheten

Minskning/ökning av långfristiga fordringar 0 0 0

Ianspråktagna investeringsbidrag -363 -378 0

Ökning/minskning av långfristiga låneskulder 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -363 -378 0

PERIODENS KASSAFLÖDE -16 949 -31 588 -14 809

Likvida medel vid årets början 95 937 111 853 77 100

Likvida medel vid periodens slut 78 988 80 265 62 291

Specifikation:

varav skuld till koncernföretag (koncernkonto) 43 073 29 366

varav kommunens egna medel 35 915 50 899
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2020-04-30 2019-04-30 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 555 481 541 605 566 549

Maskiner och inventarier 52 216 43 576 55 110

Pågående arbeten 9 237 15 724 0

Summa materiella anläggningstillgångar 616 934 600 905 621 659

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar 28 497 36 737 28 497

Långfristiga fordringar 2 500 2 500 2 500

Summa finansiella anläggningstillgångar 30 997 39 237 30 997

Summa anläggningstillgångar 647 931 640 142 652 656

Omsättningstillgångar

Fordringar 64 890 68 413 64 812

Kassa och bank 78 988 80 265 95 937

Summa omsättningstillgångar 143 878 148 678 160 749

SUMMA TILLGÅNGAR 791 809 788 820 813 405

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående balans 427 965 440 103 431 838

Periodens resultat 10 793 -1 719 -3 873

Summa eget kapital 438 758 438 384 427 965

Avsättningar

Avsättningar till pensioner 7 211 7 231 7 353

Avsättning fond Elsemålatippen 12 584 12 584 12 584

Summa avsättningar 19 795 19 815 19 937

Skulder

Långfristiga skulder 142 349 144 570 142 712

Kortfristiga skulder 190 907 186 051 222 791

Summa skulder 333 256 330 621 365 503

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR O SKULDER 791 809 788 820 813 405

Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelse pensioner 267 393 274 844 269 896

Borgensåtaganden inkl statliga bostadslån 544 387 529 525 544 594

Avtal om hyresoption 0 280 0

Soliditet 55,4% 55,6% 52,6%

Kassalikviditet 75,4% 79,9% 72,2%

Res i % av skatteintäkter o utjämning 4,1% -0,7% -0,5%

Soliditet inkl pensioner 21,6% 20,7% 19,4%

Balansräkning kommunen (tkr)
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Driftredovisning kommunen (tkr)
Budget 2020 TB* Årsbudget Redov Prognos Prognos

Fullmäktige 2020 jan-april % helår 2020 avvikelse

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen centrala medel -1 161 -1 161 -456 39% -1 051 110#####

Kommunledningsförvaltning -134 668 -5 021 -139 689 -45 683 33% -143 708 -4 019

Räddningstjänsten (medl.bidrag RÖK) -15 787 -15 787 -5 331 34% -15 993 -206

Summa kommunstyrelsen -151 616 -5 021 -156 637 -51 470 33% -160 752 -4 115

Nämnder

Miljö- och byggnadsnämnd -3 419 -135 -3 554 -1 032 29% -3 825 -271

Bildningsnämnd -289 735 -7 256 -296 991 -98 292 33% -297 158 -167

Vård- och omsorgsnämnd -311 566 -7 559 -319 125 -104 484 33% -335 007 -15 882

Summa nämnder -604 720 -14 950 -619 670 -203 808 33% -635 990 -16 320

Fullmäktige inkl revision -2 607 -2 607 -683 26% -2 557 50

Taxefinansierad verksamhet

VA-verksamhet 0 0 -600 -300 -300

Resultatutjämning taxefin. verksamhet 0 0 600 300 300

Summa verksamhet -758 943 -19 971 -778 914 -255 961 33% -799 299 -20 385

Övriga centrala poster

Digitaliseringspott KS -1 000 300 -700 0 0% -700 0

Utvecklingspott KSAU -3 500 2 689 -811 0 0% -811 0

Social investeringsfond KS -2 000 1 750 -250 0 0% 0 250

Verksamhetsutveckling central pott KS -1 327 -1 327 0 0% 0 1 327

Strategiska utvecklingsmedel KC -5 000 -5 000 0 0% -3 000 2 000

Personaluppskattningspeng -200 -200 0 0% -200 0

Familjecentral KS centr medel -350 -350 0 0% 0 350

Reservation LSS-utjämning 2019 -6 000 2 045 -3 955 0 0% 0 3 955

Löneökningar 2019 (12 mån) 2020 (9 mån) -23 415 13 187 -10 228 0 0% -10 228 0

Pensionsutbetalningar -12 000 -12 000 -5 157 43% -12 600 -600

Kapitalkostnader 50 190 50 190 16 250 32% 48 750 -1 440

Internränta från VA 2 000 2 000 793 40% 2 379 379

Avskrivningar -42 690 -42 690 -13 825 32% -41 475 1 215

Statliga åtgärder Covid-19 (exkl gen statsbidr) 2 320 10 336 10 336

Övriga centrala poster 0 466 1 250 1 250

NETTOKOSTNAD -804 235 0 -804 235 -255 114 32% -805 598 -1 363

Skatteintäkter

Skatteintäkter, gs och utjämning 812 851 812 851 265 512 33% 831 136 18 285

Finansnetto

Finansiella intäkter 3 900 3 900 905 23% 3 300 -600

Finansiella kostnader -2 000 -2 000 -510 26% -2 000 0

Summa finansnetto 1 900 0 1 900 395 21% 1 300 -600

SUMMA RESULTAT 10 516 0 10 516 10 793 26 838 16 322

Jämförelsestörande poster:

- 0 0 0 0 0

SUMMA RESULTAT 10 516 0 10 516 10 793 26 838 16 322

Resultat i % av skatteintäkter, gs och utj exkl jfr-post 1,3% 1,3% 4,1% 3,2%

Resultat i % av skatteintäkter, gs och utj inkl jfr-post 1,3% 1,3% 4,1% 3,2%

* TB = tilläggsbeslut t ex omorganisation, utfördelning löneökningsmedel
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Investeringsredovisning kommunen (tkr)

KF-Budget Överfört fr Årsbudget Utfall Avvikelse mot Förbrukn. Prognos Prognostiserad

tkr 2020 2019 2020 jan-apr budget, tkr budget, % 2020 avvikelse

KOMMUNFULLMÄKTIGE

E-tjänster och it-stöd 4 825 0 4 825 0 4 825 0% 3 000 1 825

Inventarier och övrigt 500 0 500 0 500 0% 500 0

Summa kommunfullmäktige 5 325 0 5 325 0 5 325 0% 3 500 1 825

KOMMUNSTYRELSE - KLF

E-tjänster och IT-stöd 175 0 175 60 116 34% 175 0

Centrala IT-investeringar 3 220 351 3 571 130 3 441 4% 3 151 420

Inventarier och övrigt 1 500 152 1 652 13 1 639 1% 1 652 0

Infrastruktur 5 000 1 000 6 000 54 5 946 1% 5 000 1 000

Fordon och maskiner 3 270 0 3 270 2 208 1 062 68% 3 168 102

Energisparåtgärder 5 000 0 5 000 0 5 000 0% 5 000 0

Fastighetsinvesteringar - ny-, till- och ombyggnad 12 000 4 327 16 327 1 849 14 478 11% 2 827 13 500

Fastighetsinvesteringar - reinvesteringar (underhåll) 6 700 0 6 700 531 6 170 8% 6 700 0

VA-verksamhet 12 500 1 174 13 674 3 953 9 721 29% 13 625 49

Summa kommunstyrelse 49 365 7 004 56 369 8 797 47 572 16% 41 298 15 071

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND

E-tjänster och IT-stöd 0 424 424 387 37 91% 424 0

Summa miljö- och byggnadsnämnd 0 424 424 387 37 91% 424 0

BILDNINGSNÄMND

Inventarier och övrigt 1 000 0 1 000 50 950 5% 1 000 0

Summa bildningsnämnd 1 000 0 1 000 50 950 5% 1 000 0

VÅRD- & OMSORGSNÄMND

Inventarier och övrigt 1 000 107 1 107 3 1 104 0% 1 107 0

Summa vård- & omsorgsnämnd 1 000 107 1 107 3 1 104 0 1 107 0

TOTALT 56 690 7 535 64 225 9 237 54 988 14% 47 329 16 896

17



Sammanställning Kr 2020-01-01 2020-04-30

Likvid 90 371 431 65 914 352

Låneskuld 115 000 000 115 000 000

Kr Skuldportfölj per motpart Kr

Banksaldo Motpart Instrument Belopp 

TINGSRYDS KOMMUN 35 914 352 KOMMUNINVEST Reverslån 115 000 000

Outnyttjade krediter

SWEDBANK 30 000 000

Summa 65 914 352 Summa 115 000 000

Borgensåtagande Kr

Låntagare Lån Kommuninvest Swedbank Chechkredit

STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÄDER 246 274 921 223 000 000 23 274 921 10 000 000

TINGSRYDS UTVECKLING & FASTIGHETS AB 161 469 000 161 469 000

TINGSRYDS ENERGI AB 53 000 000 53 000 000

TINGSRYDSBOSTÄDER AB 64 000 000 64 000 000

TINGSRYDS INDUSTRISTIFTELSE 12 000 000 12 000 000 1 000 000

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Ö:a KRONOBERG 5 744 250 5 744 250

TINGSRYDS RID- OCH KÖRKLUBB 916 670 916 670

TINGSRYDS AIF 982 138 982 138

Summa 544 386 979 519 213 250 25 173 729 11 000 000

Likvid

Finansverksamhet kommunen
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Finansverksamhet kommunen

RISKHANTERING

Kapitalbindning < 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år

Max 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Min 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Kommunen 35% 35% 22% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Räntebindning < 1 år 1-3 år 3-5 år 5-7 år 7-10 år Snitt

Max 40% 30% 30% 30% 20% 4,00

Min 20% 10% 10% 10% 0% 2,00

Kommunen 35% 57% 9% 0% 0% 1,52

Normal 30% 20% 20% 20% 10% 3,00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

< 1 år 1-3 år 3-5 år 5-7 år 7-10 år

Räntebindning

Max

Min

Kommunen

Normal

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

< 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år

Kapitalbindning

Max

Min

Kommunen

19



Tingsryds kommun är en levande, attraktiv och modern landsbygdskommun,

mitt i en stark tillväxtregion med geografisk närhet till Europa. 

Här finns engagerade medborgare, ett aktivt näringsliv, ett rikt 

föreningsliv och närhet till mänskliga möten.

VÅR VISION

Tingsryds kommun, Box 88, 362 22 Tingsryd, Besöksadress: Torggatan 12, Tingsryd 
Tel: 0477-441 00, E-post: kommunen@tingsryd.se, www.tingsryd.se 

Foto: Gunilla Hellgren
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