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Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och 

augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det 

ekonomiska resultatet vid årets slut. Vid sidan av dessa två 

prognoser infordrar Kommunstyrelsen månatliga prognoser 

från nämnderna som är av mer övergripande karaktär. 



Den nu redovisade prognosen indikerar ett positivt resultat 

på 2,4 mkr vid årets slut. Det är 4,9 mkr sämre än det bud-

geterade resultatet på 7,3 mkr.   

 

Den främsta orsaken är att de besparingsåtgärder som 

arbetas fram, endast får deleffekt under innevarande år. 

Resultatet påverkas även negativt av nämndernas samlade 

negativa prognos.  Skatteintäkterna beräknas dock bli ca 

0,8 mkr bättre än budgeterat. Finansförvaltningen redovi-

sar totalt ett plus på 1,8 mkr. Däri ingår även överskott på 

avskrivningar och räntekostnader på ca 1,0 mkr. 

 

Förvaltningarna redovisar underskott på totalt 6,7 mkr, 

vilket är ca 0,8 mkr bättre än föregående månads budget-

uppföljning. Socialförvaltningen och tekniska förvaltning-

en  redovisar de största underskotten på -3,9 mkr resp. –

2,1 mkr. Av det totala underskottet är ca 1,3 mkr återstå-

ende delar av 2012 års sparbeting.  

 Under den kommande 3-5 årsperioden planeras en rad 

satsningar i syfte att öka servicen, välfärden och tillväxten 

i kommunen. Det är därför mycket viktigt att kommunsty-

relsen och nämnderna, inför dessa satsningar, anpassar 

sina verksamheter så att ekonomiskt utrymme finns att 

möta kommande satsningar och utmaningar. Det innebär 

att återhållsamhet i förbrukning av driftkostnader samt 

återbesättning av vakanta tjänster och vikariat bör beaktas. 

Arbetet med att minska semesterlöneskulden måste inten-

sifieras, för att ge effekt under året. Planerade effektivise-

ringsåtgärder inför 2015 är bra om de verkställs snarast 

för att säkerställa mesta möjliga spareffekt.   

 

Investeringsbudgeten för 2014 uppgår till 171,4 mkr  in-

klusive ombudgeteringar från föregående år. Nämnderna 

rapporterar inga avvikelser från investeringsbudgeten i 

sina prognoser. 

Det är först framåt hösten som arbetslösheten mera 

påtagligt börjar minska. Det fortsatt svaga arbetsmarknads

-läget håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. 

Löneökningarna fortsätter att understiga 3 procent och 

inflationen håller sig strax över 0 procent. 

Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt.  

I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och 

löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt 

stark. Trots sänkta pensioner beräknas tillväxten till 1,8 

procent i år. Det är en bra bit över den trendmässiga 

tillväxten på 0,9 procent. Nästa år beräknas skatte-

underlagets reala tillväxt uppgå till 2,1 procent. Den 

kraftiga tillväxten beror till stor del på en ökad syssel-

sättning. 

 

Förra året växte skatteunderlaget lite långsammare än den 

historiska trenden. För i år prognostiserar vi ungefär lika 

stor ökning av arbetade timmar och klart större löne-

höjningar än förra året.  

Svensk ekonomi avslutade 2013 mycket starkt. Även 

2014 har startat bra och utsikt-erna inför framtiden är 

ljusa. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre 

fart. Svensk BNP beräknas växa med omkring 3 procent 

både i år och nästa år . 

 

Hushållens inkomster har under de senaste åren utvecklats 

mycket gynnsamt. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor 

och växande sysselsättning bidrar till att hushållens reala 

inkomster ökar snabbt också i år. Hushållens konsumtions

-utgifter har inte hängt med inkomsterna vilket inneburit 

att hushållens sparande stigit till mycket höga nivåer. Det 

förutsätts att hushållens konsumtionsutgifter framöver 

växer i snabbare takt och att nivån på sparandet efterhand 

reduceras. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten i den 

svenska ekonomin. 
 

Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att 

läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras gradvis. 

Nedgången i arbetslösheten blir dock till en början be-

gränsad. . 
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Sammanfattning 

Omvärlden 

 

Prognosens tillförlitlighet 

När prognosen ska tolkas är det viktigt att ha i minnet 

att den baseras på årets första fyra månader.  

 

Verksamhetens nettokostnader uppgår till drygt 535 

mkr. Det innebär att 1 procentenhets avvikelse motsva-

rar drygt 5 mkr. Det är därför tämligen ointressant att 

diskutera om kommunen kommer att redovisa en eller 

fem mkr i resultat.  

Prognosen ska istället ses som indikator på om kom-

munen kommer att klara sitt budgeterade resultat eller 

inte. Föreliggande prognos ger vid handen att kommu-

nen, om förutsättningarna inte dramatiskt förändras, 

kommer att få svårigheter att nå upp till det budgete-

rade resultatet på 7,3 mkr.  



Avvikelser: 

Totalt räknar nämnden med ett underskott under året.  

De största avvikelser inom nämnden är: 

 

 -700 tkr, fastighet, ökat underhållsbehov. 

 

 -500 tkr, kost/städ,  överskridande av vikariekost-

nader inom kostverksamheten. 

 

 -900 tkr, administration, orealiserat sparbeting 

som ej åtgärdas under budgetåret samt ökade kost-

nader för färdtjänst. 

 

Planerade åtgärder (utöver ansökan om ramtillskott) 

 

 Pensionslösningar 

 Energieffektivisering 

 Minskade tjänsteköp av externa utförare. 

 Reducera fordonsparken 

 Ökad köptrohet mot avtal 

Tekniska nämnden 

 

Kommunens befolkningsutveckling har varit negativ un-

der året. Totalt har ca 71 personer flyttat in till kommunen 

medan 98 har flyttat ut. Detta är sämre nettosiffror än 

motsvarande period föregående år då inflyttningsöverskot-

tet uppgick till 10 personer. Antalet födda uppgår till 15 

stycken och antalet avlidna är 20 stycken. Totalt har be-

folkningen minskat med 20 personer  till och med sista 

februari, motsvarande siffra föregående år var en minsk-

ning med 17 personer. 

 

Befolkning vid prognostillfället: 11 064 

 

Befolkningsutvecklingen 
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Avvikelser: 

Kommunstyrelsen beräknas ge ett överskott om 1 492 tkr 

vid årets slut.  

 -1 300 tkr, Lönerevision 2014 Lägre lönepåslag 

än budgeterat. 

 

 +200 tkr, Arbetsmarknadsenheten, fler anställda 

med lönebidrag än budgeterat. 

 

Avvikelser: 

Det besparingsuppdrag på 11,8 mkr som delades ut inför 

budgetåret 2012 ger ett underskott även under 2014. 

 -1 300 tkr, Besparingsåtgärder,  Inför 2014 finns 

åtgärder framtagna motsvarande 600 tkr. Hela upp-

draget avslutas under 2015. 

Kommunstyrelsen  

Nämndernas avvikelser i driftbudgeten 

Kommunstyrelsen 

Budgeterad nettokostnad -113 856 

Prognos -112 364 

Avvikelse 1 492 

Tekniska nämnden 

Budgeterad nettokostnad -33 305 

Prognos -35 405 

Avvikelse -2 100 
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Besparingsåtgärder 

Budgeterad nettokostnad 1 924 

Prognos 624 

Avvikelse -1 300 



Sydnärkes Byggnämnden  

 

Avvikelser: 

Goda intäkter för bygglovsavgifter ger överskott. 

 

 +500 tkr, bygglov, intäkterna från bygglov ger ett 

överskott. 

 -200 tkr, personalkostnader och konsultstöd. 

 

Avvikelser: 

Barn– och utbildningsnämnden bedömer att resultatet för 

nämnden 2014 kommer att ligga i nivå med budgeten. 

Följande större budgetavvikelser finns dock att rapportera: 

 

 - 945 tkr Interkommunala ersättningar. 

 

 -2 300 tkr, Stöd till barn med särskilda behov, 

för närvarande finns det ca 5 tjänster över budget. 

 

 1 975 tkr grundsärskola, specialpedagoger samt 

gemensamma kostnader, bla 2 vakanser bidrar till 

överskottet. Utöver detta räknas med överskott på 

gemensamma administrativa kostnader. 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Nämndernas avvikelser i driftbudgeten, forts 

 

 

 

 

Avvikelser: 

Kultur– och  fritidsnämnden  räknar med ett överskott 

på 25 tkr vid årets slut. Överskottet kommer från fritids-

verksamheten. 

 

 +75 tkr, fritidsverksamhet, överskott från före-

ningsbidragen. 

 -50 tkr, ökade kostnader för Hamnscen. 

 

 

Kultur– och fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Budgeterad nettokostnad 1 730 

Prognos 1 430 

Avvikelse 300 

Kultur– och fritidsnämnden 

Budgeterad nettokostnad -16 803 

Prognos -16 778  

Avvikelse 25 

Barn– och utbildningsnämnden 

Budgeterad nettokostnad -160 084 

Prognos -161 284 

Avvikelse -1 200 



Totalt har kommunen budgeterat investeringar på 171,4 

mkr, inklusive ombudgeteringar från föregående år. Till 

och med april månad har 8,2 mkr redovisats.  

 

Årets investeringsvolym är avsevärt högre än 2013 års 

investeringsbudget. De skattefinansierade investeringarna 

uppgår till 155,3 mkr. Prognosen pekar på att hela investe-

ringsbudgeten kommer att förbrukas under året. Den en-

skilt största investeringen är kunskaps– och kulturcentrum 

som har avsatt 115,2 mkr i investeringsbudgeten för 2014 

och ca 226 mkr för hela projektet. 

Socialnämnden Avvikelser: 

Socialnämnden kalkylerar med ett underskott om totalt  

3 912 tkr. Nedan kommenteras de största avvikelserna 

inom nämndens område: 

 

 -3 000 tkr, äldreomsorgen, överskridandet kom-

mer främst från hemtjänsten beroende på ökad 

vårdtyngd och flera nya ärenden, samt överbelägg-

ning på korttidsboendet.  

 

  -1 250 tkr, Bostadsanpassning, kostnaderna ökar 

konstant och årets underskott beräknas bli avsevärt 

högre än fjolårets. 

 

 -500 tkr, individ– och familjeomsorg, externa 

placeringar av barn och ungdomar, är den övergri-

pande orsaken till underskottet. 

 

 +1 000 tkr, flyktingverksamhet, erhållna bidrag 

ligger högre än de kostnader som bokförs på verk-

samheten. Det finns dock anledning att tro att rela-

tivt stora kostneder finns ”dolda” inom andra verk-

samheters boföring. 

 

Planerade åtgärder: 

 

 Genom projektet koll på hemtjänsten, kommer en  

genomlysning av hemtjänsten kostnader att ske. 

 Resurser har tillsats för att kunna ta hem fler famil-

jehemsplaceringar från externa utförare. Under 

2014 finns planer på att ta hem 1-2 barn, men på 

sikt ske det kunna bli fler.  

 LSS arbetar på att långsiktigt öppna fler egna bo-

enden., samt att få ut fler i arbete via AME. 

 

 

Investeringar 
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Avvikelser: 

Finansförvaltningen lämnar ett överskott om 1 784 tkr 

utöver det budgeterade resultatet på 7 278 tkr.  

Orsakerna är :  

 Högre skatteintäkter och stadsbidrag  +782 tkr 

 Lägre räntekostnader +1 000 tkr 

 

Finansförvaltningen 

Socialnämnden 

Budgeterad nettokostnad -202 617 

Prognos -206 529 

Avvikelse -3 912 

Finansförvaltningen 

Budgeterad nettointäkt 535 692 

Prognos 537 476 

Avvikelse 1 784 
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Resultaträkning 

Investeringsredovisning 

 

    Driftredovisning 

Resultaträkning                                                       2013                                                                2014 

 Budget Prognos Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Verksamhetens intäkter 95 319 95 319 0 96 734 99 933 3 199 

Verksamhetens kostnader -584 434 -595 019 -10 585 -602 497 -612 390 -9 893 

Avskrivningar -22 642 -22 442 200 -23 471 -23 471 0 

Verksamhetens nettokostnader -511 757 -522 142 -10 385 -529 234 -535 928 -6 694 

Skatteintäkter 435 075 437 379 2 304 443 376 444 803 1 427 

Kommunalekonomisk utjämning 89 156 90 517 1 361 103 406 102 761 -645 

Finansiella intäkter 1 510 1 510 0 1 400 1 400 0 

Finansiella kostnader -10 759 -9 689 1 070 -11 670 -10 670 1 000 

Resultat 3 225 -2 425 -5 650 7 278 2 366 -4 912 

Investeringsredovisning                                                           2013                                                         2014 

 Budget Prognos Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

KS- Kommunledningsförvaltningen -8 367 -8 367 0 -3 465 -3 465 0 

Tekniska nämnden inkl VA -51 387 -51 537 -150 -162 560 -162 560 0 

Sydnärkes Byggämnd -419 -419 0 -209 -209 0 

Kultur -och fritidsnämnden -495  -495 0 -1 125 -1 125 0 

Barn– och utbildningsnämnden -1 690 -1 690 0 -1 868 -1 868 0 

Socialnämnden -1 470 -136 1 334 -2 165 -2 165 0 

Summa Investeringsutgifter -63 828 -62 644 1 184 -171 392 -171 392 0 

Driftredovisning                                                                 2013                                                    2014 

 Budget Prognos Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

KS- Kommunledningsförvaltningen -106 693 -105 969 724 -115 780 -114 288 1 492 

Tekniska nämnden -33 145 -36 845 -3 700 -33 324 -35 405 -2 100 

Byggnadsnämnden -1 737 -1 437 300 -1 730 -1 430 300 

Kultur -och fritidsnämnden -17 137 -17 087 50 -16 803 -16 778 25 

Barn– och utbildningsnämnden -153 412 -155 354 -1 942 -160 084 -161 284 -1 200 

Socialnämnden -204 396 -208 071 -3 675 -202 617 -206 529 -3 912 

Besparingsuppdraget 3 817 1 917 -1 900 1 924 624 -1 300 

Summa nämnderna -512 703 -522 846 - 10 143 -528 414 

 

-535 110 - 6 695 

Finansförvaltningen 515 928 520 421 4 493 535 692 537 476 1 784 

Summa Nettokostnader 3 225 -2 425 -5 650 7 278 2 366 -4 912 



Sjukfrånvaro i procent per förvaltning 

 Sjukfrånvaron är lägre under första kvartalet 2014 jäm-

fört med första kvartalet 2013. Sjukfrånvaron har mins-

kat med en drygt en halv procentenhet vilket får anses 

vara en stor minskning. Alla förvaltningar utom Tek-

niska förvaltningen och Kommunledningsförvaltningen 

har minskat. Sydnärkes Byggförvaltning ligger kvar på 

en mycket låg nivå. 

Likviditeten är relativt god, den kommande höga investe-

ringstakten samt den svaga resultatnivån tär dock på likvi-

diteten och kommer att kräv mer upplåning av långfristiga 

lån. 

Låneskulden uppgår till 165 mkr vilket är samma som vid 

motsvarande period föregående år. Upplåning på ca 140 

mkr planeras under senare delen av året för att finansiera 

främst det nya kunskaps– och kulturcentret. 

 

De placerade medlen avseende framtida pensionsutbetal-

ningar uppgår till ca 17 mkr. 

 

Likviditet, upplåning och placering 
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Personalredovisning 

Sjukfrånvaro i procent 

 Kvartal 1 2013 Kvartal 1 2014 

KLF 5,36 7,82 

Tekniska 6,57 8,24 

KUF 2,20 2,19 

BOU 6,60 4,51 

SF 9,32 8,67 

Bygg 0,00 0,37 

Totalt 7,52 6,98 

Anställda per förvaltning 

 Kvartal 1 2013 Kvartal 1 2014 

Förvaltning Heltid deltid Heltid deltid 

KLF 40,00 2,30 38,00 1,50 

Tekniska 94,00 18,98 93,00 20,99 

KUF 15,00 1,50 15,00 3,00 

BOU 222,00 40,27 224,00 53,65 

SF 188,00 149,87 195,00 155,52 

SBN 8,00 0,00 8,00 0,5 

Totalt 567,00 212,92 573,00 235,16 
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