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Ekonomi

Beräknat resultat för kommunen vid årets slut är 24,2 mkr. Det innebär ett underskott jämfört med
budget med hela -32,6 mkr. Prognosen har försämrats något sedan föregående månad med -1,0
mkr. Sammantaget beräknas ett underskott för nämnder och styrelser med totalt -22,4 mkr, vilket är
en försämring sedan föregående prognos med -3,3 mkr. Finansförvaltningen förväntas redovisa ett
underskott med -10,2 mkr vilket är en förbättring med 2,4 mkr sedan mars.

För perioden januari-april redovisar kommunen ett underskott med -23,1 mkr. Då
semesterlöneskulden varierar kraftigt under året och är som störst innan sommarmånaderna
innebär det att den just nu påverkar resultatet relativt mycket. Om förändringen av
semesterlöneskulden exkluderas redovisas ett överskott jämfört med budget med 7,5 mkr. Utfallet,
5,8 mkr, ligger fortfarande på ungefär samma nivå som vid samma tidpunkt föregående år. Det
beräknade helårsresultatet är ca 10 mkr sämre än periodens utfall exklusive förändringen av
semesterlöneskulden. Det kan tyda på en viss försiktighet i lagda prognoser.

Resultaträkning

Jämfört med budget, mkr

Budget Jan

- Apr 2017

Utfall Jan -

Apr 2017

Avvikelse

Jan - Apr

2017 Budget 2017

Prognos

2017

Avvikelse

2017

Verksamhetens intäkter och kostnader -545.2 -559.7 -14.5 -1 665.7 -1 679.3 -13.6

Av- och nedskrivningar -28.5 -25.2 3.3 -85.6 -85.6 -0.0

Verksamhetens nettokostnader -573.7 -584.9 -11.2 -1 751.3 -1 764.9 -13.6

Skatteintäkter och utjämning 602.5 593.1 -9.4 1 807.8 1 788.8 -19.0

Finansiella intäkter och kostnader 0.1 -2.4 -2.5 0.3 0.3 -0.1

Resultat före extraordinära poster 28.9 5.8 -23.1 56.8 24.2 -32.6

Extraordinära intäkter och kostnader

Årets resultat 28.9 5.8 -23.1 56.8 24.2 -32.6

resultat exkl semesterlöneskuld 29.9 37.4 7.5 59.8 27.2 -32.6

Jämfört med föregående år, mkr

Utfall Jan -

Apr 2016

Utfall Jan -

Apr 2017 % förändr Utfall 2016

Prognos

2017 % förändr

Verksamhetens intäkter och kostnader -525.1 -559.7 6.6% -1 544.6 -1 679.3 8.7%

Av- och nedskrivningar -29.7 -25.2 -15.2% -93.0 -85.6 -7.9%

Verksamhetens nettokostnader -554.8 -584.9 5.4% -1 637.5 -1 764.9 7.8%

Skatteintäkter och utjämning 562.1 593.1 5.5% 1 700.6 1 788.8 5.2%

Finansiella intäkter och kostnader 0.2 -2.4 -1 079.2% 0.4 0.3 -35.1%

Resultat före extraordinära poster 7.5 5.8 -22.7% 63.5 24.2 -62.0%

Extraordinära intäkter och kostnader 0.0

Årets resultat 7.5 5.8 -22.7% 63.5 24.2 -62.0%

resultat exkl semesterlöneskuld 40.9 37.4 -8.5% 67.7 27.2 -59.9%
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Resultatutveckling 2015-2017

Kommunens resultatutveckling 2015-2017 inkl prognos, mkr*

*Utfall baseras på "Årets resultat exkl. semesterlöneskuld".

Resultat i procent av skatt och utjämning
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Driftredovisning

Jämfört med budget, mkr

Budget Jan

- Apr 2017

Utfall Jan -

Apr 2017

Avvikelse

Jan - Apr

2017 Budget 2017

Prognos

2017

Avvikelse

2017

Avvikelse

2017 (%)

Ks-Kommunledningsförvaltning 36.5 32.0 4.5 109.5 109.1 0.3 0.3%

Ks-Teknisk förvaltning 34.8 47.7 -12.9 104.4 105.9 -1.5 -1.4%

Ks-Räddn- och beredskapsförvaltning 10.0 9.2 0.8 30.0 30.0 0.0 0.0%

Ks-Arbetsmarknadsförvaltning 25.2 18.6 6.7 75.7 75.7 0.0 0.0%

Fastighetsnämnd -4.4 -8.7 4.3 -13.2 -13.2 0.0 0.0%

Utbildningsnämnd 203.3 199.7 3.7 610.0 614.7 -4.7 -0.8%

Socialnämnd 229.3 218.4 10.9 703.2 719.3 -16.1 -2.3%

Kultur-, fritid- och ungdomsnämnd 30.7 30.5 0.2 80.7 81.0 -0.3 -0.4%

Miljö- och byggnämnd 0.2 0.2 0.1 0.7 0.7 0.0 0.0%

Överförmyndarnämnd 1.6 1.9 -0.3 4.9 5.1 -0.2 -4.2%

Revision 0.7 0.4 0.3 2.2 2.2 0.0 0.0%

Summa nämnder/styrelser 568.0 549.8 18.2 1 708.0 1 730.4 -22.4 -1.3%

Ks-Finansiering -596.9 -555.6 -41.3 -1 764.8 -1 754.6 -10.2 0.6%

Summa, mkr -28.9 -5.8 -23.1 -56.8 -24.2 -32.6 57.5%

Jämfört föregående år - budgetavvikelse, mkr

Avvikelse

Jan - Apr

2016

Avvikelse

2016

Avvikelse

Jan - Apr

2017

Avvikelse

2017

Ks-Kommunledningsförvaltning 8.7 4.3 4.5 0.3

Ks-Teknisk förvaltning -5.6 -3.9 -12.9 -1.5

Ks-Räddn- och beredskapsförvaltning -0.5 0.2 0.8 0.0

Ks-Arbetsmarknadsförvaltning 5.6 6.6 6.7 0.0

Fastighetsnämnd 5.6 2.4 4.3 0.0

Utbildningsnämnd 3.3 3.5 3.7 -4.7

Socialnämnd 19.2 37.0 10.9 -16.1

Kultur-, fritid- och ungdomsnämnd -2.8 0.0 0.2 -0.3

Miljö- och byggnämnd 0.0 0.1 0.1 0.0

Överförmyndarnämnd -0.1 -0.1 -0.3 -0.2

Revision 0.3 0.0 0.3 0.0

Summa nämnder/styrelser 33.7 50.1 18.2 -22.4

Ks-Finansiering -31.1 -1.3 -41.3 -10.2

Summa, mkr 2.6 48.8 -23.1 -32.6
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Jämfört med tidigare årsprognoser 2017, mkr

Mar Apr Jul Aug Okt

Ks-Kommunledningsförvaltning 0.4 0.3

Ks-Teknisk förvaltning -1.5 -1.5

Ks-Räddn- och beredskapsförvaltning 0.0 0.0

Ks-Arbetsmarknadsförvaltning 0.0 0.0

Fastighetsnämnd 0.0 0.0

Utbildningsnämnd -15.1 -4.7

Socialnämnd -16.1 -16.1

Kultur-, fritid- och ungdomsnämnd -0.4 -0.3

Miljö- och byggnämnd 0.0 0.0

Överförmyndarnämnd 0.0 -0.2

Revision 0.0 0.0

Summa nämnder/styrelser -19.1 -22.4

Ks-Finansiering -12.6 -10.2

Summa, mkr -31.6 -32.6

Kommentarer till driftredovisning

Nämnderna beräknas redovisa ett underskott med -22,4 mkr vid årets slut. De nämnder som
prognostiserar något större underskott är socialnämnden med -16,1 mkr, utbildningsnämnden med
-4,7 mkr och tekniska förvaltningen med -1,5 mkr. Resterande nämnder/styrelser väntas ha mindre
över-/underskott eller en ekonomi i balans. Finansförvaltningens förbättrade prognos sedan mars
månad beror i huvudsak på lägre kostnader för pensioner och högre vinster vid försäljning av
tomter. Prognosen pekar däremot fortfarande mot ett underskott, nu med -10,2 mkr.

KS-KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTN

Kommunledningsförvaltningen visar ett överskott av utfallet på 4,5 mkr medans prognosen visar på
ett överskott på 0,3 mkr.

Differensen mellan utfall och prognos beror främst på näringslivsenheten där intäkterna är högre än
kostnaderna hittills i år men prognostiseras i slutändan att jämna ut sig. Överskottet i utfallet beror
också på KS oförutsedda, KF oförutsedda och potten för EU projekt där det hittills i år ligger ett
överskott på 0,7 mkr medans prognosen visar på ingen avvikelse och att potterna i slutändan
kommer att förbrukas. Det ligger även ett överskott i utfallet på personalkostnaderna på
ekonomienheten på grund av olika anledningar med bland annat ej rekryterade tjänster men
kommer jämna ut sig under året i och med en del nyanställningar.

Vad gäller prognosen så går kommunledningsförvaltningen mot en budget i balans med ett
marginellt överskott. Inom den politiska verksamheten så prognostiseras det en negativ avvikelse
på ledningsnivå. Anledningen till det är bland annat en ej budgeterad personalkostnad på ca 0,5
mkr. Samhällsbyggnadskontoret prognostiseras gå mot ett överskott och det beror på ökade
intäkter inom främst bygglov men även på överskott på intäkter inom tomträttsverksamheten.

På de kommungemensamma verksamheterna så prognostiserar ekonomikontoret ett överskott
vilket beror främst på en ej tillsatt vakant tjänst kopplad till byte av ekonomisystem. Tjänsten
kommer dock bemannas från och med mitten på april. Underskottet i prognosen som finns ligger på
kommunikationsenheten och beror på en ej budgeterad tjänst på enheten.

De projekt som pågår inom förvaltningen som bland annat dokumenthanteringsprojektet och
medborgarservice går mot ett litet underskott och det beror på dokumenthanteringsprojekt som
2017 saknar finansiering.

I övrigt en budget i balans på KLF.
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KS-TEKNISK FÖRVALTNING

Tekniska förvaltningen prognostiserar ett underskott på -1,5 mkr jämfört med årsbudget. Avvikelsen 
avser den taxefinansierade verksamheten och tillhör biogasverksamheten som har drabbats av 
driftproblem.

Tekniska förvaltningens utfall totalt för perioden redovisar ett underskott på -12,9 mkr.

Den skattefinansierade delen av verksamheten redovisar ett underskott på -8,4 mkr. Huvuddelen av 
underskottet avser lägre intäkter till följd av eftersläpningar av den interna debiteringen av utförda 
tjänster vid verksamheten arbete åt andra förvaltningar. Därutöver påverkar högre kostnader 
vinterväghållningen p g a stort behov av halkbekämpning och upptining av brunnar.

Den taxefinansierade verksamheten vatten avlopp och avfall totalt uppvisar ett underskott på -4,5 
mkr. Avfallsverksamheten uppvisar ett underskott som avser främst medtaget underskott från 
föregående år. Därutöver är Biogasverksamhetens intäkter lägre och kostnaderna högre för inköp 
av naturgas p g a tekniska problem.

KS-RÄDDNING/BEREDSK FÖRV

Räddningstjänsten kommer att visa ett nollresultat för 2017. För perioden redovisar vi ett positivt 
resultat som beror på att utbildningarna kring utveckling och moder teknik kommer igång under 
andra halvåret. De som också ska beaktas är att sommaren kan bli mycket kostsam om det blir 
många händelser framförallt kring skog och mark bränder. Vi har varit förskonade från kostsamma 
händelse under perioden tros att det varit ett stort antal larm.

KS-ARBETSMARKNADSFÖRVALTN

Prognosen för arbetsmarknadsförvaltningen visar på budget i balans vid årsskiftet. Ingen 
verksamhet har prognostiserat avvikelse mot budget. Intäktsutvecklingen är svårprognostiserad 
tidigt på året.

I prognosen har förutsatts att medel för samtliga integrationsprojekt som finansieras via det tillfälliga 
flyktingstödet kommer att nyttjas fullt ut.

Nettokostnaderna för perioden uppgår till 18,6 Mkr vilket innebär ett överskott med 6,7 Mkr.

Överskott beror på att det finns budgeterade kostnader för ny verksamhet Jobbcenter som ännu 
inte belastar verksamheten, två vakanta tjänster som inte kommer att tillsättas samt att kostnader 
för feriearbete belastar verksamheten först under sommaren.

FASTIGHETSNÄMND

Fastighetsnämndens prognos för helåret 2017 är lika som budget. Till följd av förseningar vid 
införandet av fastighetssystemet Incit har debiteringen av internhyra för äldre- och gruppboenden ej 
utförts av Fastighetsförvaltningen under perioden. Prognosen för hyresintäkterna har därför sänkts 
med 23 mkr. Motsvarande kostnader för lokalhyror har minskats med samma belopp. Nettoeffekten 
blir därför oförändrad.

Periodens utfall är 4 mkr bättre än budget. De för perioden lägre kostnaderna kommer att förbrukas 
under resterande del av året och föranleder inte någon förändring av prognosen.

UTBILDNINGSNÄMND

Periodens resultat visar ett positivt resultat med 3,7 miljoner. Intäkterna för interkommunal 
ersättning inom gymnasieskolan ska vara 2 miljoner lägre för perioden jan-april.
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Intäkterna från Migrationsverket via arbetsmarknadsförvaltningen är 0,5 miljoner högre än 
budgeterat för perioden. Ovanstående poster borde ha periodiserats. Det innebär att den summa 
som gäller för periodens resultat är 0,9 miljoner och ej 3,7 miljoner. 

Prognosen för helåret 2017 visar på ett negativt resultat med -4,7 miljoner. För- och grundskola visar 
på ett positivt resultat med 1,8 miljoner och gymnasieskolan ett negativt resultat med -7,6 miljoner. 
Inom för- och grundskola är det positiva resultatet -2,8 miljoner lägre än föregående prognos. Detta 
beror på en felbokning av en återbetalning av statsbidrag som bokats upp som en intäkt på 1,4 
miljoner istället för en kostnad på -1,4 miljoner. Gymnasieskolan har samma prognos för helår -7,6 
miljoner som föregående prognostillfälle. Det stora underskottet inom gymnasieskolan beror på 
högre personalkostnader än budgeterat. De höga kostnader beror dels på att gruppstorlekarna på 
yrkesprogram blivit mindre beroende på färre elevantal, vilket i sin tur innebär en högre lärartäthet. 
Till exempel inom Fordons- och transportprogrammet och Bygg- och anläggningsprogrammet där 
undervisningen till största del bygger på en till en undervisning inom yrkeskurserna. Elever som går 
på yrkesprogram har enligt skollagen rätt till att läsa in högskolebehörighet vilket innebär att 
kommunen är skyldig att anordna individuella val med 300 poäng utöver de 2500 poäng som eleven 
läser för en gymnasieexamen. Detta är kostnadsdrivande men lärarnas specifika kompetenser 
behövs för att kunna ge eleverna den undervisningen de har rätt till. Kostnaderna för det nya 
upphandlade livsmedelsavtalet och inköp av större andel ekologiska livsmedel innebär en 
kostnadsökning med -1 miljon. Övriga verksamheter inom förvaltningen har ett positivt resultat med 
2,1 miljoner. Asylersättningen för året är svår att beräkna. I prognosen ligger 85% av förväntat 
belopp att rekvirera.

SOCIALNÄMND

Socialnämndens nettokostnader per april uppgår till 218,4 mkr. Detta innebär ett utfall jämfört med 
en periodiserad budget på 10,9 mkr. Överskott för perioden redovisas inom IFO, Hemtjänst, , 
Boende och stöd samt Biståndsenheten. Underskott för perioden redovisas inom 
Förvaltningsövergripande verksamhet, Äldreboenden samt Hälso- och sjukvårdsenheten IFO 
redovisar överskott för perioden med +10,8 mkr. Överskottet beror till största delen av intäkter för 
ensamkommande barn +7,5 mkr. Intäkterna består av statlig ersättning för flyktingmottagandet 
varav ca 6 mkr härrör till 2016. Överskott redovisas även för missbruksvård vuxna +0,5 mkr, barn-
och ungdomsvård med +1,6 mkr samt ekonomiskt bistånd med +0,7 mkr. Hemtjänst redovisar ett 
samlat överskott för perioden med +3,6 mkr. Kontot för beviljade hemtjänstinsatser redovisar ett 
överskott på +5,5 mkr. Orsaken till överskottet är dels att volymen avseende beviljade 
hemtjänstinsatser är fortsatt lägre än budgeterat samt att förändringar i ersättningen till utförare för 
justering av kringtid genomfördes per april månad. Kostnaden för beviljade insatser ökar såldes from 
och med april. Boende och stöd redovisar ett överskott för perioden med +1,7 mkr. Överskottet 
beror dels på en återbetalning från försäkringskassan avseende en enskild brukare med extern 
utförare och dels på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster. Biståndsenheten 
redovisar överskott för perioden på +1,3 mkr. Överskottet härrör till största delen till 
bostadsanpassning med +0,8 mkr. Överskott med +0,5 mkr redovisas även avseende 
biståndshandläggningen beroende på vakanta tjänster. Förvaltningsövergripande verksamheter 
redovisar ett underskott för perioden -5,5 mkr. Orsaken till underskottet är bland annat att 
betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter från Region Norrbotten uppgår till ca 4,5 mkr för 
de första fyra månaderna 2017. Nämndens rambrist är också budgeterad under 
förvaltningsgemensam verksamhet. Hälso- och sjukvårdsenheten redovisar underskott för perioden 
med -0,4 mkr. Underskottet beror på ökade kostnader för delegerad hälso- och sjukvård. 
Äldreboenden redovisar ett underskott för perioden på -0,6 mkr. Underskottet beror på högre 
personalkostnader än budgeterat.

Prognosen för socialnämndens nettokostnader för helår uppgår till 719,2 mkr. Detta innebär ett 
prognostiserat utfall jämfört med budget på -16,1 mkr. Det prognostiserade utfallet är baserad på 
nuvarande situation. I enlighet med socialnämndens interna handlingsplan kan åtgärder beslutas av 
nämnden som kan komma att påverka kommande prognoser. Underskott prognostiseras för
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förvaltningsövergripande verksamhet och Hälso- och sjukvårdsenheten. Överskott prognostiseras 
för Hemtjänst, Boende och stöd samt IFO. Förvaltningsövergripande verksamhet prognostiserar ett 
underskott på -21,2 mkr. Orsaken till underskottet beror på att den ofinansierad delen av utökningar 
som gjordes inom äldreboenden (-7,1 mkr) samt servicebostad inom Boende och stöd (-3,6 mkr) är 
budgeterad som rambrist inom förvaltningsövergripande verksamhet. Nämndens begäran om 
nyttjande av överskottsfond har lämnats utan bifall. Kostnader för betalningsansvar är 
prognostiserat till -13,6 mkr. Prognosen bygger på att nivån avseende utskrivningsklara patienter 
från Region Norrbotten, som inte kan tas emot på grund av brist på korttidsplatser eller på grund av 
en vårdnivå som inte kan hanteras av hemsjukvården, kvarstår på liknande nivå som under första 
årets första fyra månader. Hälso- och sjukvårdsenheten prognostiserar ett underskott på -0,45 mkr. 
Om underskottet ska kunna hållas nere så förutsätts att kostnader för semestervikarier för 
sjuksköterskor kan hållas på en hanterbar nivå. Prognosen kan påverkas av förutsättningarna att 
rekrytera sommarvikarier i vården med tillräcklig kompetens för att kunna ta emot delegation för 
hälso- och sjukvård. Hemtjänsten prognostiserar ett överskott på +3,6 mkr. Prognosen bygger på 
att volymen hemtjänst inte ökar mer än marginellt samt på att omställningskostnaderna i samband 
med flytt till nya lokaler och pågående omorganisation kan hållas begränsade. Boende och stöd 
prognostiserar ett överskott på +1,6 mkr. Beroende på utfallet avseende ett antal ärenden som 
ligger för beslut hos försäkringskassan kan överskottet möjligtvis bli högre. Den rambrist avseende 
ofinansierad verksamhet vid det nystartade serviceboende Fagernäs kan troligtvis delfinansieras av 
överskottet som i det läget kan uppstå. IFO prognostiserar ett mindre överskott på +0,4 mkr. 
Prognosen baseras på att verksamheten kan placera de ungdomar som bedöms klara större 
självständighet i mer ekonomisk fördelaktiga boenden som till exempel upphandlat stödboende. 
Den sänkta statliga ersättningen kommer i annat fall medföra svårigheter för IFO att klara en budget 
i balans. Nuvarande bostadssituation innebär också att ensamkommande ungdomars utsluss till 
egen bostad fördröjs pga lägenhetsbrist. Detta medför att de bor kvar längre tid än nödvändigt i 
stödformer till högre kostnader.

Enligt uppgift från Migrationsverket kommer 1200 asylsökande från flyktingläger i Grekland och 
Italien att komma till Boden under perioden maj- september. Boende blir på bla A8 och andra 
kaserner. Det är oklart hur många barn eller eventuellt ensamkommande barn som finns i 
grupperna och vilken påverkan som kan bli på socialtjänsten.

Äldreboenden, samt Biståndsenheten prognostiserar en budget i balans.

KULTUR/FRITIDS/UNGDNÄMND

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden (KFU) prognos har förbättrats med 0,1 mkr sedan april månad 
och totalt prognostiseras ett underskott om -0,3 mkr. Det prognostiserade underskottet kan i 
huvudsak härledas till att intäkterna på Nordpoolen inte uppnår budget. Förbättringen av prognosen 
beror på att inkomna ansökningar om hyresstöd inte uppgår till bidragsanslagets nivå.

Ett överskott om 0,3 mkr prognostiseras på föreningsstöden, vilket beror på att ansökningarna om 
hyresstöd inte uppgår till det budgeterade anslaget när sista ansökningsdag har passerat. En 
förklaring till att färre ansökningar har inkommit kan vara att nämnden skärpt och förtydligat sitt 
regelverk för föreningsstöd inför verksamhetsåret.

Ett underskott om -0,8 mkr prognostiseras på Idrotts och fritidsanläggningarna vilket beror på att 
Nordpoolen inte prognostiseras uppnå den budgeterade intäktsnivån. Prognosen baserar sig på att 
försäljningssiffrorna kommer ligga i nivå med föregående års intäkter. Noterbart är att utfallet för 
perioden ligger på samma nivå som utfallet för samma period föregående år. Beroende på hur 
utfallet ser ut för den kritiska månaden Juli kan prognosen förändras.

KFU uppvisar för perioden ett överskott om 0,2 mkr vilket beror på att vissa av anslagen för 
föreningsstöd inte har nyttjats då få ansökningar har inkommit om hyresbidrag.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

Prognosen för miljö- och byggnämnden visar på en ekonomi i balans vid årsskiftet.
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Överförmyndarnämndens utfall efter april månad är ett underskott på 0,3 Mkr. En intäkt på 0,1 Mkr 
från Migrationsverket under mars månad har inte bokförts på överförmyndarnämnden, vilket 
kommer att rättas till. Om man räknar in den intäkten är underskottet efter april månad -0,2 Mkr.

Underskotten finns i ansvaren för administration och arvoden till gode män och förvaltare. När det 
gäller administration saknas en intäkt från Migrationsverket på 0,5 Mkr som årligen tillfaller 
överförmyndarnämnden.

Vad gäller arvoden för gode män och förvaltare beror underskottet efter april till stor del på att 
överförmyndarnämnden inväntar statsbidrag för ensamkommande barn som har fått 
uppehållstillstånd från Migrationsverket.

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott i ansvaret för administration för 2017. Då har 
inte den förväntade intäkten på 0,5 Mkr från Migrationsverket räknats in i prognosen. Det finns 
därutöver en osäkerhet om nämnden får täckning för kostnaderna för arvoden för ensamkommande 
barn till följd av att reglerna för statsbidrag från Migrationsverket ändras från den 1 juli 2017.

KS-FINANSFÖRVALTNING

Inom finansförvaltningen beräknas ett underskott på -10,2 mkr för helåret 2017. Sedan mars är det 
en förbättring med 2,4 mkr som beror dels på högre vinster vid försäljning av tomter dels på lägre 
kostnader för pensioner. Totalt sett beräknas ett underskott på -3,8 mkr för pensionsutbetalning-
arna, den avgiftsbestämda delen samt förändringen av avsättningen. Störst underskott beräknas 
fortfarande för skatter och utjämning med -18,9 mkr. Det beror dels på en lägre 
skatteunderlagsutveckling än budgeterat men även på ett försämrat utfall inom de flesta 
delmodellerna inom kostnadsutjämningen. Eftersom Boden har mer gynnsamma förutsättningar än 
riksgenomsnittet försämras utfallet inom kostnadsutjämningen med -15,3 mkr i förhållande till året 
innan. I övrigt beräknas överskott för realisationsvinster och det centrala anslaget för löneökningar 
med 5,4 respektive 4 mkr. Intäkterna från personalomkostnadspåslaget för avtalspensioner 
beräknas ge ett överskott på 2 mkr.

Om semesterlöneskulden exkluderas redovisas ett underskott på -10,7 mkr för perioden fram till 
och med april. I förhållande till prognosen för helåret är utfallet fram till och med april något mer 
negativt.

Till och med april 2017 har nämnderna/styrelserna använt 9,2 mkr av det tillfälliga flyktingstödet att 
jämföra med 1,5 mkr för samma period året innan. Av den budget som tilldelats nämnderna för olika 
satsningar och projekt återstår nu totalt sett 33,5 mkr.



10

Investeringsredovisning

Budget Jan

- Apr 2017

Utfall Jan -

Apr 2017

Avvikelse

Jan - Apr

2017 Budget 2017

Prognos

2017

Avvikelse

2017

Ks-Kommunledningsförvaltning 13.3 17.0 -3.6 40.0 51.0 -10.9

Ks-Teknisk förvaltning 35.2 3.5 31.7 105.6 104.6 1.0

Ks-Räddn- och beredskapsförvaltning 0.4 0.4 1.2 1.2 0.0

Ks-Arbetsmarknadsförvaltning 0.2 0.1 0.1 0.6 0.6 0.0

Fastighetsnämnd 47.3 17.9 29.3 141.8 118.8 23.0

Utbildningsnämnd 4.4 1.0 3.3 13.1 13.1 0.0

Socialnämnd 3.0 0.9 2.1 9.0 9.0 0.0

Kultur-, fritid- och ungdomsnämnd 1.1 -0.1 1.2 3.4 3.4 0.0

Överförmyndarnämnd 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0

Summa nämnder/styrelser 104.9 40.3 64.6 314.8 301.8 13.1

Jämförelse utfall och budget 2016-2017

Kommentarer till investeringsredovisning

KS-KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTN

Kommunledningsförvaltningens investeringar prognostiseras gå mot en budget i balans i slutet på
året på samtliga investeringar förutom IT investeringar, markköp och övriga exploateringar. För
denna period så ligger det ett utfall på -3,6 mkr och prognosen visar på ett underskott på 11 mkr

IT investeringar har en budget på 1,5 mkr men prognostiseras på ett slutligt utfall på ca 2 mkr, vilket
leder till ett underskott på ca 0,5 mkr. Inom samhällsbyggnadskontoret så är det höga utgifter på
markköp som prognostiserar ett stort underskott 2017. Anledningen till detta underskott beror på
stora investeringar inom markköp för att nå upp till bodens kommuns vision som är 30 000 invånare
år 2025.

KS-TEKNISK FÖRVALTNING

Tekniska förvaltningen prognostiserar ett överskott på 1 mkr jämfört med årsbudget. Avvikelsen
avser trafiksäkring av hållplatser landsbygd. Investeringen kan inte genomföras eftersom
åtgärderna avser vägar och hållplatser som inte tillhör kommunen.
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Tekniska förvaltningens utfall för perioden redovisar ett överskott på 31,7 mkr jämfört med budget.
Utfallet är lågt för perioden på grund av att många investeringsåtgärder är säsongsberoende, vilket
bidrar till att stor del av utgifterna inträffar först under årets senare del.

KS-RÄDDNING/BEREDSK FÖRV

Vi följer vår upprättade investeringsplan.

KS-ARBETSMARKNADSFÖRVALTN

Investeringar som genomförts under perioden är investeringar enligt plan

FASTIGHETSNÄMND

Fastighetsnämndens prognos för investeringar är 23 mkr lägre än budget. Avvikelsen beror på att
flera olika projekt antingen flyttats framåt i tiden eller på att medel omprioriterats till andra projekt.
Den totala investeringsprognosen uppgår därefter till 119 mkr. Periodens utfall visar ett överskott
mot budget med 29 mkr vilket beror på senareläggning av projekt på grund av lägre
personalresurser på Teknikenheten under perioden.

UTBILDNINGSNÄMND

Investeringsbudgeten förväntas ge ett resultat i balans.

SOCIALNÄMND

Bedömningen är att socialnämndens investeringsbudget kommer att förbrukas i sin helhet.

KULTUR/FRITIDS/UNGDNÄMND

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden (KFU) prognostiseras att genomföra alla de beslutade
investeringarna under 2017, således prognostiseras i nuläget att alla investeringsmedel kommer
förbrukas under året.

Noterbart är att kommunfullmäktige har beviljat överföring av de investeringsmedel som nämnden
har begärt. Detta innebär att investeringen i Ballongprojektet på försvarsmuseet kan genomföras,
vilket också stöttas av den externa finansiären SMHA. Fullmäktige har också beviljat nämnden
extra investeringsmedel om 0,75 mkr för att investera i en portabel skateboardpark.
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