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Blidingsholmsbron, Ryd 

1 Inledning 

1.1 Sammanfattning - ekonomi 

• Resultatet för perioden januari till augusti uppgick till +56 mnkr (9,7 procent) och årsprognosen visar 
ett resultat på +41 mnkr (4,8 procent). 

• Budgeterat resultat för 2021 uppgår till +13 mnkr.  Prognosens överskott mot budgeten förklaras i 
första hand av ökade skatteintäkter under året till följd av successivt stärkta konjunkturprognoser 
sedan budgeten fastställdes. 

• Nämnderna uppvisar en sammantaget god budgetföljsamhet. Inklusive merkostnader för 
coronapandemin visar den sammanlagda nämndsprognosen ett nollresultat jämfört med budget. När 
merkostnaderna för pandemin exkluderas visar nämndsprognosen ett överskott om budgeten på 7 
mnkr. 

• Periodens investeringar uppgick till 37 mnkr och årsprognosen visar 78 mnkr, vilket motsvarar 67 
procent av årsbudgeten. 

• Den höga resultatnivån och den låga investeringstakten har stärkt kommunens likviditet under 
bokslutsperioden. 

• Kommunens låneskuld var oförändrad under bokslutsperioden (110 mnkr).  

• Avstämningen av fullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning visar att resultatmålet om 
2 procent kommer att uppfyllas med god marginal för budgetåret 2021. Även målet om 
självfinansiering av investeringar uppfylls i prognosen, om än med betydligt mindre marginal än 
resultatmålet. Målet om minskad låneskuld för kommunen prognostiseras som delvis uppfyllt, då 
varken amortering eller nyupplåning beräknas ske under året.  Sett till hela kommunkoncernen, d v s 
kommunen och dess helägda kommunala företag, syns dock en ökad låneskuld, från 645 mnkr vid 
årets ingång till 660 mnkr vid årets slut. 
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2 Förenklad förvaltningsberättelse 

2.1 Händelser av väsentlig betydelse 

Pandemi 

Coronapandemin har fortsatt att starkt påverka kommunen och dess verksamheter, invånare och förenings- 
och näringsliv under bokslutsperioden. Distansundervisning i delar av skolverksamheten, sjukfrånvaro i 
verksamheter och för personal, vab, distansarbete, särskilda besöksrutiner på våra boenden och utökade 
hygienrutiner i vård och omsorg är exempel på pandemins påverkan i de kommunala verksamheterna. 

Efter en relativt hög smittspridning i landet under vintern och våren, med bibehållna restriktioner från 
regeringen och folkhälsomyndigheten, har utvecklingen sedan i somras långsamt gått mot ett bättre läge både 
vad gäller smittspridning och restriktioner. De senaste månadernas förbättrade läge beror på den successivt 
ökade vaccinationsgraden i landet. I bokslutsperiodens början var 9 procent av den svenska befolkningen 
fullvaccinerad och i slutet var siffran 67 procent. 

Folkhälsomyndighetens restriktioner har gradvis lättats på under senare delen av bokslutsperioden. Från 1 juli 
togs bland annat regleringen av öppettider för serveringsställen bort. Då slopades också begränsningen av 
storlek på sällskap på uteserveringar. 15 juli lättades ytterligare något då bland annat regler om begränsat antal 
passagerare för långväga kollektivtrafik togs bort. Efter bokslutsperioden, 29 september, genomfördes steg 4 i 
regeringens plan för lättnader av restriktionerna, som bland annat innebar att restriktioner kring 
publikarrangemang och distansarbete upphörde att gälla. De rekommendationer som kvarstår när denna 
delårsrapport upprättas är att stanna hemma vid symptom, att man ska vaccinera sig samt ett antal 
rekommendationer om att undvika trängsel mm för den som ovaccinerad. Det sker ett fortsatt arbete i landet 
för att öka vaccinationsgraden ytterligare. 

Smittspridningen och restriktionerna har under hela pandemin haft en stor negativ påverkan på konjunktur och 
samhällsekonomi, både globalt och nationellt. SKR:s prognoser visar dock en kraftig återhämtning i 
konjunkturen i år, särskilt från och med hösten, till följd av de minskade restriktionerna i samhället. 
Återhämtningen i ekonomin ger en tydlig positiv påverkan på kommunernas skatteintäkter för både 2021 och 
2022. 

För 2021 erhåller kommunerna inga extra specifika statsbidrag för att täcka merkostnader för pandemin. Dock 
ges ersättning för ökade sjuklönekostnader, vilket tillsammans med ansökta merkostnader för december 2020, 
beräknas ge en sammanlagd intäkt om ca 5 mnkr i 2021 års redovisning. Därutöver har kommunen erhållit ett 
extra generellt statsbidrag om drygt 1 mnkr riktat till skolverksamheten (den s k skolmiljarden). 

Kommunens merkostnader för pandemin har hittills (januari - augusti) uppgått till drygt 5 mnkr netto och 
beräknas i årsprognosen bli knappt 8 mnkr netto. Huvuddelen av dessa nettokostnader består av 
personalkostnader och skyddsutrustning inom vård och omsorg. 

 

Budget 2022 

I juni månad fattade kommunfullmäktige beslut om nästa års budget. Det budgeterade resultatet för 2022 
uppgår till +18 mnkr, vilket motsvarar målet om 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. Prognosen som ligger till grund för budgeten visar en relativt god skatteintäktsutveckling. För 
planåren 2023 och 2024 ses en betydligt svagare skatteintäktsutveckling i prognoserna. Budgeterade resultat 
för dessa år uppgår till ca 9 mnkr för respektive år, vilket motsvarar 1 procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning. Verksamhetseffektiviseringar om ca 5 mnkr per år är inräknade i dessa budgetar för 
att klara en resultatnivå som inte understiger 1 procent. 

2022 års investeringsbudget uppgår 123 mnkr, vilket är en hög nivå för Tingsryds kommun. I budgeten har 
planerats för en nyupplåning om 60 mnkr under 2022 för att finansiera de budgeterade investeringarna. Även 
för planåren 2023 och 2024 planeras för en hög investeringsnivå (112 mnkr resp 101 mnkr). Detta förväntas, 
med budgeterade resultatnivåer för dessa år, ge ytterligare behov av nyupplåning om sammanlagt 110 mnkr 
för de båda åren. 
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Befolkningsutveckling 

Enligt uppgift från SCB uppgick kommunens invånarantal till 12 339 personer den 30 juni i år, vilket innebär en 
minskning med -51 personer jämfört med samma tidpunkt förra året. 

Vid senaste årsskiftet var invånarantalet 12 369 personer, vilket innebär att förändringen under första halvåret 
var -30 personer (-3). Födelsenettot uppgick till -24 personer (varav 65 födda och 89 avlidna), medan flyttnettot 
uppgick till -6 personer inklusive justeringar. Motsvarande siffror för samma period förra året var födelsenetto -
40 personer (53 födda och 93 avlidna) och flyttnetto +37 personer inklusive justeringar. 

Preliminära siffror för augusti månad visar på en positiv befolkningsutveckling sedan halvårsskiftet. Preliminärt 
invånarantal efter augusti månad var 12 370 personer, vilket är 29 personer fler än vid halvårsskiftet och 1 
person fler än vid årsskiftet. 

  

2.2 Utvärdering av god ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

God ekonomisk hushållning bedöms utifrån de kommunövergripande mål som fastställts i budgeten 
(kommunfullmäktiges 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 attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. Vi är engagerade och stolta, har ett 
framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv. Här lever vi tillsammans med god livskvalitet 
och bidrar gemensamt till en plats där barn och unga utvecklas. 

 

Medborgare 

Medborgarna ska uppleva kommunen som attraktiv och med verksamheter som levererar 
god kvalitet. 
För att veta om vi når upp till målet att medborgaren upplever kommunen attraktiv och att verksamheterna 
levererar god kvalitet krävs fler utfall på de uppsatta måtten, men av de som kan redovisas får kommunen ett 
medelbetyg. 

SCB:s medborgarundersökning som ger nöjd-medborgarindex och andel stolta kommuninvånare i procent 
genomförs nästa år. Undersökningen som avser andel nöjda inom omsorgen utförs senare under året liksom en 
ny kontinuitetsmätning. 

Trygghetsmätning genomförs under augusti och september för att presenteras under november månad. 
Kommunen har under delåret fortsatt att arbeta med DNA-märkning av kommunens egendom för att minska 
stöldbegärligheten. 

Att arbetsmarknaden återhämtar sig innebär förutsättningar för fler i arbete, men återhämtningen kommer 
inte alla tillgodo då långtidsarbetslösheten samtidigt ökar. Utvecklingen återspeglas i ökningen av den 
genomsnittliga tid som ekonomiskt bistånd utgår till hushåll. För Tingsryds kommun ökar antalet 
biståndshushåll från 2019 och framåt, liksom det utbetalade biståndet. Jämfört med riket har Tingsryds 
kommun fler barn/ unga samt vuxna upp till ca 45 år som har behov av ekonomiskt bistånd, men färre bland de 
äldre. 

För att uppfylla fullmäktiges mål om 100 nya bostäder till år 2024 krävs ett genomsnitt på 25 nya bostäder per 
år. Under årets första åtta månader har det beviljats slutbesked för 30 nya bostäder (26 lägenheter och 4 
villor). 

Resultatmålen inom grundskolan nås inte riktigt, men visar en klart positiv utveckling de senaste åren som 
närmar sig de uppsatta målnivåerna för både gymnasiebehörigheten och det genomsnittliga meritvärdet. 
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Mått Resultatmål Utfall Utfall 2020 Utfall 2019 

 KF - Nöjd-Medborgarindex, 
NMI, MBU 

56  49  

 KF Prio - Andel stolta 
kommuninvånare som 
rekommenderar andra att flytta till 
kommunen, % 

över 55  59  

 KF - Andel nöjda inom 
äldreomsorg, särskilt boende % 

90  88 91 

 KF - Andel nöjda inom 
äldreomsorg, hemtjänst % 

90  91 93 

 KF - Antal personal som en 
hemtjänsttagare möte under 14 
dagar, medelvärde 

10 11,6 12 11 

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

85 82 80,6 76,2 

 KF - Genomsnittligt meritvärde 
i åk 9, lägeskommun, totalt 

225 215 206 203,9 

 KF - Trygghetsindex (0-6) 0 = 
bäst 

1,3  1,84 1,75 

 KF - Trygghetsindex barn/elev 
95 93 93 94 

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

9    

 KF Prio - 100 st färdigställda 
nya bostäder i kommunen till och 
med 2024 

25 30 st   

 

Samhälle 

Kommunen ska verka för ett hållbart samhälle, god miljö och lokalt närings- och 
föreningsliv 
För att uppnå målet att Tingsryd ska verka för ett hållbart samhälle, god miljö och lokalt närings- och 
föreningsliv krävs en hel del då de flesta utfallen visar rött. 

Mätning för kommunala miljöfordon görs senare under året. År 2020 var andelen 8 procent. Målet är 30 
procent och kommer sannolikt inte att uppnås för 2021. 

Andelen ekologiska livsmedel för första kvartalet i år var enligt egen mätning 32 procent. Prognosen är att 
målet på 50 procent inte kommer att uppnås då ekonomiska resurser för detta saknas i 2021 års 
måltidsbudget. 

Miljörankingen för 2021 blev plats 208 av 290 kommuner, vilket innebär en försämring jämfört med 2020 års 
plats 171. Vägen till fullmäktiges mål att vara plats 100 eller bättre är därmed lång. 

2021 års Insiktsmätning presenteras först våren 2022. 2020 års mätning gav resultatet 73, vilket innebar en 
tydlig förbättring jämfört med 2019 års resultat som var 69. Fullmäktiges mål i budget 2021 är 75. 

Fullmäktiges mål för ranking av företagsklimatet i kommunen har förbättrats och vi är nu på 193. 

Statistik för andel återvunnet material av hushållsavfall och andel barn och ungdomar som är nöjda med 
utbudet av fritidsaktiviteter kommer presenteras i årsredovisningen. 
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Mått Resultatmål Utfall Utfall 2020 Utfall 2019 

 KF - Andel kommunala 
miljöfordon % 

30  7,9 9,4 

 KF - Andel ekologiska 
livsmedel % 

50 32 32 41 

 KF - Ranking av Sveriges 
Miljöbästa kommun 

lägst 100 208 171 280 

 KF - Andel återvunnet material 
av hushållsavfall % 

40   43 

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

75  73 69 

 KF - Ranking av företagsklimat 
enligt Svenskt Näringsliv 

lägst 213 193 214 270 

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

80    

 KF - Andel anmälningspliktiga 
miljöfarliga verksamheter som får 
årlig tillsyn, % 

95 46  57 

 

Ekonomi 

Kommunen ska ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utifrån en god 
prognossäkerhet som ger handlingsutrymme för framtiden. 
Fullmäktiges långsiktiga resultatmål om 2 procent uppfylls med god marginal både för bokslutsperioden och i 
årsprognosen. 

Årsprognosen för nämnderna visar att tre av fyra nämnder kommer att visa nollresultat eller överskott mot 
budgeten vid årets slut, medan en nämnd prognostiserar ett underskott. Målet att alla nämnderna ska hålla sin 
budget ser därför i dagsläget inte ut att uppfyllas vid årets slut. När merkostnader för coronapandemin 
exkluderas visar dock alla nämnders prognoser minst ett nollresultat gentemot budgeten, d v s i linje med det 
fastställda målet. 

Årsprognosen för investeringsbudgeten visar att 67 procent av investeringsbudgeten kommer att ha förbrukats 
vid årets slut. Det högt ställda målet om 95 procent kommer därför inte att uppfyllas för 2021. Orsaken till 
detta är att investeringar i förskola, VA och centrumutveckling fördröjts och skjutits fram i tiden. 

Nämndernas prognossäkerhet kan utvärderas först i årsbokslutet. 

 

Mått Resultatmål Utfall Utfall 2020 Utfall 2019 

 KF - Resultat i % av 
skatteintäkter och generella 
statsbidrag 

2 4,8 5,1 -0,5 

 KF - Alla nämnder ska hålla sin 
budget % 

100 75 50 25 

 KF - Alla nämnder ska ha en 
prognossäkerhet på 99,5 % 

100   50 

 KF - Verkställandegrad av 
investeringar % 

95 67 55 88 
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Medarbetare 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare 
som trivs på sitt arbete. 
Kommunens mål att vara en attraktiv arbetsgivare mäts med index HME, Hållbart Medarbetarengagemang. 
Måttet ger en bedömning på ledarskap, styrning och medarbetarengagemang. Mätningen sker varje år genom 
medarbetarenkät och kan jämföras med andra kommuners resultat. Kommunens resultat för 2021 blev 76, 
vilket är en liten förbättring jämfört med förra året, då resultatet blev 75. Det uppsatta målet är 79, vilket 
motsvarar genomsnittsresultatet för landets kommuner år 2020. 

Sjukfrånvaron för årets första sju månader har sjunkit till 7,0 procent, vilket är bättre än samma period 2020 då 
utfallet var 7,8 procent. 

 

Mått Resultatmål Utfall Utfall 2020 Utfall 2019 

 KF - Hållbart 
Medarbetarengagemang, HME-
index 

79 76 75 76 

 KF - Sjukfrånvaro, % 
6,00 7,01 7,95 6,66 

 

Process 

Kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna arbetssätt. 
Därigenom kan en god kvalitet uppnås till en rimlig kostnad. 
Inom området e-tjänster har arbetet fortgått med etablering av nya e-tjänster och integrationer mellan vår e-
tjänsteportal och verksamhetssystem. E-tjänster inom miljö- och byggnadsförvaltningens och 
bildningsförvaltningens verksamhetsområden har lanserats, men även centrala e-tjänster där dialog med 
medborgaren är i fokus, exempelvis Medborgarbudget. Vidare har ett ökat intresse för interna e-tjänster visats 
och exempelvis lett till utökade funktioner inom säker kommunikation och signering av protokoll. 

Budgetuppdraget "Framtid Tingsryd" pågår för fullt och har tagit fram en reviderad vision som fullmäktige 
fastställde i juni månad. Arbetet med översiktsplanen har startat och även den del som hanterar styrning och 
ledning. Det totala projektet är flerårigt med delrapportering till kommunstyrelsen i slutet av år 2022. 

 

Mått Resultatmål Utfall Utfall 2020 Utfall 2019 

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

2 2,16 2 1,63 
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2.2.2 Resultat och ekonomisk ställning 

Resultat och kapacitet 

Resultat 

  2021 2020 2019 2018 

Resultat januari-augusti, mnkr 55,9 61,7 7,6 28,0 
Resultat januari-augusti exkl jämförelsestörande 
poster, mnkr 

55,9 61,7 7,6 5,0 

Resultat januari-augusti i % av skatteintäkter och 
utjämning 

9,7 11,1 1,5 5,7 

Budgeterat resultat helår, mnkr 13,4 10,5 8,4 11,5 
Resultat helår, mnkr 41,1 42,7 -3,9 17,2 
Resultat helår i % av skatteintäkter och utjämning 4,8 5,1 -0,5 2,3 

Januari - augusti 

Periodens resultat uppgick till +56 mnkr, vilket motsvarar 9,7 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning. Den höga resultatnivån förklaras i första hand av ökade skatteintäkter i form av ökade 
slutavräkningar för 2020 och 2021 års skatteintäkter. 

Det bör särskilt noteras att periodens resultat innehåller redovisning av minskad semesterlöneskuld som 
påverkat resultatet positivt med drygt 10 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 46 mnkr. 
Motsvarande resultateffekt fanns med i resultatet för samma period förra året, då uppgick denna 
redovisningseffekt till ca 12 mnkr. 

Det kan också noteras att kommunens oförbrukade flyktingmedel (ersättning från migrationsverket) har 
minskat från drygt 25 mnkr till drygt 14 mnkr under perioden, vilket innebär att 11 mnkr av resultatet har 
finansierats med dessa medel. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska resterande medel intäktsföras under åren 
2021 och 2022. Från och med år 2023 finns inga oförbrukade medel kvar. 

 
Årsprognos 2021 

Prognosen för helåret 2021 visar ett resultat på +41 mnkr, vilket innebär att resultatnivån ser ut att ligga kvar 
på nästan samma höga nivå som förra året. Prognosresultatet motsvarar 4,8 procent av skatteintäkter och 
utjämning. Det är i första hand ökade skatteintäkter som genererar den höga resultatnivån. SKR har successivt 
skrivit upp skatteprognosen sedan augusti månad förra året, då kommunens budgetförutsättningar 
fastställdes. De förbättrade skatteprognoserna grundas i att konjunkturutvecklingen i landet blivit betydligt 
bättre än förväntat. 

Budgeterat resultat för 2021 uppgår till +13 mnkr (helår), vilket motsvarar 1,6 procent av skatteintäkter och 
utjämning. Således innebär både periodens resultat och prognosresultatet för helåret ett kraftigt överskott 
jämfört med det budgeterade resultatet. 

 

Intäkts- och kostnadsutveckling 

Januari - Augusti 2021 2020 2019 2018 

Skatteintäktsutveckling, mnkr 21,5 40,6 21,0 11,1 
Skatteintäktsutveckling, % 3,9 7,9 4,3 2,3 
Nettokostnadsutveckling, mnkr 27,3 -14,4 17,5 32,0 
Nettokostnadsutveckling, % 5,5 -2,8 3,6 7,0 
Nettoförändring, mnkr -5,8 55,0 3,5 -20,9 
Nettoförändring, %-enheter -1,6 10,7 0,7 -4,7 

Periodens skatteintäkter (inkl. generella statsbidrag och utjämning) uppgick till 576 mnkr, vilket motsvarar en 
ökning med 22 mnkr (3,9 procent) jämfört med motsvarande period förra året. Ökningstakten har därmed 
halverats jämfört med förra årets rekordnivåer. Dock måste årets ökningstakt ändå ses som relativt god. 
Framförallt är det en stor ökning jämfört med kommunens budgeterade nivå. Som nämnts tidigare beror 
ökningen på en förbättrad utveckling av skatteunderlaget än vad som prognostiserades för ett år sedan. Dels 
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har konjunkturnedgången inte blivit så stor som först förväntades och dels väntas återhämtningen i ekonomin 
få tydlig effekt under hösten, vilket påverkar kommunernas skatteintäkter i positiv riktning för år 2021. 

Periodens nettokostnader i verksamheten har ökat med 27 mnkr jämfört med samma period förra året, vilket 
motsvarar en ökningstakt på 5,5 procent. Detta är en relativt hög ökningstakt som avviker kraftigt från förra 
årets minskningstakt på -2,8 procent. I årets första delårsrapport för perioden januari till april var 
ökningstakten för nettokostnaderna 1,9 procent. Det är således tydligt att ökningstakten för nettokostnaderna 
varit högre de senaste månaderna. 

I årsprognosen för 2021 beräknas nettokostnaden öka med 27 mnkr jämfört med det verkliga utfallet för 2020 
(inklusive merkostnader Corona), medan skatteintäkterna beräknas öka med 26 mnkr på helårsbasis. I 
bokslutet för 2020 var ökningen av nettokostnaderna 18 mnkr jämfört med året före, medan 
skatteintäktsökningen var hela 66 mnkr till följd av extra statsbidrag för pandemin, skattehöjning och förändrad 
kostnadsutjämning. För 2019 var motsvarande siffror 28 mnkr i nettokostnadsökning och 30 mnkr i 
skatteintäktsökning. 

Budgeterad nettokostnadsökning för 2021 är 25 mnkr jämfört med budget 2020, medan den är 34 mnkr 
jämfört med 2020 års utfall i bokslutet. Den aktuella prognosen ligger knappt 7 mnkr lägre i nivå än budgeten 
vilket innebär goda förutsättningar för att de budgeterade nettokostnaderna ska kunna hållas. 

 

Finansiella poster 

Januari - Augusti 2021 2020 2019 2018 

Finansiella intäkter, mnkr 2,1 2,4 3,2 4,1 
Finansiella kostnader, mnkr 1,0 1,4 1,3 1,4 
Finansnetto, mnkr 1,1 1,0 1,9 2,7 

Finansnettot ligger efter åtta månader på en marginellt bättre nivå än motsvarande period förra året. Dock 
syns en minskning av både intäkter och kostnader. Intäkterna har minskat med -0,3 mnkr, vilket beror på 
minskad utdelning och återbäring från Kommuninvest till följd av deras strategi för kapitalisering. Kostnaderna 
har minskat med -0,4 mnkr till följd av sänkt genomsnittsränta för kommunens lån. 

Årsprognosen för det totala finansnetto uppgår till +1,4 mnkr, vilket är knappt 0,4 mnkr bättre än budgeterat. 

 

Investeringar 

Januari - Augusti 2021 2020 2019 2018 

Investeringar, mnkr 37,1 21,2 36,2 8,1 
Självfinansieringsgrad, % 226 422 91 654 
Investeringar/avskrivningar, % 133 76 142 32 
Investeringar helår, mnkr 78,4 43,0 67,2 42,3 
Investeringsbudget, mnkr 117,2 64,2 71,0 55,7 

Till och med augusti månad har investeringarna uppgått till ca 37 mnkr, vilket är en högre nivå än vid samma 
tidpunkt förra året. Årets investeringsbudget uppgår till 117 mnkr efter fullmäktiges tilläggsbudgetering av 
investeringsmedel om 23 mnkr avseende budgetanslag som inte förbrukades i 2020 års budget. 

Kommunfullmäktige har i budgeten för 2021 fastställt mål att minst 95 procent av investeringsbudgeten ska 
förbrukas/genomföras. Periodens utfall innebär att endast 32 procent av budgeten har förbrukats under 
bokslutsperioden. Årsprognosen visar en beräknad investeringsnivå om 78 mnkr, vilket motsvarar 67 procent 
av budgeten. Således visar prognosen att kommunfullmäktiges mål inte kommer att uppnås. Det är framförallt 
investeringarna i förskola Tingsryd (fas 2), VA och centrumutveckling Tingsryd som fått reviderade tidplaner och 
därmed inte hinner genomföras innan årsskiftet. 

Det höga resultatet och den låga investeringsnivån för perioden gör att målet om självfinansiering av 
investeringarna uppfylls med god marginal (226 procent i jämförelse med målet 100 procent). Målet bedöms 
att uppfyllas även i helårsprognosen, dock med betydligt mindre marginal (106 procent). 
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Soliditet 

Per 31 augusti 2021 2020 2019 2018 

Soliditet enligt balansräkning, % 59,7 58,0 55,7 54,6 
Förändring tillgångar, % 4,5 5,0 -2,6 0,2 
Förändring eget kapital, % 7,5 9,4 -0,7 6,6 
Soliditet inkl samtliga pensionsförpliktelser, % 30,2 26,3 21,6 20,5 

Soliditeten (enligt balansräkningen) uppgick 31 augusti till 60 procent, vilket innebär en höjd nivå med 2 
procentenheter jämfört med samma tidpunkt förra året. Vid årsskiftet var soliditeten 55 procent. Ökningen 
under året förklaras i första hand av den höga resultatnivån. 

Soliditeten räknad inklusive samtliga pensionsåtaganden uppgick 31 augusti till 30 procent, vilket innebär en 
ökning med 4 procentenheter jämfört med samma tidpunkt förra året. Vid årsskiftet var samma soliditetsmått 
24 procent. 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. 
Ansvarsförbindelsen har beräknats med ändrat livslängdsantagande enligt beslut i RIPS-kommittén 23 april 
2021. 

 

Skuldsättning 

Per 31 augusti 2021 2020 2019 2018 

Låneskuld, mnkr 110,0 115,0 115,0 140,0 
Genomsnittlig vägd ränta, mnkr 0,66 1,40 1,38 1,08 
Antal kreditgivare 1 1 1 1 

Ingen nyupplåning eller amortering har gjorts under bokslutsperioden. Låneskulden uppgick till 110 mnkr per 
31 augusti, vilket innebär en oförändrad nivå jämfört med årsskiftet men en minskning med 5 mnkr jämfört 
med 31 augusti förra året. 

Av låneportföljens 110 mnkr har 95 mnkr (eller 86 procent) fast ränta med olika löptid 0-5 år, medan 15 mnkr 
(eller 14 procent) har rörlig ränta. Genomsnittlig vägd ränta var 31 augusti 0,66 procent, vilket är en lägre nivån 
än motsvarande tidpunkt förra året då genomsnittsräntan var 1,40 procent. Samtliga lån i låneportföljen är 
placerade hos Kommuninvest AB. 

Enligt budget 2021 ska nyupplåning med 15 mnkr göras under året. Detta kommer inte att behövas, då högre 
resultat och lägre investeringar än budgeterat gjort att behovet av nyupplåning inte finns under 2021. Det 
förbättrade likviditetsläget möjliggör ytterligare amortering av låneskuld, dock har bedömning hittills gjorts att 
spara medlen inför kommande års mycket höga budgeterade investeringsnivåer och därmed skjuta fram 
tidpunkten för nyupplåning för finansiering av investeringar. 

 

Risk och kontroll 

Kassaflöde och likviditet 

Per 31 augusti 2021 2020 2019 2018 

Likvida medel, mnkr 152,7 128,1 106,2 129,0 
Kassalikviditet, mnkr 116 103 81 101 

Periodens kassaflöde uppgick till +6 mnkr, vilket är en lägre nivån än motsvarande period förra året, då 
kassaflödet var +32 mnkr. Skillnaden förklaras i huvudsak av något lägre resultat och lite högre investeringar i 
år. Budgeterat kassaflöde för helåret 2021 uppgår till -46 mnkr inklusive nyupplåning på 15 mnkr, medan 
prognosen för helåret är -8 mnkr utan någon nyupplåning. Den förväntade relativt stora förbättringen jämfört 
med budget beror på att resultatet överstiger budget med god marginal samt att endast 67 procent av de 
budgeterade investeringarna beräknas att genomföras innan årsskiftet. De förstärkta likvida medlen innebär 
att den planerade nyupplåningen för att finansiera de höga investeringsnivåerna kan skjutas framåt i tid. 

De likvida medlen uppgick 31 augusti till 153 mnkr (128 mnkr), varav 37 mnkr (37 mnkr) utgör nettoskuld till 
kommunens koncernbolag avseende del i koncernkonto. Ökningen av de likvida medlen är således hänförbar 
till kommunen, medan de kommunala företagens likvida medel är oförändrade jämfört med samma tidpunkt 
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förra året. Det är i första hand höga resultatnivåer och låga investeringsnivåer under det senaste året som ökat 
de likvida medlen. Vid årsskiftet uppgick de totala likvida medlen till 147 mnkr. 

Kassalikviditeten uppgick den 31 augusti till 113 procent, vilket innebär en förstärkt nivå jämfört med samma 
tidpunkt förra året (103 procent). Även jämfört med årsskiftet är kassalikviditeten förbättrad (92 procent). 

 

Pensionsförpliktelser 

Per 31 augusti 2021 2020 2019 2018 
Pensionsavsättning i BR, mnkr 7,4 7,2 7,3 7,4 
Ansvarsförbindelse tidigare pensionssystem (före 
1998), mnkr 

260,5 267,2 273,9 281,2 

Summa 267,9 274,4 281,2 288,6 

De totala pensionsåtagandena uppgick den 31 augusti till 268 mnkr, vilket är drygt 6 mnkr lägre än vid 
motsvarande tidpunkt förra året. Minskningen beror på utbetalningar av pensioner under perioden. Vid 
årsskiftet uppgick de totala pensionsåtagandena till 270 mnkr. 

Vid beräkningen av pensionsskulden per 31 augusti har hänsyn tagits till att RIPS-kommittén den 23 april 2021 
beslutade ändra livslängsantagandet i pensionsskuldsberäkningen. Den förändrade beräkningen har endast 
inneburit en marginell ökning av kommunens totala pensionsskuld, eftersom de löpande intjänade pensionerna 
betalas löpande genom pensionsförsäkringspremier. Dock har dessa premier höjts från och med förra hösten 
till följd av höjt livslängdsantagande, vilket belastar resultaträkningen men inte balansräkningen. 

 

Borgensåtaganden 

Per 31 augusti 2021 2020 2019 2018 
Borgensåtaganden, mnkr     
Egna bolag och stiftelser 552,8 538,0 538,1 531,8 
Föreningar 0,9 1,7 2,2 3,0 
Summa 553,7 539,7 540,3 534,8 
Avtal om hyresoption, mnkr 0,0 0,0 0,0 0,8 

Kommunens totala borgensåtaganden för de egna företagen har ökat jämfört med samma tidpunkt förra året. 
Vid årsskiftet uppgick dessa borgensåtaganden till 538 mnkr. Nyupplåningen under bokslutsperioden uppgår till 
30 mnkr, varav Stiftelsen Tingsrydsbostäder 15 mnkr och TEAB 15 mnkr. TUFAB har amorterat -15 mnkr under 
perioden, varför nettoökningen av borgensåtagandena uppgår till +15 mnkr. Nyupplåningen följer de 
fastställda affärsplanerna för bolagen. 

Borgensåtagandena för föreningar har minskat under perioden, vilket beror på att Tingsryds Rid- och Körklubb 
återbetalat sitt borgenslån genom det investeringsbidrag som erhölls från kommunen under våren efter beslut 
i kommunstyrelsen. 

Det återstående borgensåtagande för föreningar (0,9 mnkr) avser lån för Tingsryds AIF. För detta lån har 
kommunfullmäktige, efter begäran från föreningen, beviljat ett års amorteringsfrihet som en åtgärd för att 
mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. 

  



Delårsrapport 2 Januari - Augusti 2021, TINGSRYDS KOMMUN 212000-0621, Kommunfullmäktige 
 Sida 13 av 29 

 
 

 
 

Budgetföljsamhet (prognos) 

mnkr 2021 2020 2019 2018 
Budgeterat resultat 13,4 10,5 8,4 11,5 
Avvikelse mot budget:     
Kommunstyrelsen centrala medel 1,3 7,5 3,9 5,9 
Kommunstyrelsen (KLF) 0,8 3,3 1,1 -0,2 
Miljö- och byggnadsnämnd 0,0 0,8 1,0 0,4 
Bildningsnämnd 3,9 5,9 -1,0 -4,3 
Vård- och omsorgsnämnd -5,0 7,1 -22,0 -10,1 
Fullmäktige och revision 0,1 0,2 -0,1 0,1 
Taxefinansierad verksamhet -0,8 0,4 3,2 -3,1 
Skatteintäkter 20,8 23,7 6,4 -1,9 
Finansnetto 0,4 -0,6 0,6 2,4 
Finansiering och övrigt 6,2 -16,1 -5,4 16,5 

     
Summa årets resultat 41,1 42,7 -3,9 17,2 

Resultatprognosen för helåret 2021 uppgår till +41 mnkr, medan budgeterat resultat uppgår till +13 mnkr. 
Således innebär prognosen ett sammanlagt överskott mot budgeten på hela +28 mnkr. 

Den sammantagna budgetföljsamheten måste betraktas som god. Den sammanlagda prognosen för 
nämnderna innebär ett nollresultat inklusive merkostnader för coronapandemin. Om dessa merkostnader 
exkluderas blir det totala nämndsresultatet +7 mnkr jämfört med budget. 

Ett stort överskott mot budgeten syns i prognosen för skatteintäkterna (+21 mnkr), vilket förklaras av att SKR:s 
konjunkturprognos nu visar en betydligt bättre skatteunderlagsutveckling för 2021 än vad som var fallet när 
budgeten upprättades efter sommaren 2020. 

Resultatprognosen visar också ett relativt stort överskott för centrala budgetposter, vilket beror på erhållna 
intäkter från staten i form av ersättning för höjda sjuklönekostnader under pandemin samt ersättning för 
pandemikostnader inom vård och omsorg avseende december 2020. Dessa intäktsposter var ej kända när 
budgeten upprättades och ingår därför inte i den fastställda budgeten. 

 

Prognossäkerhet 

mnkr 2021 2020 2019 2018 

Prognos helårsresultat, april 42,5 26,8 -0,7 32,1 
Prognos helårsresultat, augusti 41,1 47,2 -2,2 34,0 
Slutligt utfall resultat  42,7 -3,9 17,2 

I 2021 års budget har kommunfullmäktige fastställt mål om en hög prognossäkerhet för nämnderna. 
Avstämning av målet kan göras först i årsbokslutet. 

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 -2,2 mnkr i delårsrapport 1 (varav -0,5 mnkr merkostnader 
för pandemin) till +0,8 mnkr i delårsrapport 2 (varav -0,1 mnkr merkostnader för pandemin). 

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

• Bildningsnämnden - förändrad prognos från +1,2 mnkr i delårsrapport 1 (varav -0,2 mnkr i minskade 
nettokostnader för pandemin) till +3,9 mnkr i delårsrapport 2 (varav -0,4 mnkr minskade 
nettokostnader till följd av pandemin). 

• Vård- och omsorgsnämnden - förändrad prognos från +6,9 mnkr i delårsrapport 1 (varav -8,4 mnkr 
merkostnader pandemin) till -5,0 mnkr i delårsrapport 2 (varav -7,0 mnkr merkostnader för 
pandemin). 
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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 procent av skatteintäkter och utjämning. Resultatet ska aldrig 
understiga 1 procent (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: 

  2021 2020 2019 2018 
Resultat % av skatter o utjämning     
Fastställt mål 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 
Utfall januari - augusti 9,7 % 11,1 % 1,5 % 5,7 % 
Uppfyllt januari - augusti Ja Ja Nej Ja 
Utfall helår 4,8 % 5,6 % -0,5 % 2,3 % 
Uppfyllt helår Ja Ja Nej Ja 
Självfinansiering investeringar, %     
Fastställt mål 100 % 100 % 100 % 100 % 
Utfall januari - augusti 226 % 422 % 91 % 654 % 
Uppfyllt januari - augusti Ja Ja Nej Ja 
Utfall helår 106 % 207 % 56 % 169 % 
Uppfyllt helår Ja Ja Nej Ja 
Minskning av låneskuld, mnkr     
Fastställt mål <0 <0 <0 <0 
Utfall januari - augusti 0 0 0 -20 
Uppfyllt januari - augusti Delvis Delvis Delvis Ja 
Utfall helår 0 -5 0 -45 
Uppfyllt helår Delvis Ja Delvis Ja 

Fullmäktiges resultatmål om 2 procent uppfylls med god marginal för både bokslutsperioden och i 
årsprognosen. 

Fullmäktiges mål om självfinansiering av investeringarna uppfylls med god marginal för bokslutsperioden. Även 
årsprognosen innebär att målet uppnås, dock med en avsevärt mindre marginal. 

Fullmäktiges mål om minskning av kommunens låneskuld har inte uppfyllts under bokslutsperioden, då ingen 
amortering genomförts. Då heller ingen nyupplåning gjorts bedöms målet ändå som delvis uppfyllt. I dagsläget 
finns inte någon planerad amortering under året. Koncernskulden har ökat med 15 mnkr under 
bokslutsperioden. 

  



Delårsrapport 2 Januari - Augusti 2021, TINGSRYDS KOMMUN 212000-0621, Kommunfullmäktige 
 Sida 15 av 29 

 
 

 
 

Koncernföretagen 

Resultat och prognos 

Koncernföretagen redovisar följande resultat (före bokslutsdispositioner) för bokslutsperioden samt prognos 
för helåret 2021: 

  2021 2020 2019 2018 
Resultat före bokslutsdisposition, jan-aug     
Tingsryds Energi AB 2,4 1,3 1,3 0,9 
Tingsryds Utv o Fastighets AB 2,7 2,0 2,0 -0,6 
Tingsrydsbostäder AB 2,8 2,6 0,6 0,4 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 0,9 1,0 3,6 9,3 
Tingsryds Industristiftelse 0,0 0,0 -0,1 -0,1 
Tingsryds Kommunföretag AB 0,0 -0,1 0,0 -0,1 
Resultat, prognos, helår 2021     
Tingsryds Energi AB 3,2    
Tingsryds Utv o Fastighets AB 2,4    
Tingsrydsbostäder AB 3,8    
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 1,1    
Tingsryds Industristiftelse 0,0    
Tingsryds Kommunföretag AB -0,1    

Sammantaget syns en stabil resultatnivå hos kommunens företag. Dock visar prognosen för Stiftelsen 
Tingsrydsbostäder en något lägre resultatnivå än normalt, vilket huvudsakligen förklaras av ökade 
underhållskostnader. Tingsryds Energi, TUFAB och Tingsrydsbostäder AB redovisar goda resultatnivåer i 
årsprognosen. 

 

Låneskuld 

I nedanstående tabell redovisas de helägda företagens externa låneskuld: 

mnkr. per 31 aug resp år 2021 2020 2019 2018 
Tingsryds Energi AB 68 53 53 53 
Tingsryds Utv o Fastighets AB 142 157 167 167 
Tingsrydsbostäder AB 64 64 54 44 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 264 249 249 254 
Tingsryds Industristiftelse 12 12 12 12 
Tingsryds Kommunföretag AB 0 0 0 0 
Tingsryds kommun 110 115 115 140 
Totalt 660 650 650 670 

Koncernlåneskulden har sedan årsskiftet ökat med 15 mnkr till 660 mnkr. Ökningen beror på nyupplåning för 
Tingsryds Energi (15 mnkr) och Stiftelsen Tingsrydsbostäder (15 mnkr), medan Tingsryds Utveckling och 
Fastighets AB har minskat sin låneskuld (-15 mnkr).  Nyupplåningen följer de låne- och borgensramar som 
fastställts av kommunfullmäktige i företagens affärsplaner. 

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

mnkr Helår 2021 Helår 2020 Helår 2019 Helår 2018 
Redovisat resultat (helår) 41,1 47,2 -3,9 17,2 
Reavinster -1,2 -0,3 -1,7 -23,8 
Reservering till RUR (fr o m år 2020) -15,6 -25,6   

     
Resultat enligt balanskravet 24,3 21,3 -5,6 -6,6 
Att återställa från tidigare år 0,0 -12,2 -6,6 0,0 
Ack resultat att återställa 0,0 0,0 -12,2 -6,6 

Det höga resultatet i årsprognosen innebär att balanskravet kommer att uppnås med god marginal i 
årsbokslutet. Utrymmet för reservering till resultatutjämningsreserven (RUR) är knappt 23 mnkr enligt 
prognosen. Dock skulle en sådan reservering innebära att maxtaket om 5 procent av de senaste tre årens 
genomsnittliga intäkter från skatt, generella statsbidrag och utjämning överskrids. Den maximala ackumulerade 
reserveringen enligt fullmäktiges riktlinjer är 41,2 mnkr och med förra årets reservering på 25,6 mnkr återstår 
då 15,6 mnkr som kan reserveras av 2021 års överskott. 

Kommunen har inte längre något balanskravsunderskott från tidigare år som måste återställas. 
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3 Finansiella rapporter 

3.1 Resultaträkning 

RESULTATRÄKNING, mnkr Not Jan-Aug 2021 Jan-Aug 2020 Årsbudget 2021 Prognos 2021 

Verksamhetens intäkter 1 152,3 152,7 210,6 224,0 
Verksamhetens kostnader 2 -645,2 -618,4 -996,9 -1 004,4 
Avskrivningar 3 -28,0 -27,9 -42,7 -42,0 
Verksamhetens nettokostnader  -520,9 -493,6 -829,0 -822,4 

      
Skatteintäkter 4 363,5 352,7 528,9 544,0 
Generella statsbidrag och utjämning 5 212,3 201,6 312,5 318,2 
Verksamhetens resultat  54,8 60,6 12,4 39,8 

      
Finansiella intäkter 6 2,1 2,4 3,0 3,0 
Finansiella kostnader 7 -1,0 -1,4 -2,0 -1,7 
Resultat efter finansiella poster  55,9 61,7 13,4 41,1 

      
Extraordinära poster 8 - - - - 

      
Periodens resultat  55,9 61,7 13,4 41,1 

3.2 Kassaflödesanalys 

KASSAFLÖDESANALYS, mnkr Not Jan-Aug 2021 Jan-Aug 2020 Årsbudget 2021 Prognos 2021 

Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  55,9 61,7 13,4 41,1 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

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

Avskrivningar  28,0 27,9 42,7 42,0 
Resultat vid försäljning av 
anläggningstillgångar 

 -1,2 -0,3 0,0 -1,2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

 82,9 89,1 56,1 81,9 

      
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
löpande verksamhet 

     

Minskning/ökning lager  -0,3 0,0 0,0 -0,3 
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar  -6,9 -5,7 0,0 0,0 
Minskning/ökning av kortfristiga skulder  -36,5 -29,8 0,0 -15,0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  39,2 53,7 56,1 66,6 

      
Investeringsverksamheten      
Förvärv/tillverkning av materiella 
anläggningstillgångar 

 -37,2 -21,2 -117,2 -78,4 

Förvärv av aktier och andelar  0,0 0,0 0,0 0,0 
Erhållna investeringsbidrag  0,0 0,0 0,0 0,0 
Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 

9 4,5 0,5 0,0 4,5 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -32,7 -20,8 -117,2 -73,9 
      

Finansieringsverksamheten      
Minskning/ökning av långfristiga fordringar  0,0 0,0 0,0 0,0 
Ianspråktagna investeringsbidrag  -0,7 -0,7 0,0 -1,1 
Ökning/minskning av långfristiga 
låneskulder 

 0,0 0,0 15,0 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -0,7 -0,7 15,0 -1,1 
Periodens kassaflöde  5,8 32,2 -46,1 -8,4 

Likvida medel vid årets början  146,9 95,9 139,4 146,9 
Likvida medel vid periodens slut  152,7 128,1 93,3 138,5 

varav skuld till koncernföretag 
(koncernkonto) 

 36,5 37,5   

varav kommunens egna medel  116,2 90,7   
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3.3 Balansräkning 

BALANSRÄKNING, mnkr Not Aug 2021 Aug 2020 Dec 2020 

     
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
Mark, byggnader och tekniska anläggningar  535,0 544,2 560,3 
Maskiner och inventarier  48,8 49,4 53,8 
Pågående arbeten  36,1 21,2 0,0 
Summa materiella anläggningstillgångar  619,9 614,9 614,1 

     
Finansiella anläggningstillgångar     
Aktier och andelar  30,9 28,5 30,9 
Långfristiga fordringar  0,0 2,5 0,0 
Summa finansiella anläggningstillgångar  30,9 31,0 30,9 
Summa anläggningstillgångar  650,8 645,9 645,0 

     
Omsättningstillgångar     
Förråd och exploateringsfastigheter  1,6 - 1,4 
Fordringar 10 77,0 70,5 70,0 
Kassa och bank  152,7 128,1 146,9 
Summa omsättningstillgångar  231,3 198,6 218,3 

     
Summa tillgångar  882,1 844,5 863,2 

     
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER     
Eget kapital     
Ingående balans  470,6 428,0 427,9 
Periodens resultat  55,9 61,7 42,7 
Summa eget kapital  526,5 489,7 470,6 

     
Avsättningar     
Avsättningar till pensioner 11 7,4 7,2 7,2 
Avsättning fond Elsemålatippen  12,6 12,6 12,6 
Summa avsättningar  20,0 19,8 19,8 

     
Skulder     
Långfristiga skulder 12 135,9 142,0 136,6 
Kortfristiga skulder 13 199,7 193,0 236,2 
Summa skulder  335,6 335,0 372,8 

     
Summa eget kapital, avsättningar & skulder  882,1 844,5 863,2 

     
Ansvarsförbindelser     
Ansvarsförbindelse pensioner 14 260,5 267,2 262,7 
Borgensåtaganden 15 553,7 539,7 539,6 

     
Soliditet  59,7 % 58,0 % 54,5 % 
Kassalikviditet  115,8 % 102,9 % 92,4 % 
Res i % av skatteintäkter o utjämning  9,7 % 11,1 % 5,1 % 
Soliditet inkl pensioner  30,2 % 26,3 % 24,1 % 
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3.4 Driftredovisning 

DRIFTREDOVISNING, mnkr Budget 
Fullmäktige 2021 

TB* Årsbudget 
2021 

Jan-Aug 
2021 

Prognos 
2021 

Prognos 
avvikelse 

Kommunstyrelsen       
Kommunstyrelsen centrala medel -1,2  -1,2 -0,5 -1,0 0,2 
Kommunledningsförvaltning -142,5 -8,8 -151,3 -98,8 -150,5 0,8 
Räddningstjänsten (medl.bidrag RÖK) -16,2  -16,2 -10,7 -16,0 0,2 
Summa kommunstyrelsen -159,9 -8,8 -168,7 -110,0 -167,5 1,2 

       
Nämnder       
Miljö- och byggnadsnämnd -3,6 -0,3 -3,9 -1,5 -3,9 0,0 
Bildningsnämnd -301,4 -10,9 -312,3 -204,7 -308,3 3,9 
Vård- och omsorgsnämnd -318,8 -11,3 -330,1 -215,8 -335,1 -5,0 
Summa nämnder -623,8 -22,5 -646,3 -422,0 -647,3 -1,1 

       
Fullmäktige inkl revision -2,8  -2,8 -1,4 -2,7 0,1 

       
Taxefinansierad verksamhet       
VA-verksamhet 0,0  0,0 -0,3 -0,8 -0,8 
Resultatutjämning taxefin. verksamhet 0,0  0,0 0,3 0,8 0,8 

Summa verksamhet -786,4 -31,3 -817,8 -533,3 -817,5 0,2 
       

Övriga centrala poster       
Digitaliseringspott KS -1,0 0,1 -0,9 0,0 -0,9 0,0 
Utvecklingspott KSAU -5,5 4,8 -0,7 0,0 -0,7 0,0 
Social investeringsfond KS -2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Verksamhetsutveckling central pott KS -1,5  -1,5 0,0 -1,5 0,0 
Strategiska utvecklingsmedel KC -2,5 1,0 -1,5 0,0 -1,5 0,0 
Personaluppskattningspeng -0,2  -0,2 0,0 -0,2 0,0 
Löneökningar 2020 (12 mån) 2021 (9 mån) -24,6 23,4 -1,2 0,0 -0,3 0,9 
Pensionsutbetalningar -13,6  -13,6 -8,3 -13,2 0,4 
Kapitalkostnader 48,9  48,9 32,0 48,0 -0,9 
Internränta från VA 2,0  2,0 1,3 2,0 0,0 
Avskrivningar -42,7  -42,7 -28,0 -42,0 0,7 
Statliga åtgärder Covid-19 (exkl gen statsbidr) 0,0  0,0 4,9 5,0 5,0 
Övriga centrala poster 0,0  0,0 10,6 0,5 0,5 

NETTOKOSTNAD -829,0 0,0 -829,0 -521,0 -822,4 6,6 
       

Skatteintäkter       
Skatteintäkter, gs och utjämning 841,4  841,4 575,8 862,2 20,8 

       
Finansnetto       
Finansiella intäkter 3,0  3,0 2,1 3,1 0,1 
Finansiella kostnader -2,0  -2,0 -1,0 -1,7 0,3 
Summa finansnetto 1,0 0,0 1,0 1,1 1,4 0,4 

SUMMA RESULTAT 13,4 0,0 13,4 55,9 41,1 27,7 
       

Jämförelsestörande poster       
- 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

SUMMA RESULTAT 13,4 0,0 13,4 55,9 41,1 27,7 

Resultat i % av skatteintäkter, gs och utj exkl 
jfr-post 

1,6  1,6 9,7 4,8  

TB* = tilläggsbeslut t.ex. omorganisation, utfördelning löneökningsmedel. 
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Driftredovisningen visar driftbudget, utfall och avvikelse gentemot budget för nämnder men även för andra 
centrala och gemensamma poster. Resultatet för helåret 2021 prognostiseras uppgå till plus 41 mnkr, 
budgeterat resultat uppgår till plus 13 mnkr. Således innebär resultatet ett sammanlagt överskott mot 
budgeten på hela 28 mnkr. 

De större budgetavvikelserna kan sammanfattas med följande poster: 

• Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +21 mnkr 
• Statliga åtgärder för pandemin utöver generella statsbidrag +5 mnkr 

Två av fyra nämnder visar överskottsprognos, sammantaget syns en god budgetföljsamhet (inklusive 
merkostnader för coronapandemin): 

• Kommunstyrelsen +0,8 mnkr. 
• Miljö- och byggnadsnämnden 0,0 mnkr. 
• Bildningsnämnden +3,9 mnkr. 
• Vård- och omsorgsnämnden -5,0 mnkr. 

När merkostnader för coronapandemin exkluderas uppvisar ingen nämnd underskott mot budgeten. 

Överskottet för skatteintäkter och generella statsbidrag (+21 mnkr) förklaras bl a av förändrad skatteprognos 
där SKR spår en starkare återhämtning av samhällsekonomin än tidigare. 

Statliga åtgärder för pandemin (utöver generella statsbidrag) avser tillfällig kompensation för sjuklöner samt 
ersättning för kommunens pandemikostnader december 2020. 

  

 

 
Medborgarkontoret, Tingsryd 
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3.5 Investeringsredovisning 

INVESTERINGSREDOVISNING, mnkr KF-Budget 
2021 

Överfört 
fr. 2020 

Årsbudget 
2021 

Jan-Aug 2021 Prognos 
2021 

Prognos 
avvikelse 

KOMMUNFULLMÄKTIGE       
E-tjänster och it-stöd 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 1,7 
Inventarier och övrigt 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 
Summa kommunfullmäktige 2,2 0,0 2,2 0,0 0,5 1,7 

       
KOMMUNSTYRELSE - KLF       
E-tjänster och IT-stöd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Centrala IT-investeringar 2,7 0,0 2,7 1,5 1,5 1,2 
Inventarier och övrigt 3,8 0,0 3,8 1,6 2,8 1,0 
Infrastruktur 8,8 2,0 10,8 3,2 6,9 3,9 
Fordon och maskiner 3,5 0,0 3,5 2,8 3,3 0,2 
Energisparåtgärder 5,0 2,0 7,0 2,0 5,9 1,1 
Fastighetsinvesteringar - ny-, till- och 
ombyggnad 

34,0 13,5 47,5 16,5 23,5 24,0 

Fastighetsinvesteringar - reinvesteringar 
(underhåll) 

12,5 1,4 13,9 2,0 12,0 1,9 

VA-verksamhet 17,0 3,8 20,8 6,5 16,8 4,0 
Summa kommunstyrelse 87,3 22,7 110,0 36,0 72,6 37,4 

       
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND       
Inventarier och övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa miljö- och byggnadsnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       
BILDNINGSNÄMND       
Inventarier och övrigt 1,0 0,0 1,0 0,4 1,0 0,0 
Summa bildningsnämnd 1,0 0,0 1,0 0,4 1,0 0,0 

       
VÅRD- & OMSORGSNÄMND       
E-tjänster och it-stöd 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 
Inventarier och övrigt 1,0 0,0 1,0 0,7 1,3 -0,3 
Summa vård- & omsorgsnämnd 4,0 0,0 4,0 0,7 4,3 -0,3 

       

TOTALT KOMMUN 94,5 22,7 117,2 37,1 78,4 38,8 

 

Kommunfullmäktige har i budgeten för 2021 fastställt mål att minst 95 procent av investeringsbudgeten ska 
förbrukas/genomföras. Periodens utfall innebär att 32 procent av budgeten har förbrukats, vilket är en 
marginellt lägre nivå än motsvarande period förra året då siffran var 33 procent. Prognosen för helåret 
motsvarar 67 procent och kommunfullmäktiges mål förväntas därmed inte att uppnås. Detta förklaras främst 
av att nybyggnation av förskola i Tingsryd (fas 2) inte hinner genomföras som planerat 2021. 

Kommunen står inför flera större investeringar. Förutom ny förskola och gymnastikbyggnad i Urshult som pågår 
så planeras fortsatt byggnation av förskola i Tingsryd samt start av om- och tillbyggnad av ishallen i Tingsryd. 
Den framtagna handlings- och vattenförsörjningsplanen inom VA-verksamheten visar att investeringsbehovet 
är stort inom VA-området och investeringstakten kommer att behöva öka de närmaste åren. 
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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 (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning. 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. 
 

Resultaträkning 
Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s prognos i enlighet med rekommendation 
RKR R2. 

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. Däremot så redovisas anslutningsavgifter (VA) som en intäkt det år de inkommer istället 
för att periodiseras i takt med avskrivningarna för anläggningen, vilket är ett avsteg från RKR R2. 

Ersättning från migrationsverket för flyktingmottagande har tidigare år intäktsförts i takt med att kostnader för 
verksamheten har redovisats (matchningsprincipen). Årets erhållna ersättning har emellertid intäktsförts i sin 
helhet vilket är i linje med rekommendationen. 

Avskrivningar 
Linjär avskrivning tillämpas, det vill säga lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas vid först 
infallande tidpunkt av ianspråktagande eller slutbesiktning. 

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 
33, 40 och 50 år. Avskrivningstiden baseras på en bedömning av den beräknade nyttjandeperioden för 
tillgångstyp och specifik anläggningstillgång. 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Omprövning av nyttjandeperioden 
sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, 
teknikskiften och organisationsförändringar). 

I kommunens redovisning har komponentavskrivning tillämpats för nybyggda fastigheter sedan 2014. En 
genomgång och anpassning av kommunens äldre anläggningstillgångar (införskaffade före 2014) pågår. 
 
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 (47 600 kr år 2021). De 
materiella anläggningstillgångarna är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell 
nedskrivning. 

Korttidsinventarier med en ekonomisk livslängd på max 3 år och inventarier av mindre värde, max ett 
prisbasbelopp, kostnadsförs direkt. 

Omsättningstillgångar 
Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till det belopp varmed de beräknas inflyta. Några 
placeringsmedel för omsättning (aktier på börsen) har kommunen inte och inte heller någon försäljning av 
tomter som kan klassificeras som exploateringsverksamhet. 
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Leasing 
Under hösten 2021 kommer delar av förpliktelsen anpassas till de nya rekommendationerna avseende 
finansiell leasing. Detta då kommunen går in i nytt avtal avseende leasing av bilar som kräver en annan 
hantering på såväl tillgångs- som skuldsidan i balansräkningen jämfört med operationell leasing som tillämpats 
tidigare. 

Avsättningar 
Kommunen har en avsättning för återställande av deponi som uppgår till 12,6 mnkr. Beloppet motsvarar 
genomförda överuttag av renhållningsavgifter till och med år 2008. Enligt RKR 9 ska en årlig bedömning göras 
av vad det faktiska beloppet för återställandet uppgår till. Utredning av det slutliga återställandet pågår och i 
den utredningsrapport som togs fram under 2020 finns olika alternativa vägar för att hantera återställandet. De 
olika alternativen och dess beräknade kostnader skiljer sig i olika stor grad mot avsatta medel för 
återställandet. Då vägen fram ännu inte är beslutad finns det en osäkerhet kring vad det faktiska beloppet för 
återställandet uppgår till och därmed avsättningens storlek på balansräkningen. 

Pensioner 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS21. 

Övriga skulder 
Som ovan beskrivits i avsnittet Resultaträkning avviker kommunen från riktlinjerna vid hanteringen av 
anslutningsavgifter. Effekten av avvikelsen, på skuldsidan i balansräkningen, beräknades i bokslutet 2020 vara 
0,5 mnkr vilket innebär att en lägre skuld redovisas än vad som hade varit fallet om RKR 2 följts. 

Avvikelse mot lag och god sed sker avseende flyktingbidrag som kommunen erhållit tidigare år, innan år 2020, 
från Migrationsverket. Totalt sett är det 14,7 mnkr i gamla bidrag som redovisas per 31 augusti 2021 på 
skuldsidan i balansräkningen. Kommunen avser att intäktsföra skulden (schablonersättning) under en 
tvåårsperiod 2021–2022 för att vara helt i fas med gällande riktlinjer till verksamhetsåret 2023 och för att ge 
flyktingverksamheten en möjlighet till omställning/-strukturering/-organisering och annan budgetfinansiering 
för delar av verksamheten. 

 

Redovisningsprinciper i driftredovisningen 
Personalomkostnader 
Löner har belastats med ett personalomkostnadspålägg på 40,15 procent som inkluderar sociala avgifter och 
pensionskostnader. 

Kapitalkostnader 
Materiella anläggningstillgångar belastas med verklig avskrivningskostnad samt en kalkylränta på 1,25 procent 
(1,50 procent) för årets genomsnittliga kapitalbindning. Rak nominell metod används vilket innebär att 
tillgångarna skrivs av linjärt och att internräntan beräknas på tillgångens genomsnittliga bokförda värde. 

Interna kostnader 
Lokalvård och hyror för lokaler interndebiteras respektive verksamhet med självkostnad. Kostnader för IT och 
måltid interndebiteras utifrån självkostnad och verkligt nyttjande. 

Gemensamma kostnader 
Gemensam central administration som ekonomi, personal och upphandling fördelas inte ut på de olika 
verksamheterna. 
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4.2 Noter 

1. Verksamhetens intäkter 2021-08 2020-08 

Försäljningsintäkter 2,7 4,9 
Taxor och avgifter 46,2 44,3 
Hyror och arrenden 17,6 17,5 
Bidrag från staten 69,1 71,6 
EU-bidrag 0,0 0,0 
Övriga bidrag 5,1 5,3 
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 10,2 8,4 
Försäljning av exploateringsfastigheter 0,0 0,0 
Försäljning av anläggningstillgångar 1,2 0,4 
Övriga verksamhetsintäkter 0,2 0,4 
Summa verksamhetens intäkter 152,3 152,7 

 

2. Verksamhetens kostnader 2021-08 2020-08 

Bidrag -19,9 -18,4 
Entreprenader, köp av verksamhet -118,2 -119,7 
Lönekostnader inkl sociala avgifter -405,3 -387,5 
Pensionskostnader -8,5 -11,1 
Lokalhyror -13,7 -14,0 
Material -25,7 -25,1 
Hyra/leasing av anläggningstillgångar -4,6 -4,4 
Övriga kostnader -49,3 -38,2 
Summa verksamhetens kostnader -645,2 -618,4 

 

3. Avskrivningar 2021-08 2020-08 

Avskrivningar enligt plan -28,0 -27,9 
Nedskrivningar, utrangeringar, värdejusteringar 0,0 0,0 
Summa avskrivningar -28,0 -27,9 

 

4. Skatteintäkter 2021-08 2020-08 

Preliminär kommunalskatt 354,8 358,4 
Preliminär slutavräkning innevarande år 6,2 -3,0 
Slutavräkningsdifferens föregående år 2,5 -2,7 
Summa skatteintäkter 363,5 352,7 

 

5. Generella statsbidrag och utjämning 2021-08 2020-08 

Inkomstutjämningsbidrag 119,7 114,4 
Kommunal fastighetsavgift 18,2 15,4 
Bidrag för LSS-utjämning 17,0 15,8 
Kostnadsutjämningsbidrag 31,9 33,8 
Regleringsbidrag 24,6 8,5 
Övriga bidrag 0,9 13,7 
Summa generella statsbidrag och utjämning 212,3 201,6 

 
6. Finansiella intäkter 2021-08 2020-08 

Utdelningar på aktier och andelar 0,3 0,6 
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 1,8 
Övriga finansiella intäkter 0,0 0,0 
Summa finansiella intäkter 2,1 2,4 
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7. Finansiella kostnader 2021-08 2020-08 

Räntor på långfristiga lån -0,8 -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 -0,2 
Summa finansiella kostnader -1,0 -1,4 

 
8. Extraordinära poster 2021-08 2020-08 

- - - 
Summa extraordinära poster 0,0 0,0 

 
9. Försäljning av anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 4,1 0,2 
Maskiner och inventarier 0,4 0,2 
Summa materiella anläggningstillgångar 4,5 0,5 
Försäljning/förvärv av finansiella anläggningstillgångar   
Aktier, andelar och övrigt 0,0 0,0 
Summa finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 
Summa försäljning av anläggningstillgångar 4,5 0,5 

 
10. Kortfristiga fordringar 2021-08 2020-08 

Fakturafordringar 14,3 14,5 
Statsbidragsfordringar 5,5 16,3 
Övriga kortfristiga fordringar 24,8 20,7 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 32,4 19,1 
Summa kortfristiga fordringar 77,0 70,5 

 
11. Avsättningar till pensioner 2021-08 2020-08 

Avsatt till pensioner 6,0 5,8 
Löneskatt 1,4 1,4 
Summa avsättningar till pensioner 7,4 7,2 

Pensionsantagandet beräknas enligt RIPS 21 (Riktlinjer för pensionsskuldberäkning). Intjänade pensioner förmånsbestämd ålderspension 
(FÅP) tryggas genom löpande försäkring. 
 

12. Långfristiga skulder 2021-08 2020-08 

Lån från banker och kreditinstitut 110,0 115,0 
Investeringsbidrag 25,9 27,0 
Summa långfristiga skulder 135,9 142,0 

 
13. Kortfristiga skulder 2021-08 2020-08 

Leverantörsskulder 40,6 26,8 
Anställdas skatter 10,9 10,2 
Semesterlöneskuld till anställda 23,7 20,5 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31,2 41,5 
Upplupna löner 10,5 10,6 
Upplupen löneskatt pensioner 4,6 4,4 
Upplupna pensionskostnader 17,5 17,4 
Resultatutjämning VA-verksamhet (förutbet intäkt) 0,3 0,7 
Skuld Teab toppkonto 14,1 14,0 
Skuld TUFAB toppkonto 14,3 20,4 
Skuld TINGBO toppkonto 8,1 3,0 
Övriga kortfristiga skulder 23,9 23,4 
Summa kortfristiga skulder 199,7 193,0 
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14. Ansvarsförbindelse pensioner 2021-08 2020-08 

Pensionsskuld, intjänad t o m 1997 209,7 215,1 
Löneskatt 50,8 52,2 
Summa ansvarsförbindelse pensioner 260,5 267,2 

Utredningsgrad, % 98 % 98 % 

 

15. Borgensåtaganden 2021-08 2020-08 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 261,3 246,3 
Tingsrydsbostäder AB 64,0 64,0 
Tingsryds Industristiftelse 12,0 12,0 
Tingsryds Energi AB 68,0 53,0 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 142,0 157,0 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg* 5,5 5,7 
Summa koncernintern borgen 552,8 538,0 

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

   
Summa borgensåtaganden 553,7 539,7 

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