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1 Inledning 

1.1 Sammanfattning - ekonomi 

• Resultatet för perioden januari till augusti uppgick till +62 mnkr (11,1%) och årsprognosen visar ett 
resultat på +47 mnkr (5,6%). 

• Den höga resultatnivån är till största del tillfällig för 2020 och beror i första hand på statliga tillskott 
under pandemin samt den förändrade kostnadsutjämningen inför året. 

• Årsprognosen innebär att det sammanlagda balanskravsunderskottet på -12 mnkr från 2018-2019 
kommer att vara återställt vid årets slut. 

• Nämnderna uppvisar en sammantaget god budgetföljsamhet exklusive merkostnader för 
Coronapandemin. 

• Nämnderna behöver inte ta budgetansvar för merkostnader för Coronapandemin, utan dessa täcks av 
de statsbidrag som erhållits från staten. 

• Periodens investeringar uppgick till 21 mnkr och årsprognosen visar 43 mnkr, vilket motsvarar 67% av 
årsbudgeten. 

• Kommunens låneskuld var oförändrad under bokslutsperioden men förväntas under hösten minska 
med 5 mnkr till 110 mnkr vid årets slut. 

• Prognosen visar att fullmäktiges samtliga finansiella mål för god ekonomisk hushållning (resultat, 
självfinansiering av investeringar, minskning av låneskuld) kommer att uppnås för 2020. 
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1.2 Politisk kommentar 

I mars månad drabbades vi av en global pandemi och den offentliga välfärden har 
satts på stora prov. Sverige har haft en helt annan strategi än andra länder som 
hittills visat sig framgångsrik. De senaste ekonomiska rapporterna pekar på att 
Sveriges BNP-ras inte blir lika stort som tidigare befarats och ej heller så djupt 
som de flesta andra länder i Europa. Krisen är dock inte över på långa vägar. 
Pandemin har präglat och påverkat hela kommunorganisationen på många sätt 
och vi ska framöver utvärdera hur krisen hanterats. Det är dock tydligt att vi har 
tagit oss an utmaningen gemensamt och det är mycket glädjande. 

I maj månad sprack samarbetet mellan S, KD och M. Efter politiska överläggningar 
har ett nytt styre bildats där partierna S, KD och V ingår. Detta innebär i sin tur att 
majoritetsförhållandet ej längre består utan att överenskommelser kommer att 
krävas i de stora frågorna framöver. 

Vi går nu emot ett prognostiserat resultat på 47 miljoner kronor. Det beror främst på de extra statsbidragen 
som beslutats med anledning av pandemin. Bakom siffrorna finns också tidigare beslut om en skattehöjning 
och det faktum att vi inte räknade in en förändrad skatteutjämning i årets budget. Vi ser också att övriga 
nämnder har en bra balans i sina verksamheter. 

Det vi nu arbetar med är att dra nytta av det goda ekonomiska läget för att bättre kunna möta kommande 
utmaningar. Det gör vi genom att genomföra sådant som vi vet behöver göras och som därmed inte behöver 
belasta kommande årsbudgetar. Kommunstyrelsen har gett kommunledningsförvaltningen uppdrag att i 
samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott ta fram förslag på åtgärder. Exempel på detta kan handla om 
underhållsåtgärder, personalbefrämjande åtgärder eller att tillgodose verksamhetsbehov som vi tidigare inte 
haft råd med. 

Just nu pågår ett intensivt arbete med att formulera en budget för 2021. Normalt tas budgetbeslutet i juni 
månad men p g a Covid-19 har denna process skjutits fram till november månads kommunfullmäktige. 
Förutsättningarna för nästa års budget ser relativt goda ut, men på sikt kommer vi alla att ställas inför större 
utmaningar, där kompetensförsörjning och finansiering av välfärden är några exempel. Ett sätt är att dra nytta 
av digitaliseringens möjligheter. Pandemin har faktiskt knuffat oss framåt ordentligt, när till exempel 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen fick ställa om till distansutbildning eller att i princip alla möten under 
året har gått över i digital form. Vi har trygghetskameror inom hemtjänsten. Vår e-tjänsteportal har sjösatts. 
Om tekniken kan förbättra vår effektivitet och vår service gentemot de som behöver vårt stöd - då skall den 
användas. Vårt uppdrag är att använda skattemedlen så effektivt som möjligt! 

Nu ser vi fram emot ett bra avslut av nuvarande år. 

Vi fortsätter tvätta händerna och håller avstånd. 

 

/Mikael Jeansson (S), Kommunstyrelsens ordförande  
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2 Förenklad förvaltningsberättelse 

2.1 Händelser av väsentlig betydelse 

Coronapandemi 

Bokslutsperioden har från och med mitten av mars månad i mycket hög grad präglats 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 fortfarande 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, både i Sverige och i övriga världen. 

SKR har två tillfällen sedan pandemins utbrott utgivit cirkulär om det ekonomiska läget där man beskrivit 
ekonomiska effekter av pandemins konjunkturpåverkan utifrån bedömda scenarier.  Det senaste cirkuläret 
presenterades i augusti och visar följande utveckling av samhällsekonomin: 

% 2019 2020 2021 2022 2023 

BNP 1,2 -4,9 1,7 3,8 3,8 
Sysselsättning, timmar -0,3 -5,5 1,6 2,3 1,6 

Relativ arbetslöshet, nivå 6,8 8,9 9,3 8,3 8,1 

Timlön (konj. statistik) 2,6 2,3 2,2 2,3 2,5 

Inflation, KPIF 1,8 0,5 0,7 1,8 2,4 

Skatteunderlag 2,8 2,4 1,3 3,9 4,0 

Källa: SKR 2020-08-24 cirkulär 20:32 

Det dramatiska konjunkturfallet under månaderna mars, april och maj blev klart större än vad SKR antog i april 
månad, dock blev fallet i Sverige mindre än i många andra länder. Botten tycks ändå vara passerad och 
aktiviteten i den svenska ekonomin förväntas nu stiga och ge en återhämtning under det andra halvåret i år. 
BNP-utfallet för helåret 2020 bedöms bli -4,9 procent, vilket är en svagare utveckling än SKR:s bedömningar i 
våras. Antalet arbetade timmar väntas gå ned hela -5,5 procent och arbetslösheten förväntas stiga under 
hösten för att ligga över 9 procent och sannolikt hamna över 10 procent vid årsskiftet 2020/2021 för att sedan 
sjunka sakta. Lågkonjunkturen förväntas bestå ända till 2023. Ett ihållande lågt resursutnyttjande i den svenska 
ekonomin antas således bli följden av den krisartade utvecklingen under 2020. SKR betonar att utvecklingen 
fortfarande präglas av stor ovisshet, både nationellt och globalt. 

När det gäller skatteunderlagsutvecklingen innebär SKR:s augustiprognos en väsentligt högre 
skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020 men lägre 2021. Förbättringen för 2020 förklaras av den statliga 
krisåtgärden korttidspermitteringar som nyttjats i betydligt större omfattning än beräknat, vilket gjort att 
landets lönesumma inte minskat i närheten så mycket som befarades i våras. Den sammantagna effekten för 
2021 års skatteunderlag är dock relativt oförändrad jämfört med vårens prognoser. 

För Tingsryds kommun innebär SKR:s augustiprognos att skatteintäkterna för år 2020 blir hela 15 mnkr högre 
än vad aprilprognosen visade, vilket således beror på korttidspermitteringarna. Konjunkturnedgångens 
påverkan på årets skatteintäkter blir därmed en minskning med endast -4 mnkr att jämföra med -19 mnkr 
enligt prognosen i våras. De minskade skatteintäkterna täcks med mycket god marginal av de extra generella 
statsbidrag som regeringen tillskjutit under året. 

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. 
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Sammantaget visar nämndernas prognoser som gjorts i delårsrapporten en ökad nettokostnad i 
verksamheterna på drygt -14 mnkr till följd av merkostnader för pandemiutbrottet. Det bör betonas att 
svårigheten att prognostisera dessa kostnader är 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 en beräknad ökad intäkt om drygt 23 mnkr för 
år 2020. Av dessa hade drygt 6 mnkr 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 17 mnkr. 

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 ca 22 mnkr 
under året. Det finns en osäkerhet i kompensation för merkostnader inom vård och omsorg, då det anslag som 
regeringen avsatt i höstbudgeten inte täcker de förväntade ansökningarna från kommuner och regioner. 
Osäkerheten bedöms till 6-8 mnkr för Tingsryds del. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de medel som tillförts av staten i dagsläget ser ut att med mycket goda 
marginaler täcka de beräknade merkostnader som uppstår under året i form av minskade skatteintäkter och 
ökade verksamhetskostnader: 

• Minskade skatteintäkter -4 mnkr 
• Ökade verksamhetskostnader -14 mnkr (netto) 
• Summa minusposter -18 mnkr 

• Ökade generella statsbidrag +23 mnkr 
• Statliga åtgärder/kompensation +22 mnkr 
• Summa plusposter +45 mnkr 

Det kan inte nog betonas att det fortfarande finns en viss osäkerhet i dessa siffror och att svårigheten att 
prognostisera de ökade verksamhetskostnaderna är betydande. En avgörande faktor för det slutliga utfallet är 
på vilken nivå som pandemin fortgår under resterande del året. 

I samband med den politiska hanteringen av delårsrapport 1 i våras beslutades att merkostnader som kan 
härledas till pandemiutbrottet inte ska belasta nämnderna i över- och underskottshanteringen vid årets slut. 
Nämnderna behöver således inte 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 med god marginal ser ut att 
täcka de merkostnader som uppstår i verksamheterna. 

Budget 2021 

På grund av osäkerheten i budgetförutsättningarna har budgetprocessen för nästa år flyttats fram, vilket 
innebär att fullmäktiges beslut om budget 2021 kommer att fattas i november månad istället för juni. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, som utgör budgetberedning, påbörjade budgetarbetet i maj månad. 
Kommunstyrelsen har löpande informerats om budgetförutsättningarna, bl a vid två separata budgetdagar i 
augusti respektive september månad. 

De kommande årens budgetar kommer att påverkas av den lågkonjunktur som följer av virusutbrottet genom 
bl a minskade skatteintäkter och befarat ökade verksamhetskostnader inom t ex arbetsmarknadsåtgärder och 
individ-och familjeomsorg. Regeringen har i höstbudgeten aviserat höjda generella statsbidrag som motsvarar 
drygt 10 mnkr i permanent höjning för Tingsryds del från och med år 2021 samt drygt 8 mnkr i en tillfällig 
höjning för 2021 (och 4 mnkr i tillfällig höjning för 2022). I regeringens höstbudget finns även riktade bidrag till 
kommunsektorn, varav de största beloppen riktas till äldreomsorgen dels i form av permanenta tillskott 
(6,8 mnkr för Tingsryds del) och dels genom tillfälliga tillskott (äldreomsorgslyftet 6,6 mnkr år 2021). 
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Befolkningsutveckling 

Enligt uppgift från SCB uppgick kommunens invånarantal till 12 390 invånare den 30 juni i år, vilket motsvarar 
en minskning med -7 personer jämfört med samma tidpunkt förra året. 

Vid senaste årsskiftet var invånarantalet 12 393 personer, vilket innebär att förändringen under första halvåret 
var -3 personer (-10). Födelsenettot uppgick till -40 personer (53 födda och 93 avlidna), medan flyttnettot 
uppgick till +37 personer (343 inflyttade och 306 utflyttade). Motsvarande siffror för samma period förra året 
var födelsenetto -40 personer (57 födda och 97 avlidna) och flyttnetto +30 personer (350 inflyttade och 320 
utflyttade). 

Politik 

I maj månad upphörde samarbetet i den politiska majoriteten som sedan senaste valet bestått av 
socialdemokraterna, moderaterna och kristdemokraterna. Istället bildades ett minoritetsstyre bestående av 
socialdemokraterna, kristdemokraterna och vänsterpartiet, varvid ordförandebyten genomfördes i 
bildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt Tingsrydsbostäder. 

 

2.2 Utvärdering av god ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

God ekonomisk hushållning bedöms utifrån de kommunövergripande mål som fastställts i budgeten (KF:s 
styrkort) samt de finansiella mål som angivits i fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

2.2.1 Vision 2030 och kommunövergripande mål 

Vision 2030 

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. 

Medborgare 

Kommunen ska skapa förutsättningar för att befintliga och nya invånare ska vilja bo, verka 
och utvecklas. 
Medborgarundersökningen pågår 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 - 31 augusti 2020 var 103 st, vilket innebär att 7 st tillkommit under 
bokslutsperioden. Av de beviljade slutbeskeden är 58 stycken i privat regi och 45 i det kommunala 
bostadsbolagets regi. 24 villor har uppförts och 79 nya lägenheter. Målsättningen med 100 bostäder på 5 år är 
uppfylld. 

Mått Resultatmål Utfall Utfall 2019 Utfall 2018 

 Nöjd-Region-Index, NRI totalt, 
Medborgarundersökning 

62   54 

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

95  69 64 

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

95  65 60 

 Antal färdigställda nya bostäder i kommunen fr o m 
2016 

93 103 96 61 
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Medborgare ska känna delaktighet och ha inflytande samt uppleva att kommunen har god 
kvalité och service i verksamheterna. 
Medborgarundersökningen pågår 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. Antal hemtjänstpersonal som besöker en omsorgstagare 
under 14 dagar uppmättes i våras till 12 i medeltal, vilket är två fler än målet. 

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 resultatet blev 75 %, vilket inte räckte för att nå 
målet på 90 %. Däremot nåddes målet för andelen behöriga till gymnasieskolan (85 %). Det är fortfarande 
mycket stor skillnad mellan pojkars och flickors meritvärden i åk 9 och det är flickorna som når målsättningen. 

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 veckor, vilket är avsevärt bättre än målsättningen. 

Mått Resultatmål Utfall Utfall 2019 Utfall 2018 

 Nöjd-Medborgarindex, NMI, Medborgarundersökning 56   52 

 Nöjd-Inflytande-Index, NII, Medborgarundersökning 45   38 

 Andel nöjda inom äldreomsorg, särskilt boende % 90  91 88 

 Andel nöjda inom äldreomsorg, hemtjänst % 90  93 92 

 Andel nöjda inom äldreomsorgen, anhöriga % 90    

 Antal hemtjänstpersonal som besöker en 
omsorgstagare under 14 dagar, medelvärde 

10 12 11 9 

 Nöjdhetsindex elever % 90 91 91  

 Nöjdhetsindex vårdnadshavare % 90 89 92 93 

 Läskunnighet åk 1 % 90 75 78  

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

85 85 76,2 79,4 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 9, lägeskommun, 
pojkar 

225 166 183,4 193,4 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 9, lägeskommun, 
flickor 

225 232 223 254,9 

 Klientundersökning IFO, totalt - få kontakt % 80  93  

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

45  28 30 

 Handläggningstider PBL, veckor 10 5 3,5  

 

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 pågår och redovisas senare i höst. 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). 
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Resultatet redovisas genom helårsstatistik från SCB. 

Mått Resultatmål Utfall Utfall 2019 Utfall 2018 

 Trygghetsindex (0-6) 0 = bäst 1,3  1,75 1,71 

 Trygghetsindex barn/elev 95 93 94 92 

 Klientundersökning IFO totalt - förbättrad situation % 80  46  

 Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel % 9   12,3 

Samhälle 

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. 

Kommunen steg i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet till plats 214. 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 
bokslutet. 

Mått Resultatmål Utfall Utfall 2019 Utfall 2018 

 Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta 
eller studera % 

40   32 

 Ranking av företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv lägst 200 214 270 267 

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

75  69  

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

100    

 

Kommunen ska skapa förutsättningar för ett starkt och varierat föreningsliv som möjliggör 
en aktiv fritid för medborgarna. 
Medborgarundersökningen pågår och resultatet angående fritidsaktiviteter presenteras i december. 
Kommunens egen enkät om barn och ungdomars nöjdhet med utbudet av fritidsaktiviteter genomförs och 
redovisas senare i år. 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. 
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Mått Resultatmål Utfall Utfall 2019 Utfall 2018 

 Nöjd-Region-Index, NRI fritidsaktiviteter, 
Medborgarundersökning 

61   55 

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

80    

 Antalet LOK-timmar (7-25 år) 67 000    

 Antalet aktiviteter som erbjuds på varje särskilt 
boende varje vecka 

7 7 7 5 

 Antalet anhörigträffar på särskilt boende och 
gruppboende per år 

1 0,5   

 

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. Ekonomin gör det svårare att nå upp till målet för andelen ekologiska livsmedel. Mätning sker 
senare. 

Tingsryds placering i årets miljöranking 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. Andelen miljöcertifierade skolenheter är 44%, 
vilket innebär att målsättningen uppfylls. 

Mått Resultatmål Utfall Utfall 2019 Utfall 2018 

 Andel kommunala miljöfordon % 30 8,6 4,9 10,9 

 Andel ekologiska livsmedel % 50  41 43 

 Ranking av Sveriges Miljöbästa kommun lägst 100 171 280 254 

 Andel återvunnet material av hushållsavfall % 40   29 

 Andel miljöcertifierade skolenheter % 30 44 44  

 

Ekonomi 

Kommunen ska ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi som ger handlingsutrymme för 
framtiden. 
Prognosen för årets resultat uppgår till mycket höga +47 mnkr, vilket motsvarar 5,6% av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. Således uppfylls fullmäktiges resultatmål på 2% med god marginal för året 
2020. Den höga resultatnivån beror i första hand på tillkommande extra generella statsbidrag under året som 
riksdagen beslutat om för att dämpa de ekonomiska effekterna av Coronapandemin i kommunsektorn. Det 
höga resultatet för 2020 är till stor del en tillfällig resultateffekt för 2020, då extra statsbidrag och andra 
resultateffekter i hög grad är av engångskaraktär. 

Inklusive merkostnader för Coronapandemin uppvisar tre av fyra nämnder underskottsprognos för helåret 
2020. När merkostnaderna borträknas prognostiserar två nämnder nollresultat eller bättre och två nämnder 
visar underskottsprognos (i mindre omfattning). Jämfört med 2019 syns en tydlig förbättring av 
budgetföljsamheten för vård- och omsorgsnämnden, som hade ett underskott på -22 mnkr i förra bokslutet och 
som nu prognostiserar ett nollresultat (exkl merkostnader för Coronapandemin). 

Det höga resultatet medför även en hög självfinansieringsgrad för årets investeringar. Fullmäktiges mål uppfylls 
med god marginal för 2020. 
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Prognosen för investeringar visar att fullmäktiges mål att verkställa minst 95% av investeringsbudgeten inte 
kommer att uppnås. Detta beror i första hand på att budgeterade investeringar i ny gymnastikbyggnad i Urshult 
samt digitalisering inte hinner genomföras under året. 

Fullmäktiges mål för prognossäkerhet kan utvärderas först i årsbokslutet. 

Mått Resultatmål Utfall Utfall 2019 Utfall 2018 

 Resultat i % av skatteintäkter och generella statsbidrag 2 5,6 -0,5 2,3 

 Självfinansiering av investeringar % 100 207 56 169 

 Alla nämnder ska hålla sin budget % 100 50 25 25 

 Alla nämnder ska ha en prognossäkerhet på 99,5 % 100    

 Verkställandegrad av investeringar % 95 67 88 58 

 

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. 

Sannolikt är Corona-pandemin huvudorsaken till att sjuktalen är högre än samma period förra året (1 jan-31 
juli). Ökningen av den totala sjukfrånvaron (från 6,92 till 7,8 %) finns över hela linjen, dock inte inom KLF som 
ligger kvar på oförändrat låg nivå. Korttidssjukfrånvaron ökade från 2,71 % till 3,92 % och gäller samtliga 
förvaltningar. 

Utbildningsnivån inom vård- och omsorg mäts senare i år. Andelen med förskollärarutbildning är oförändrad 
och ligger betydligt under målsättningen. 

Mått Resultatmål Utfall Utfall 2019 Utfall 2018 

 Hållbart Medarbetarengagemang, HME-index 79 75 76 76 

 Sjukfrånvaro, % 6 7,8 6,66 7,4 

 Andelen omsorgspersonal med omvårdnadsutbildning 
eller motsvarande % 

80   78 

 Andelen sjuksköterskor med specialistutbildning % 25   23 

 Andel personal i förskolan med 
förskollärarutbildning % 

60 43 43 57 

 

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 1,85, vilket i hög grad beror på e-tjänsteplattformen 
som öppnades via kommunens hemsida den 1 april. 

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 %. 
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Mått Resultatmål Utfall Utfall 2019 Utfall 2018 

 E-tjänster, sammanvägt index 1-3 (SKL e-blomlåda) 2 1,85  1,58 

 Närvarotid hemtjänst % 65 58  58 

 Närvarotid boendestöd % 55 48  47,5 

 

2.2.2 Resultat och ekonomisk ställning 

Resultat och kapacitet 

Resultat 

  2020 2019 2018 2017 

Resultat, jan-aug, mnkr 61,7 7,6 28,0 24,0 
Resultat jan-aug exkl jämförelsestörande poster, 
mnkr 61,7 7,6 5,0 24,0 

Periodens resultat i % av skatteintäkter och 
utjämning 11,1 1,5 5,7 5,0 

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

Resultat helår, mnkr 47,2 -3,9 17,2 24,0 

Resultat helår i % av skatteintäkter och utjämning 5,6 -0,5 2,3 3,3 

Periodens resultat uppgick till +62 mnkr, vilket motsvarar +11,1% av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. Den mycket höga resultatnivån förklaras i första hand av de tillkommande extra generella 
statsbidrag och kostnadsersättningar som tillkommit under året som statliga åtgärder för att dämpa de 
ekonomiska effekterna av Coronapandemin i kommunsektorn. Även kommunens skattehöjning inför 2020 (23 
mnkr) samt den förändrade kostnadsutjämningen (11 mnkr) bidrar till att resultatnivån har förbättrats jämfört 
med samma period förra året. 

Det bör särskilt noteras att periodens resultat innehåller redovisning av minskad semesterlöneskuld som 
påverkat resultatet positivt med hela 12 mnkr. Detta är en redovisningseffekt som uppstår efter åtta månader 
av året men som inte består vid årets slut. Periodens resultat räknat utan denna effekt är således ca 50 mnkr. 
Motsvarande resultateffekt fanns med i resultatet för samma period förra året, då uppgick denna 
redovisningseffekt till ca 13 mnkr. 

Det kan också noteras att kommunens oförbrukade flyktingmedel (ersättning från migrationsverket) har 
minskat från 25 mnkr till 15 mnkr under perioden, vilket innebär att 10 mnkr av resultatet har finansierats med 
dessa medel. Med nuvarande takt kommer de oförbrukade medlen att ta slut under 2021, vilket ger behov av 
anpassning av verksamheten och/eller annan finansiering framöver. Kommunstyrelsen har sedan tidigare 
beslutat om ett utredningsuppdrag i frågan, vilket kommer att slutföras under hösten. 

Årsprognos 2020 

Prognosen för helåret 2020 visar ett resultat på +47 mnkr, vilket motsvarar 5,6% av skatteintäkter och 
utjämning. Även här är det i första hand de extra statsbidragen som skapar den höga resultatnivån, men även 
budgeterat resultat (inkl skattehöjningen), den nya kostnadsutjämningen samt nämndernas arbete för budget i 
balans bidrar till resultatet.  

Budgeterat resultat för 2020 uppgår till +11 mnkr (helår), vilket motsvarar 1,3% av skatteintäkter och 
utjämning. Således innebär både periodens resultat och prognosresultatet för helåret ett kraftigt överskott 
jämfört med det budgeterade resultatet. 
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Intäkts- och kostnadsutveckling 

Jan-aug 2020 2019 2018 2017 

Skatteintäktsutveckling, mnkr 40,6 21,0 11,1 9,2 
Skatteintäktsutveckling, % 7,9 4,3 2,3 2,0 

Nettokostnadsutveckling, mnkr -14,4 17,5 32,0 3,1 

Nettokostnadsutveckling, % -2,8 3,6 7,0 0,7 

Nettoförändring, mnkr 55,0 3,5 -20,9 6,1 

Nettoförändring, %-enheter 10,7 0,7 -4,7 1,3 

Periodens skatteintäkter (inkl. generella statsbidrag och utjämning) uppgick till 554 mnkr, vilket motsvarar en 
ökning med hela 41 mnkr (7,9%) jämfört med motsvarande period förra året. Detta är en extraordinärt stor 
ökning som förklaras av de extra generella statsbidragen, skattehöjningen samt den förändrade 
kostnadsutjämningen. 

Periodens nettokostnader i verksamheten har minskat med -14 mnkr 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. Även statens 
kompensation för sjuklöner bidrar till de sänkta nettokostnaderna. 

I årsprognosen för 2020 beräknas nettokostnaden öka med 18 mnkr jämfört med det verkliga utfallet för 2020 
(inklusive merkostnader Corona), medan motsvarande siffra för skatteintäktsökningen är hela 70 mnkr. I 
bokslutet för 2019 var ökningen av nettokostnaderna 28 mnkr jämfört med året före, medan 
skatteintäktsökningen var 30 mnkr. För 2018 var motsvarande siffror 51 mnkr i nettokostnadsökning och 
17 mnkr i skatteintäktsökning. 

Budgeterad nettokostnadsökning för 2020 är 47 mnkr jämfört med budget 2019, medan den är 27 mnkr 
jämfört med 2019 års utfall i bokslutet. Den aktuella prognosen ligger 9 mnkr lägre i nivå än budgeten vilket 
innebär goda förutsättningar för att de budgeterade nettokostnaderna ska kunna hållas. Därmed ges även ett 
bättre ingångsläge i budgetarbetet för 2021, även om vissa delar förklaras av engångseffekter, som t ex den 
statliga ersättningen för sjuklöner. 

Finansiella poster 

Jan-aug 2020 2019 2018 2017 

Finansiella intäkter 2,4 3,2 4,1 3,0 
Finansiella kostnader 1,4 1,3 1,4 2,0 

Finansnetto 1,0 1,9 2,7 1,0 

Periodens finansnetto fortsätter att sjunka för andra året i rad, vilket beror på successivt minskad utdelning och 
återbäring från Kommuninvest till följd deras strategi för kapitalisering. Räntekostnaderna är i det närmaste 
oförändrade jämfört med samma period förra året. 

I prognosen uppgår utdelning och återbäring från Kommuninvest till 0,6 mnkr, vilket innebär en minskning med  
-0,8 mnkr från 1,4 mnkr förra året. 

Årsprognosen för det totala finansnettot visar ett underskott mot budgeten om -0,6 mnkr till följd av lägre 
intäkter från Kommuninvest än budgeterat. Räntekostnaderna väntas följa budget. 

Investeringar 

  2020 2019 2018 2017 

Investeringar jan-aug, mnkr 21,2 36,2 8,1 15,0 
Självfinansieringsgrad, % 422 91 654 325 

Investeringar/avskrivningar, % 76 142 32 61 

Investeringar helår, mnkr 43,0 67,2 42,3 31,4 

Investeringsbudget, mnkr 64,2 71,0 55,7 40,0 
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Under årets första fyra månader har investeringarna uppgått till 21 mnkr, vilket är en lägre nivå än samma 
tidpunkt förra året men en högre nivå än 2017 och 2018. Årets investeringsbudget uppgår till 64 mnkr efter 
fullmäktiges tilläggsbudgetering av investeringsmedel om 8 mnkr 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 33% av budgeten har förbrukats under bokslutsperioden, 
vilket är en något lägre nivå jämfört med motsvarande period förra året, då siffran var 51%. Årsprognosen visar 
en beräknad investeringsnivå om 43 mnkr, vilket motsvarar 67% av budgeten. Således visar prognosen att 
kommunfullmäktiges mål inte kommer att uppnås. Detta förklaras främst av att nybyggnation av gymnastikhall 
i Urshult (13,5 mnkr) inte hinner genomföras i år samt att budgetanslaget för digitalisering endast kommer att 
nyttjas till en mindre del innan året är slut. 

Det höga resultatet och den relativt låga investeringsnivån för perioden gör att målet om självfinansiering av 
investeringarna uppfylls med god marginal för perioden (422% i jämförelse med målet 100%). Målet bedöms 
att uppfyllas även i helårsprognosen (207%). 

Soliditet 

Per 31 aug 2020 2019 2018 2017 

Soliditet enligt balansräkning 58,0 55,7 54,6 51,3 
Förändring tillgångar, % 5,0 -2,6 0,2 3,5 

Förändring eget kapital, % 9,4 -0,7 6,6 11,2 

Soliditet samtliga pensionsförpliktelser, % 26,3 21,6 20,5 16,0 

Soliditeten (enligt balansräkningen) uppgick 31 augusti till 58%, vilket innebär en höjd nivå jämfört med samma 
tidpunkt förra året. Vid årsskiftet var soliditeten 53%. Ökningen under året förklaras i första hand av den höga 
resultatnivån. 

Soliditeten räknad inklusive samtliga pensionsåtaganden uppgick 31 augusti till 26%, vilket innebär en ökning 
med 4 procentenheter jämfört med samma tidpunkt förra året. Vid årsskiftet var samma soliditetsmått 19%. 
Förbättringen under årets första åtta månader förklaras i första hand av den höga resultatnivån och att 
ansvarsförbindelsen för pensioner har minskat under perioden till följd av pensionsutbetalningar. 

Skuldsättning 

Per 31 aug 2020 2019 2018 2017 

Låneskuld, mnkr 115,0 115,0 140,0 160,0 
Genomsn vägd ränta, % 1,40 1,38 1,08 1,42 

Antal kreditgivare 1 1 1 1 

Ingen amortering av lån har gjorts under bokslutsperioden. Låneskulden uppgick till 115 mnkr per 31 augusti, 
vilket innebär en oförändrad nivå jämfört med både årsskiftet och motsvarande tidpunkt förra året. 

Av låneportföljens 115 mnkr har 75 mnkr (eller 65%) fast ränta med olika löptid 0-4 år, medan 40 mnkr (eller 
35%) har rörlig ränta. Genomsnittlig vägd ränta var 31 augusti 1,40%, vilket är en marginellt högre nivå än 
motsvarande tidpunkt förra året då genomsnittsräntan var 1,38%. Samtliga lån i låneportföljen är placerade 
hos Kommuninvest AB. 

Ingen amortering av låneskulden är budgeterad för år 2020. Under hösten planeras trots det en amortering på 
5 mnkr för att uppnå fullmäktiges mål om årlig amortering. Amorteringen möjliggörs av det höga resultatet och 
resterande del av det positiva kassaflödet sparas för att vid behov finansiera investeringar under kommande år. 
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Risk och kontroll 

Kassaflöde och likviditet 

Per 31 aug 2020 2019 2018 2017 

Likvida medel, mnkr 128,1 106,2 129,0 108,3 
Kassalikviditet, % 103 81 101 89 

Periodens kassaflöde uppgick till +32 mnkr (-6 mnkr), vilket förklaras av dels de extra statsbidragen och det 
höga resultatet och dels den förhållandevis låga investeringsnivån. 

De likvida medlen uppgick den 31 augusti till 128 mnkr (106 mnkr), varav 37 mnkr (50 mnkr) utgör nettoskuld 
till kommunens koncernbolag avseende del i koncernkonto. Ökningen av de likvida medlen är således 
hänförbar till kommunen, medan de kommunala företagen har minskat sina likvida medel. Vid årsskiftet 
uppgick de totala likvida medlen till 96 mnkr. 

Kassalikviditeten uppgick den 31 augusti till 103%, vilket innebär en förstärkt nivå jämfört med motsvarande 
tidpunkt förra året (81%). Även jämfört med årsskiftet är kassalikviditeten förbättrad (72%). 

Pensionsförpliktelser 

Per 31 aug, mnkr. 2020 2019 2018 2017 

Pensionsavsättning i BR 7,2 7,3 7,4 8,1 
Ansvarsförbindelse tidigare pensionssystem (före 
1998) 267,2 273,9 281,2 291,4 

Summa 274,4 281,2 288,6 299,5 

De totala pensionsåtagandena uppgick den 31 augusti till 274 mnkr, vilket är 7 mnkr lägre än vid motsvarande 
tidpunkt förra året. Minskningen beror på utbetalningar av pensioner under perioden. Vid årsskiftet uppgick de 
totala pensionsåtagandena till ca 277 mnkr. 

Borgensåtaganden 

Per 31 aug, mnkr. 2020 2019 2018 2017 

Borgensåtaganden     
Egna bolag och stiftelser 538,0 538,1 531,8 544,6 

Föreningar 1,7 2,2 3,0 3,6 

Egna hem 0,0 0,0 0,0 0,2 

Summa 539,7 540,3 534,8 548,4 

Avtal om hyresoption 0,0 0,0 0,8 1,7 

Kommunens totala borgensåtaganden för de egna företagen är oförändrade jämfört med samma tidpunkt 
förra året. 

Borgensåtaganden för föreningar har minskat jämfört med samma tidpunkt förra året till följd av föreningarnas 
löpande amorteringar. 

Inga nya åtaganden har gjorts under bokslutsperioden. 
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Budgetföljsamhet (prognos) 

mnkr 2020 2019 2018 2017 

Budgeterat resultat 10,5 8,4 11,5 14,7 
Avvikelse mot budget:     

Kommunstyrelsen centr medel 5,4 3,9 5,9 1,8 

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

Samhällsbyggnadsnämnd - - - 1,2 

Miljö- och byggnadsnämnd 0,6 1,0 0,4 - 

Bildningsnämnd (fd BUN) 0,0 -1,0 -4,3 0,9 

Vård- och omsorgsnämnd (fd SN) -13,4 -22,0 -10,1 1,6 

Fullmäktige och revision 0,1 -0,1 0,1 i.u. 

Taxefinansierad verksamhet 0,7 3,2 -3,1 -2,8 

Skatteintäkter 28,0 6,4 -1,9 -2,0 

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

Finansiering och övrigt 18,3 -5,4 16,5 3,4 

Summa årets resultat 47,2 -3,9 17,2 24,0 

Resultatprognosen för helåret 2020 uppgår till +47 mnkr, medan budgeterat resultat uppgår till +11 mnkr. 
Således innebär prognosen ett sammanlagt överskott mot budgeten på hela +36 mnkr. 

De större budgetavvikelserna kan sammanfattas med följande poster: 

• Nämnder -15 mnkr (varav merkostnader för pandemin utgör -14 mnkr) 
• Skatteintäkter och generella statsbidrag +28 mnkr 
• Statliga åtgärder för pandemin utöver generella statsbidrag +22 mnkr 
• Centrala budgetmedel och finansiering +1 mnkr 

Summan av nämndernas prognoser visar ett underskott mot budgeten på -15 mnkr, varav -14 mnkr avser 
beräknade merkostnader för pandemin. Utan dessa kostnader uppgår således nämndernas sammanlagda 
underskott i prognosen till -1 mnkr, vilket är en avsevärd förbättring jämfört med helåret 2019 då motsvarande 
siffra uppgick till -21 mnkr. Förbättringen förklaras främst av de budgetförstärkningar som gjordes i 2020 års 
budget (16 mnkr till nämnderna) men också av det arbete som genomförs i nämnderna, främst vård- och 
omsorgsnämnden, avseende handlingsplaner för budget i balans. 

Tre av fyra nämnder visar underskottsprognos, varav två även utan bedömda merkostnader för pandemin. 
Underskotten är dock av mindre omfattning och sammantaget syns en god budgetföljsamhet (exklusive 
merkostnader för Coronapandemin): 

• Kommunstyrelsen -2,4 mnkr, varav -1,2 mnkr merkostnader för pandemin. Prognos ordinarie 
verksamhet således -1,2 mnkr. 

• Miljö- och byggnadsnämnden +0,6 mnkr, varav -0,0 mnkr merkostnader för pandemin. Prognos 
ordinarie verksamhet således +0,6 mnkr. 

• Bildningsnämnden -0,0 mnkr, varav +0,2 mnkr minskade nettokostnader till följd av pandemin. 
Prognos ordinarie verksamhet således -0,2 mnkr. 

• Vård- och omsorgsnämnden -13,4 mnkr, varav -13,5 mnkr merkostnader för pandemin. Prognos 
ordinarie verksamhet således +0,1 mnkr. 

Vård- och omsorgsnämndens budget för 2020 är tillfälligt förstärkt med knappt 10 mnkr, varav 6 mnkr tillfördes 
som tillfälliga medel i budgetbeslutet och knappt 4 mnkr tillfördes under året efter fullmäktigebeslut 
(motsvarande extra generellt statsbidrag som erhållits under året). 

Överskottet för skatteintäkter och generella statsbidrag (+28 mnkr) 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 mnkr). I övrigt kan avvikelsen mot budgeten i huvudsak härledas till pandemin: 
konjunkturnedgången bedöms minska skatteintäkterna med -4 mnkr i år, medan extra tillskott från staten 
genom generella statsbidrag bedöms uppgå till knappt +23 mnkr. 
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Statliga åtgärder för pandemin (utöver generella statsbidrag) avser tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift, tillfällig 
kompensation för sjuklöner, statligt stöd för hyresrabatter 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 
sammantaget kommer att innebära intäkter om ca 22 mnkr för år 2020. Osäkerheten bedöms till ca 6-8 mnkr 
av de 22 mnkr. 

Inom prognostiserat överskott (+1 mnkr) för centrala budgetmedel och finansiering syns bl a överskott för 
reserverade budgetmedel för LSS-verksamhet och underskott för bl a pensioner och finansnetto. 

För mer analys och detaljer avseende budgetföljsamheten hänvisas till delårsrapportens nämndsberättelser 
samt driftsredovisningen. 

Prognossäkerhet 

mnkr 2020 2019 2018 2017 

Prognos helårsresultat, april 26,8 -0,7 32,1 17,5 
Prognos helårsresultat, aug 47,2 -2,2 34,0 19,4 

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

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 tidigare under året lämnat två prognoser till kommunstyrelsen, varav den senaste i 
delårsrapport 1 som baserades på april månads redovisning. De nu aktuella prognoserna i denna delårsrapport 
innebär nedanstående prognosförändringar jämfört med prognosen i delårsrapport 1: 

• Kommunstyrelsen – förändrad prognos från -4,0 mnkr i delårsrapport 1 (varav -3,3 mnkr merkostnader 
för pandemin) till -2,4 mnkr i delårsrapport 2 (varav -1,2 mnkr merkostnader för pandemin). 

• Miljö- och byggnadsnämnden – förändrad prognos från -0,3 mnkr i delårsrapport 1 (varav -1,2 mnkr 
merkostnader för pandemin) till +0,6 mnkr i delårsrapport 2 (varav 0,0 mnkr merkostnader för 
pandemin). 

• Bildningsnämnden - förändrad prognos från -0,2 mnkr i delårsrapport 1 (varav +0,1 mnkr i minskade 
nettokostnader för pandemin) till 0,0 mnkr i delårsrapport 2 (varav +0,2 mnkr minskade 
nettokostnader till följd av pandemin). 

• Vård- och omsorgsnämnden - förändrad prognos från -15,9 mnkr i delårsrapport 1 (varav -11,5 mnkr 
merkostnader pandemin) till -13,4 mnkr i delårsrapport 2 (varav -13,5 mnkr merkostnader för 
pandemin). 

Finansiella målsättningar 

I november månad 2013 fastställde kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 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. 
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Nedan följer en avstämning av målen för bokslutsperioden respektive helårsprognosen: 

  2020 2019 2018 2017 

Resultat % av skatter o utjämning     
Fastställda mål 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Utfall januari-augusti 11,1% 1,5% 5,7% 5,0% 

Uppfyllt januari-augusti Ja Nej Ja Ja 

Utfall helår 5,6% -0,5% 2,3% 3,3% 

Uppfyllt helår Ja Nej Ja Ja 

Självfinansiering investeringar %     

Fastställt mål 100% 100% 100% 100% 

Utfall januari-augusti 422% 91% 654% 325% 

Uppfyllt januari-augusti Ja Nej Ja Ja 

Utfall helår 207% 56% 169% 203% 

Uppfyllt helår Ja Nej Ja Ja 

Minskning av låneskuld, mnkr     

Fastställt mål <0 <0 <0 <0 

Utfall januari-augusti 0 0 -20 -25 

Uppfyllt januari-augusti Delvis Delvis Ja Ja 

Utfall helår -5 0 -45 -25 

Uppfyllt helår Ja Delvis Ja Ja 

Som framgår i tabellen uppfylls resultatmål och mål om självfinansiering av investeringar för både 
bokslutsperioden och i årsprognosen. Mål om amortering av låneskuld kommer att uppnås i årsbokslutet 
genom att 5 mnkr amorteras under hösten. 

Koncernföretagen 

Resultat och prognos 

Koncernföretagen redovisar följande resultat (före bokslutsdispositioner) för bokslutsperioden samt prognos 
för helåret 2020: 

mnkr 2020 2019 2018 2017 

Resultat f bokslutsdisp, jan-aug     
Tingsryds Energi AB 1,3 1,3 0,9 1,1 

Tingsryds Utv o Fastighets AB 2,0 2,0 -0,6 -0,4 

Tingsrydsbostäder AB 2,6 0,6 0,4 1,4 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 1,0 3,6 9,3 5,3 

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

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

Resultat, prognos, helår 2020     

Tingsryds Energi AB 2,5    

Tingsryds Utv o Fastighets AB 2,2    

Tingsrydsbostäder AB 3,4    

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 2,3    

Tingsryds Industristiftelse 0,0    

Tingsryds Kommunföretag AB 0,0    

Sammantaget syns en relativt stabil resultatnivå hos kommunens företag, Dock syns en sänkt resultatnivå för 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder och höjd resultatnivå för Tingsrydsbostäder AB jämfört med tidigare år. För Tufab 
förklaras ungefär halva överskottet av engångseffekter.  
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Låneskuld 

I nedanstående tabell redovisas de helägda företagens externa låneskuld: 

mnkr, per 31 aug resp år 2020 2019 2018 2017 

Tingsryds Energi AB 53 53 53 53 
Tingsryds Utv o Fastighets AB 157 167 167 182 

Tingsrydsbostäder AB 64 54 44 44 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 249 249 254 248 

Tingsryds Industristiftelse 12 12 12 15 

Tingsryds Kommunföretag AB 0 0 0 0 

Tingsryds kommun 115 115 140 160 

Totalt 650 650 670 702 

Den totala koncernlåneskulden är oförändrad jämfört med samma tidpunkt förra året. Tingsrydsbostäder AB 
har under det senaste året nyupplånat 10 mnkr, medan Tufab har amorterat motsvarande summa efter 
försäljning av en större fastighet under 2019. Sedan årsskiftet har koncernlåneskulden minskat med -5 mnkr till 
följd av Tufabs amortering under året. 

För mer detaljerad redovisning av företagens ekonomi och verksamhet hänvisas till företagens egna 
delårsrapporter, vilka hanteras som egna ärenden i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 

2.3 Balanskravsresultat 

 mnkr 2020 2019 2018 2017 

Redovisat resultat 47,2 -3,9 17,2 19,7 
Reavinster -0,3 -1,7 -23,8 -0,3 

Resultat enligt balanskravet 46,9 -5,6 -6,6 19,4 

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

Ack resultat att återställa 0 -12,2 -6,6 0,0 

Den höga resultatnivån ger goda förutsättningar att som planerat vid årsskiftet kunna återställa det samlade 
balanskravsunderskottet från 2018 och 2019. För att återställa underskottet under 2020 krävs ett resultat på 
drygt +12 mnkr, vilket med god marginal ryms i den nuvarande resultatprognosen. 
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3 Finansiella rapporter 

3.1 Resultaträkning 

RESULTATRÄKNING, mnkr Not Jan-Aug 2020 Jan-Aug 2019 Årsbudget 2020 Prognos 2020 

Verksamhetens intäkter 1 152,7 145,1 206,5 228,2 
Verksamhetens kostnader 2 -618,4 -627,6 -968,1 -981,3 

Avskrivningar 3 -27,9 -25,5 -42,7 -41,8 

Verksamhetens nettokostnader  -493,6 -508,0 -804,2 -795,0 
      Skatteintäkter 4 352,7 336,5 538,2 530,4 

Generella statsbidrag och utjämning 5 201,6 177,1 274,7 310,5 

Verksamhetens resultat  60,6 5,7 8,6 45,9 
      Finansiella intäkter 6 2,4 3,2 3,9 3,3 

Finansiella kostnader 7 -1,4 -1,3 -2,0 -2,0 

Resultat efter finansiella poster  61,7 7,6 10,5 47,2 
      Extraordinära poster 8 - - - - 
      

Periodens resultat  61,7 7,6 10,5 47,2 

3.2 Kassaflödesanalys 
KASSAFLÖDESANALYS, mnkr Not Jan-Aug 2020 Jan-Aug 2019 Årsbudget 2020 Prognos 2020 

Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  61,7 7,6 10,5 47,2 

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet  -0,1 0,0 0,0 -0,1 

Avskrivningar  27,9 25,5 42,7 41,8 

Resultat vid försäljning av 
anläggningstillgångar  -0,3 -0,6 0,0 -0,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital  89,1 32,5 53,2 88,6 

      Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
löpande verksamhet      

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar  -5,7 19,3 0,0 0,0 

Minskning/ökning av kortfristiga skulder  -29,8 -30,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  53,7 21,8 53,2 88,6 
      Investeringsverksamheten      

Förvärv/tillverkning av materiella 
anläggningstillgångar  -21,2 -36,2 -64,2 -43,0 

Förvärv av aktier och andelar  0,0 -0,5 0,0 0,0 

Erhållna investeringsbidrag  0,0 0,0 0,0 0,0 

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 9 0,5 11,9 -64,2 4,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -20,8 -24,8 -64,2 -39,0 
      Finansieringsverksamheten      

Minskning/ökning av långfristiga fordringar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Ianspråktagna investeringsbidrag  -0,7 -2,7 0,0 -1,1 
Ökning/minskning av långfristiga 
låneskulder  0,0 0,0 0,0 -5,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -0,7 -2,7 0 -6,1 

Periodens kassaflöde  32,2 -5,7 -11,0 43,5 

Likvida medel vid årets början  95,9 111,9 77,1 95,9 

Likvida medel vid periodens slut  128,1 106,2 66,1 139,4 

varav skuld till koncernföretag (konc.konto)  37,5 50,0   

varav kommunens egna medel  90,7 95,3   
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3.3 Balansräkning 

BALANSRÄKNING, mnkr Not Aug 2020 Aug 2019 Dec 2019 

     TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  544,2 531,2 566,5 

Maskiner och inventarier  49,4 41,1 55,1 

Pågående arbeten  21,2 36,2 0,0 

Summa materiella anläggningstillgångar  614,9 608,5 621,7 

     Finansiella anläggningstillgångar     

Aktier och andelar  28,5 36,8 28,5 

Långfristiga fordringar  2,5 2,5 2,5 

Summa finansiella anläggningstillgångar  31,0 39,3 31,0 

Summa anläggningstillgångar  645,9 647,8 652,7 

     Omsättningstillgångar     

Förråd och exploateringsfastigheter  - - - 

Fordringar 10 70,5 50,2 64,8 

Kassa och bank  128,1 106,2 95,9 

Summa omsättningstillgångar  198,6 156,4 160,7 

Summa tillgångar  844,5 804,1 813,4 

     EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER     

Eget kapital     

Ingående balans  428,0 440,1 431,8 

Periodens resultat  61,7 7,6 -3,9 

Summa eget kapital  489,7 447,7 427,9 

     Avsättningar     

Avsättningar till pensioner 11 7,2 7,3 7,4 

Avsättning fond Elsemålatippen  12,6 12,6 12,6 

Summa avsättningar  19,8 19,9 20,0 

     Skulder     

Långfristiga skulder 12 142,0 142,2 142,7 

Kortfristiga skulder 13 193,0 194,3 222,8 

Summa skulder  335,0 336,5 365,5 

Summa eget kapital, avsättningar & skulder  844,5 804,1 813,4 

     Ansvarsförbindelser     

Ansvarsförbindelse pensioner 14 267,2 273,9 269,9 

Borgensåtaganden 15 539,7 540,3 544,6 

     
Soliditet  58,0 % 55,7 % 52,6 % 

Kassalikviditet  102,9 % 80,5 % 72,2 % 

Res i % av skatteintäkter o utjämning  11,1 % 1,5 % 2,3 % 

Soliditet inkl pensioner  26,3 % 21,6 % 19,4 % 
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3.4 Driftredovisning 

DRIFTREDOVISNING, mnkr Budget Fullmäktige 
2020 TB* Årsbudget 

2020 
Jan-Aug 

2020 
Prognos 

2020 
Prognos 

avvikelse 

Kommunstyrelsen       

Kommunstyrelsen centrala medel -1,2  -1,2 0,8 -0,1 1,0 

Kommunledningsförvaltning -134,7 -5,4 -140,1 -90,3 -142,5 -2,4 

Räddningstjänsten (medl.bidrag RÖK) -15,8  -15,8 -10,7 -16,0 -0,2 

Summa kommunstyrelsen -151,6 -5,4 -157,1 -100,2 -158,7 -1,6 

       Nämnder       

Miljö- och byggnadsnämnd -3,4 -0,2 -3,6 -1,6 -3,0 0,6 

Bildningsnämnd -289,7 -9,6 -299,4 -193,4 -299,4 0,0 

Vård- och omsorgsnämnd -311,6 -8,1 -319,6 -215,7 -333,0 -13,4 

Summa nämnder -604,7 -17,9 -622,6 -410,7 -635,4 -12,8 

       Fullmäktige inkl revision -2,6  -2,6 -1,3 -2,5 0,1 

       Taxefinansierad verksamhet       

VA-verksamhet 0  0 0,5 0,7 0,7 

Resultatutjämning taxefin. verksamhet 0  0 -0,5 -0,7 -0,7 

Summa verksamhet -758,9 -23,3 -782,3 -512,2 -796,5 -14,3 
       Övriga centrala poster       

Digitaliseringspott KS -1,0 0,3 -0,7 0,0 -0,7 0,0 

Utvecklingspott KSAU -3,5 2,7 -0,8 0,0 -0,8 0,0 

Social investeringsfond KS -2,0 1,8 -0,2 0,0 0,0 0,3 

Verksamhetsutveckling central pott KS -1,3  -1,3 0,0 -1,3 0,0 

Strategiska utvecklingsmedel KC -5,0  -5,0 0,0 -5,0 0,0 

Personaluppskattningspeng -0,2  -0,2 0,0 -0,2 0,0 

Familjecentral KS centr medel -0,4  -0,4 0,0 0,0 0,4 

Reservation LSS-utjämning 2019 -6,0 2,0 -4,0 0,0 0,0 4,0 

Löneökningar 2019 (12 mån) 2020 (9 mån) -23,4 16,5 -6,9 -3,8 -6,9 0,0 

Pensionsutbetalningar -12,0  -12,0 -10,9 -12,8 -0,8 

Kapitalkostnader 50,2  50,2 32,7 49,1 -1,0 

Internränta från VA 2,0  2,0 1,6 2,4 0,4 

Avskrivningar -42,7  -42,7 -27,9 -41,8 0,9 

Statliga åtgärder Covid-19 (exkl ge statsbidr)    16,0 22,3 22,3 

Övriga centrala poster    10,8 -2,6 -2,6 

NETTOKOSTNAD 804,2 0 -804,2 -493,6 -795,0 9,2 
       Skatteintäkter       

Skatteintäkter, gs och utjämning 812,8  812,8 554,3 840,9 28,0 

       Finansnetto       

Finansiella intäkter 3,9  3,9 2,4 3,3 -0,6 

Finansiella kostnader -2,0  -2,0 -1,4 -2,0 0,0 

Summa finansnetto 1,9 0 1,9 1,0 1,3 -0,6 

SUMMA RESULTAT 10,5 0 10,5 61,7 47,2 36,7 
       Jämförelsestörande poster:       

- 0  0 0 0 0 

SUMMA RESULTAT 10,5 0 10,5 61,7 47,2 36,7 

Res. % av skatteint, gs och utj exkl jfr-post 1,3 %  1,3 % 11,1 % 5,6 %  
* TB = tilläggsbeslut till exempel utfördelning löneökningsmedel, omorganisation. 
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Driftredovisningen visar driftbudget, utfall och prognos för nämnder och andra budgetposter. 
Resultatprognosen för helåret 2020 uppgår till +47 mnkr, medan budgeterat resultat uppgår till +11 mnkr. 
Således innebär prognosen ett sammanlagt överskott mot budgeten på hela +36 mnkr. 

De större budgetavvikelserna kan sammanfattas med följande poster: 

• Nämnder -15 mnkr (varav merkostnader för pandemin utgör -14 mnkr) 
• Skatteintäkter och generella statsbidrag +28 mnkr 
• Statliga åtgärder för pandemin utöver generella statsbidrag +22 mnkr 
• Centrala budgetmedel och finansiering +1 mnkr 

Summan av nämndernas prognoser visar ett underskott mot budgeten på -15 mnkr, varav -14 mnkr avser 
beräknade merkostnader för pandemin. Utan dessa kostnader uppgår således nämndernas sammanlagda 
underskott i prognosen till -1 mnkr, vilket är en avsevärd förbättring jämfört med helåret 2019 då motsvarande 
siffra uppgick till -21 mnkr. Förbättringen förklaras främst av de budgetförstärkningar som gjordes i 2020 års 
budget (16 mnkr till nämnderna) men också av det arbete som genomförs i nämnderna, främst vård- och 
omsorgsnämnden, avseende handlingsplaner för budget i balans. 

Tre av fyra nämnder visar underskottsprognos, varav två även utan bedömda merkostnader för pandemin. 
Underskotten är dock av mindre omfattning och sammantaget syns en god budgetföljsamhet (exklusive 
merkostnader för Coronapandemin): 

• Kommunstyrelsen -2,4 mnkr, varav -1,2 mnkr merkostnader för pandemin. Prognos ordinarie 
verksamhet således -1,2 mnkr. 

• Miljö- och byggnadsnämnden +0,6 mnkr, varav -0,0 mnkr merkostnader för pandemin. Prognos 
ordinarie verksamhet således +0,6 mnkr. 

• Bildningsnämnden -0,0 mnkr, varav +0,2 mnkr minskade nettokostnader till följd av pandemin. 
Prognos ordinarie verksamhet således -0,2 mnkr. 

• Vård- och omsorgsnämnden -13,4 mnkr, varav -13,5 mnkr merkostnader för pandemin. Prognos 
ordinarie verksamhet således +0,1 mnkr. 

Vård- och omsorgsnämndens budget för 2020 är tillfälligt förstärkt med knappt 10 mnkr, varav 6 mnkr tillfördes 
som tillfälliga medel i budgetbeslutet och knappt 4 mnkr tillfördes under året efter fullmäktigebeslut 
(motsvarande extra generellt statsbidrag som erhållits under året). 

Överskottet för skatteintäkter och generella statsbidrag (+28 mnkr) 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 mnkr). I övrigt kan avvikelsen mot budgeten i huvudsak härledas till pandemin: 
konjunkturnedgången bedöms minska skatteintäkterna med -4 mnkr i år, medan extra tillskott från staten 
genom generella statsbidrag bedöms uppgå till knappt +23 mnkr. 

Statliga åtgärder för pandemin (utöver generella statsbidrag) avser tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift, tillfällig 
kompensation för sjuklöner, statligt stöd för hyresrabatter 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 
sammantaget kommer att innebära intäkter om ca 22 mnkr för år 2020. Osäkerheten bedöms till ca 6-8 mnkr 
av de 22 mnkr. 

Inom prognostiserat överskott (+1 mnkr) för centrala budgetmedel och finansiering syns bl a överskott för 
reserverade budgetmedel för LSS-verksamhet och underskott för bl a pensioner och finansnetto. 
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3.5 Investeringsredovisning 

INVESTERINGSREDOVISNING, mnkr KF-Budget 
2020 

Överfört 
fr. 2019 

Årsbudget 
2020 

Jan-Aug 
2020 

Prognos 
2020 

Prognos 
avvikelse 

KOMMUNFULLMÄKTIGE       
E-tjänster och it-stöd 4,8 0,0 4,8 0,0 1,0 3,8 

Inventarier och övrigt 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 

Summa kommunfullmäktige 5,3 0,0 5,3 0,0 1,0 4,3 

       
KOMMUNSTYRELSE - KLF       

E-tjänster och IT-stöd 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 

Centrala IT-investeringar 3,2 0,4 3,6 1,1 2,6 0,9 

Inventarier och övrigt 1,5 0,1 1,6 0,5 1,7 0,0 

Infrastruktur 5,0 1,0 6,0 2,4 6,4 -0,4 

Fordon och maskiner 3,3 0,0 3,3 3,3 3,4 -0,1 

Energisparåtgärder 5,0 0,0 5,0 1,4 3,5 1,5 

Fastighetsinvesteringar - ny-, till- och 
ombyggnad 

12,0 4,3 16,3 1,6 2,8 13,5 

Fastighetsinvesteringar - reinvesteringar 
(underhåll) 

6,7 0,0 6,7 3,1 5,4 1,3 

VA-verksamhet 12,5 1,2 13,7 6,3 13,5 0,2 

Summa kommunstyrelse 49,4 7,0 56,4 19,9 39,4 16,9 

       
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND       

E-tjänster och IT-stöd 0,0 0,4 0,4 0,5 0,5 0,0 

Summa miljö- och byggnadsnämnd 0,0 0,4 0,4 0,5 0,5 0,0 

       
BILDNINGSNÄMND       

Inventarier och övrigt 1,0 0,0 1,0 0,6 1,0 0,0 

Summa bildningsnämnd 1,0 0,0 1,0 0,6 1,0 0,0 

       
VÅRD- & OMSORGSNÄMND       

Inventarier och övrigt 1,0 0,1 1,1 0,3 1,1 0,0 

Summa vård- & omsorgsnämnd 1,0 0,1 1,1 0,3 1,1 0,0 

       
TOTALT 56,7 7,5 64,2 21,2 43,0 21,2 

 

Kommunfullmäktige har i budgeten för 2020 fastställt mål att minst 95% av investeringsbudgeten ska 
förbrukas/genomföras. Periodens utfall innebär att 33% av budgeten har förbrukats under bokslutsperioden, 
vilket är en något lägre nivå jämfört med motsvarande period förra året, då siffran var 51%. Årsprognosen visar 
en beräknad investeringsnivå om 43 mnkr, vilket motsvarar 67% av budgeten. Således visar prognosen att 
kommunfullmäktiges mål inte kommer att uppnås. Detta förklaras främst av nybyggnation av gymnastikhall i 
Urshult (13,5 mnkr) inte hinner genomföras i år samt att budgetanslaget för digitalisering (e-tjänster och it-
stöd) endast kommer att nyttjas till en mindre del innan året är slut. 
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4 Redovisningsprinciper och noter 

4.1 Redovisningsprinciper 
En av redovisningens viktigaste uppgifter är att utgöra ett relevant bedömnings- och beslutsunderlag. För att 
det skall kunna göras måste olika redovisningsprinciper beskrivas på ett öppet och informativt sätt. I detta 
avsnitt beskrivs de principer som ligger till grund för redovisningen i Tingsryds kommun. 

Allmänt  
Den kommunala redovisningen regleras av Kommunallagens kapitel 11 samt Lag om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR, 2018:597). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för 
kommunsektorns redovisning. Tingsryds kommun följer i huvudsak RKR:s utgivna rekommendationer. För oss 
kända undantag redovisas nedan under respektive rubrik. Lag om kommunal bokföring och redovisning är ny 
och tillämpas från och med räkenskapsåret 2019. Den nya lagen har inte föranlett några väsentliga förändringar 
i redovisningen för Tingsryds kommun. 
Med hänsyn till krav på snabb information och med beaktande av kostnadsaspekter samt för att undvika 
upprepning av tidigare lämnad information har kommunen valt att i mindre omfattning än i årsredovisningen 
tillhandhålla information i delårsredovisningen. I tabeller och löpande text anges belopp i miljoner kronor 
(mnkr), avrundningsavvikelser kan av den anledningen uppstå. 

Resultaträkning  
Generella statsbidrag och skatteintäkter: Redovisning av generella statsbidrag och skatteintäkter görs i 
delårsrapporten enligt RKR R17 Delårsrapport. 
Övriga intäkter: Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Periodiseringar av inkomster har 
skett enligt god redovisningssed. Statsbidrag till anläggningstillgångar periodiseras över respektive 
anläggningstillgångs nyttjandeperiod i enlighet med RKR R2. Anslutningsavgifter (VA) samt 
gatukostnadsersättningar redovisas som en intäkt det år de inkommer. Detta innebär ett avsteg från RKR R2. 
Ersättning från migrationsverket för flyktingmottagande har intäktsförts i takt med att kostnader för 
verksamheten har redovisats (matchningsprincipen). 
Avskrivningar: Linjär avskrivning tillämpas, det vill säga lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning 
påbörjas vid ianspråktagande. Avskrivningstiden baseras på en bedömning av den beräknade 
nyttjandeperioden för tillgångstyp och specifik anläggningstillgång. Övergång till så kallad 
komponentavskrivning för kommunens äldre anläggningstillgångar sker successivt. I kommunens redovisning 
har komponentavskrivning tillämpats för nybyggda fastigheter sedan 2014. 

Balansräkning 
Anläggningstillgångar: Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om 
minst tre år klassificeras som anläggningstillgång om anskaffningsvärdet uppgår till minst ett prisbasbelopp (47 
300 kr år 2020). 
Avsättningar: Avsättning för deponi har tagits upp med belopp som motsvarar genomförda överuttag av 
renhållningsavgifter till och med år 2008. Utredning av det slutliga återställandet pågår. Ovanstående innebär 
ett avsteg från RKR R9. 
Pensioner: Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS 19. 
Beräkningen utförs av Skandia. 

Internredovisning  
Personalomkostnader: Personalomkostnadspålägg (PO) har interndebiterats med 40,15 procent. 
Kapitalkostnader: Kapitalkostnader beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att tillgångarna skrivs av 
linjärt och att internräntan beräknas på tillgångens genomsnittliga bokförda värde. Räntesatsen för år 2020 är 
1,50 procent (1,50 procent 2019). 

Sammanställd redovisning 
I delårsrapport 2 som avser bokslutsperioden januari till augusti har ingen sammanställd redovisning 
upprättats. Enligt RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala 
koncernföretagen ska omfattas av delårsrapporten. Detta gäller såväl räkenskaperna som den förenklade 
förvaltningsberättelsen. Kommunen har bedömt att sammanställda räkenskaper inte krävs för att möjliggöra 
en relevant och tillräcklig grund för utvärdering av god ekonomisk hushållning. 
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4.2 Noter 
mnkr 

1. Verksamhetens intäkter 2020-08 2019-08 

Försäljningsintäkter 4,9 4,5 

Taxor och avgifter 44,3 42,3 

Hyror och arrenden 17,5 17,5 

Bidrag från staten 71,6 68,0 

EU-bidrag 0,0 0,0 

Övriga bidrag 5,3 3,5 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 8,4 8,3 

Försäljning av exploateringsfastigheter 0,0 0,0 

Försäljning av anläggningstillgångar 0,4 0,6 

Övriga verksamhetsintäkter 0,4 0,5 

Summa verksamhetens intäkter 152,7 145,1 

 

2. Verksamhetens kostnader 2020-08 2019-08 

Bidrag -18,4 -19,5 

Entreprenader, köp av verksamhet -119,7 -121,1 

Lönekostnader inkl sociala avgifter -387,5 -386,5 

Pensionskostnader -11,1 -13,5 

Lokalhyror -14,0 -13,8 

Material -25,1 -25,1 

Hyra/leasing av anläggningstillgångar -4,4 -3,6 

Övriga kostnader -38,2 -44,5 

Summa verksamhetens kostnader -618,4 -627,6 

 

3. Avskrivningar 2020-08 2019-08 

Avskrivningar enligt plan -27,9 -25,5 

Nedskrivningar, utrangeringar, värdejusteringar 0,0 0,0 

Summa avskrivningar -27,9 -25,5 

 

4. Skatteintäkter 2020-08 2019-08 

Preliminär kommunalskatt 358,4 340,2 
Preliminär slutavräkning innevarande år -3,0 -4,2 

Slutavräkningsdifferens föregående år -2,7 0,5 

Summa skatteintäkter 352,7 336,6 

 

5. Generella statsbidrag och utjämning 2020-08 2019-08 

Inkomstutjämningsbidrag 114,4 114,6 

Kommunal fastighetsavgift 15,4 14,7 

Bidrag för LSS-utjämning 15,8 10,9 

Kostnadsutjämningsbidrag 33,8 24,7 

Regleringsbidrag 8,5 5,8 

Övriga bidrag 13,7 6,4 

Summa generella statsbidrag och utjämning 201,6 177,1 
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6. Finansiella intäkter 2020-08 2019-08 

Utdelningar på aktier och andelar 0,6 1,4 

Ränteintäkter kortfristiga fordringar 0,0 0,0 

Ränteintäkter långfristiga fordringar 0,0 0,0 

Ränteintäkter på likvida medel 0,0 0,0 

Borgensavgifter från kommunala företag 1,8 1,7 

Övriga finansiella intäkter 0,0 0,0 

Summa finansiella intäkter 2,4 3,2 

 

7. Finansiella kostnader 2020-08 2019-08 

Räntor på långfristiga lån -1,1 -1,1 

Aktiverad ränta under byggtiden 0,0 0,0 

Räntekostnad pensionsavsättning 0,0 0,0 

Nedskrivning av finansiell anläggningstillgång 0,0 0,0 

Övriga finansiella kostnader -0,2 -0,3 

Summa finansiella kostnader -1,4 -1,3 

 

8. Extraordinära poster 2020-08 2019-08 

 - - 

Summa extraordinära poster 0,0 0,0 

 

9. Försäljning av anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 0,2 11,9 

Maskiner och inventarier 0,2 0,0 

Summa materiella anläggningstillgångar 0,5 11,9 

Försäljning/förvärv av finansiella anläggningstillgångar   

Aktier, andelar och övrigt 0,0 0,0 

Summa finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 

Summa försäljning av anläggningstillgångar 0,5 11,9 

 

10. Kortfristiga fordringar 2020-08 2019-08 

Fakturafordringar 14,5 13,5 

Statsbidragsfordringar 16,3 5,4 

Övriga kortfristiga fordringar 20,7 10,6 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19,1 20,8 

Summa kortfristiga fordringar 70,5 50,2 

 

11. Avsättningar till pensioner 2020-08 2019-08 

Avsatt till pensioner 5,8 5,9 

Löneskatt 1,4 1,4 

Summa avsättningar till pensioner 7,2 7,3 

Pensionsantagandet beräknas enligt RIPS 19 (Riktlinjer för pensionsskuldberäkning). Intjänade pensioner förmånsbestämd ålderspension 
(FÅP) tryggas genom löpande försäkring. 
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12. Långfristiga skulder 2020-08 2019-08 

Lån från banker och kreditinstitut 115,0 115,0 

Investeringsbidrag 27,0 27,2 

Summa långfristiga skulder 142,0 142,2 

 

13. Kortfristiga skulder 2020-08 2019-08 

Specifikation   

Leverantörsskulder 26,8 24,2 

Anställdas skatter 10,2 9,8 

Semesterlöneskuld till anställda 20,5 20,7 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 41,5 35,3 

Upplupna löner 10,6 10,9 

Upplupen löneskatt pensioner 4,4 4,5 

Upplupna pensionskostnader 17,4 18,8 

Resultatutjämning VA-verksamhet (förutbet intäkt) 0,7 -0,2 

Skuld Teab toppkonto 14,0 14,8 

Skuld TUFAB toppkonto 20,4 26,2 

Skuld TINGBO toppkonto 3,0 9,1 

Övriga kortfristiga skulder 23,4 20,2 

Summa kortfristiga skulder 193,0 194,3 

 

14. Ansvarsförbindelse pensioner 2020-08 2019-08 

Pensionsskuld, intjänad t o m 1997 215,1 220,4 

Löneskatt 52,2 53,5 

Summa ansvarsförbindelse pensioner 267,2 273,9 

Utredningsgrad, % 98% 98% 
 

15. Borgensåtaganden 2020-08 2019-08 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder (f d Kommunhus) 246,3 246,3 

Tingsrydsbostäder AB 64,0 54,0 
Tingsryds Industristiftelse 12,0 12,0 

Tingsryds Energi AB 53,0 53,0 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 157,0 167,5 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg* 5,7 5,4 

Summa koncernintern borgen 538,0 538,1 
   

Tingsryds Rid- och Körklubb 0,9 1,0 
Tingsryds AIF 0,9 1,2 
Summa övrig borgen 1,7 2,2 

   
Summa borgensåtaganden 539,7 540,3 

* Avser Tingsryds kommuns andel som uppgår till 37%. För resterande del finns regressrätt mot Uppvidinge och Lessebo kommuner. 



Bilaga

Sammanställning Kr 2020-01-01 2020-08-31

Likvid 90 371 431 120 677 045

Låneskuld 115 000 000 115 000 000

Kr Skuldportfölj per motpart Kr
Banksaldo Motpart Instrument Belopp 
TINGSRYDS KOMMUN 90 677 045 KOMMUNINVEST Reverslån 115 000 000

Outnyttjade krediter
SWEDBANK 30 000 000

Summa 120 677 045 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 157 000 000 157 000 000
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 5 698 000 5 698 000
TINGSRYDS RID- OCH KÖRKLUBB 883 338 883 338
TINGSRYDS AIF 863 090 863 090

Summa 539 719 349 514 698 000 25 021 349 11 000 000

Finansverksamhet kommunen

Likvid
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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 57% 13% 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 57% 35% 9% 0% 0% 1,35
Normal 30% 20% 20% 20% 10% 3,00
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