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Ekonomi

Kommunens beräknade resultat vid årets slut är -36,2 mkr. Det skulle innebära ett underskott jämfört
med budget med -54,6 mkr och är en förbättring med 11,3 mkr sedan föregående prognostillfälle.
Sammantaget beräknas ett underskott för nämnder och styrelser med -66,6 mkr. Finansförvaltningen
beräknas redovisa ett överskott med 12,1 mkr.
Det redovisade utfallet för perioden januari-april är -32,8 mkr, vilket är 38,6 mkr sämre än vid samma
tidpunkt föregående år. Det prognostiserade helårsresultatet är ca 41 mkr sämre än periodens utfall
exklusive förändringen av semesterlöneskulden och budgetavvikelsen förväntas försämras med ca 53
mkr. Det beror till stor del på att köp av olika slags tjänster beräknas öka med ca 30 mkr jämfört med
budget. Kostnader för underhåll och reparationer av kommunens fastigheter och kostnader för hyra av
diverse lokaler beräknas också öka relativt mycket. Utöver det förväntas personalkostnaderna vara
fortsatt höga och orsaken till det är bland annat svårigheter att rekrytera ny personal samt att kunna ta
in vikarier vid frånvaro vilket bland annat leder till högre kostnader för övertid. Utbildningsnämndens
resultat påverkas även fortsättningsvis negativt av att fler elever valt fristående verksamhet eller att
studera i annan kommun. Kostnader för betalningsansvar gentemot Region Norrbotten för
utskrivningsklara patienter och för korttidsboende- och äldreboendeplatser kommer även de att
fortsätta öka på grund av de stora behov som finns. Med anledning av det prognostiserade resultatet
fortsätter arbetet med analys av resultaten.
Det redovisade underskottet för kommunen för perioden januari-april är -41,5 mkr.
Semesterlöneskulden som varierar kraftigt under året är som störst innan sommaren, men minskar
successivt under semestermånaderna för att sedan öka igen fram till nästa sommar. Den påverkar
därför resultatet relativt mycket just nu. Om förändringen av semesterlöneskulden exkluderas
redovisas ett resultat på 8,6 mkr vilket är ett underskott jämfört med budget med -1,1 mkr.

Resultaträkning

Jämfört med budget, mkr

Budget Jan

- Apr 2018

Utfall Jan -

Apr 2018

Avvikelse

Jan - Apr

2018 Budget 2018

Prognos

2018

Avvikelse

2018

Verksamhetens intäkter och kostnader -565.6 -605.0 -39.3 -1 704.6 -1 758.3 -53.7

Av- och nedskrivningar -30.4 -26.9 3.5 -91.1 -91.1 0.0

Verksamhetens nettokostnader -596.0 -631.8 -35.8 -1 795.8 -1 849.4 -53.7

Skatteintäkter och utjämning 605.4 600.8 -4.6 1 816.3 1 811.3 -5.0

Finansiella intäkter och kostnader -0.7 -1.8 -1.0 -2.2 1.9 4.1

Resultat före extraordinära poster 8.7 -32.8 -41.5 18.3 -36.2 -54.6

Extraordinära intäkter och kostnader

Årets resultat 8.7 -32.8 -41.5 18.3 -36.2 -54.6

resultat exkl semesterlöneskuld 9.7 8.6 -1.1 21.4 -32.6 -54.1
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Jämfört med föregående år, mkr

Utfall Jan -

Apr 2017

Utfall Jan -

Apr 2018 % förändr Utfall 2017

Prognos

2018 % förändr

Verksamhetens intäkter och kostnader -559.7 -605.0 8.1% -1 664.5 -1 758.3 5.6%

Av- och nedskrivningar -25.2 -26.9 6.7% -77.1 -91.1 18.2%

Verksamhetens nettokostnader -584.9 -631.8 8.0% -1 741.6 -1 849.4 6.2%

Skatteintäkter och utjämning 593.1 600.8 1.3% 1 786.5 1 811.3 1.4%

Finansiella intäkter och kostnader -2.4 -1.8 -24.8% -0.8 1.9 -326.6%

Resultat före extraordinära poster 5.8 -32.8 -666.6% 44.1 -36.2 -182.2%

Extraordinära intäkter och kostnader

Årets resultat 5.8 -32.8 -666.6% 44.1 -36.2 -182.2%

resultat exkl semesterlöneskuld 37.4 8.6 -77.0% 47.1 -32.6 -169.3%
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Resultatutveckling

Kommunens resultatutveckling 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 2018

Utfall Jan -

Apr 2018

Avvikelse

Jan - Apr

2018 Budget 2018

Prognos

2018

Avvikelse

2018

Avvikelse

2018 (%)

Ks-Kommunledningsförvaltning 40.0 34.7 5.3 119.9 118.4 1.5 1.2%

Ks-Teknisk förvaltning 40.8 46.1 -5.3 122.4 126.6 -4.2 -3.4%

Ks-Räddn- och beredskapsförvaltning 10.5 10.2 0.3 31.5 31.5 0.0 0.0%

Ks-Arbetsmarknadsförvaltning 21.1 15.6 5.5 63.2 62.0 1.2 1.9%

Fastighetsnämnd 2.1 -1.2 3.3 6.3 8.8 -2.5 -39.4%

Utbildningsnämnd 198.3 198.9 -0.6 595.0 615.3 -20.2 -3.4%

Socialnämnd 236.0 257.0 -21.0 726.8 768.6 -41.7 -5.7%

Kultur-, fritid- och ungdomsnämnd 29.7 29.2 0.5 78.1 78.8 -0.6 -0.8%

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

Överförmyndarnämnd 1.8 1.2 0.6 5.4 5.4 -0.0 -0.5%

Revision 0.7 0.4 0.3 2.2 2.2 0.0 0.0%

Summa nämnder/styrelser 581.3 592.3 -11.0 1 751.6 1 818.3 -66.6 -3.8%

Ks-Finansiering -590.0 -559.5 -30.5 -1 769.9 -1 782.0 12.1 -0.7%

Summa, mkr -8.7 32.8 -41.5 -18.3 36.2 -54.6 297.9%

Jämfört föregående år - budgetavvikelse, mkr

Avvikelse

Jan - Apr

2017

Avvikelse

2017

Avvikelse

Jan - Apr

2018

Avvikelse

2018

Ks-Kommunledningsförvaltning 4.5 1.8 5.3 1.5

Ks-Teknisk förvaltning -12.9 -4.5 -5.3 -4.2

Ks-Räddn- och beredskapsförvaltning 0.8 0.1 0.3 0.0

Ks-Arbetsmarknadsförvaltning 6.7 7.0 5.5 1.2

Fastighetsnämnd 4.3 2.8 3.3 -2.5

Utbildningsnämnd 3.7 -15.1 -0.6 -20.2

Socialnämnd 10.9 -3.2 -21.0 -41.7

Kultur-, fritid- och ungdomsnämnd 0.2 0.2 0.5 -0.6

Miljö- och byggnämnd 0.1 0.1 0.1 0.0

Överförmyndarnämnd -0.3 0.1 0.6 -0.0

Revision 0.3 0.1 0.3 0.0

Summa nämnder/styrelser 18.2 -10.4 -11.0 -66.6

Ks-Finansiering -41.3 5.2 -30.5 12.1

Summa, mkr -23.1 -5.2 -41.5 -54.6
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Jämfört med tidigare årsprognoser, mkr

Mar Apr Jul Aug Okt

Ks-Kommunledningsförvaltning 0.8 1.5

Ks-Teknisk förvaltning -4.2 -4.2

Ks-Räddn- och beredskapsförvaltning 0.0 0.0

Ks-Arbetsmarknadsförvaltning 0.7 1.2

Fastighetsnämnd -5.5 -2.5

Utbildningsnämnd -23.5 -20.2

Socialnämnd -36.3 -41.7

Kultur-, fritid- och ungdomsnämnd -0.7 -0.6

Miljö- och byggnämnd 0.0 0.0

Överförmyndarnämnd -0.4 -0.0

Revision 0.0 0.0

Summa nämnder/styrelser -69.0 -66.6

Ks-Finansiering 1.4 12.1

Summa, mkr -67.6 -54.6

Kommentarer till driftredovisning

Nämnderna beräknas redovisa ett underskott med -66,6 mkr vid årets slut. De nämnder som prognostiserar
underskott är socialnämnden med -41,7 mkr, utbildningsnämnden med -20,2 mkr, tekniska förvaltningen
med -4,2 mkr, fastighetsnämnden med -2,5 mkr och kultur-, fritid- och ungdomsnämnden med -0,6 mkr.
Övriga nämnder/styrelser väntas ha mindre överskott eller en ekonomi i balans

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Prognostiserar en budget i balans utan avvikelser

KS-KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING

Kommunledningsförvaltningen visar ett överskott av utfallet på 5 Mkr. Differensen mellan utfall och prognos
beror på näringslivet där intäkterna har kommit in men kostnaderna kommer främst under den kommande
perioden. Övriga intäkter inom förvaltningen ligger även där på en hög nivå men förväntas plana ut under
senare delen av året.
Prognosen visar på ett överskott på 1,4 Mkr år 2018. Inom den politiska verksamheten så prognostiseras
det ett underskott och för verksamheten kultur och fritid visar prognosen på ett överskott med 0,8 Mkr.
Överskottet inom kultur och fritid beror på att hyra och bidrag till kommunala bolag inte kommer uppnå
budgeterad nivå.
På de kommungemensamma verksamheterna så visar prognosen på ett överskott vilket främst beror på en
vakant tjänst på kommunikationskontoret som kommer att tillsättas i augusti. Ett överskott prognostiseras
även inom processledningen på grund av byte av personal. Värt att nämna är att medborgarservice som
startade hösten 2017 verkar gå mot en budget i balans.
På kommunledningsförvaltningens affärsverksamhet så prognostiseras det ett överskott och det beror
främst på ökade intäkter inom samhällsbyggnadskontorets exploateringsverksamhet samt försäljning av
tomträtter som ökat på senare år.

KS-TEKNISK FÖRVALTNING

Tekniska förvaltningen prognostiserar ett totalt underskott på 4,2 mkr jämfört med årsbudget.
Av underskottet avser 3 mkr den taxefinansierade verksamheten, medtaget underskott från 2017 för
avfallsverksamheten.
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För den skattefinansierade verksamheten prognostiseras ett underskott på 1,2 mkr. Avvikelsen avser
lönekostnad för park BEA anställda som har övergått till Hök-anställningar.
En osäkerhetsfaktor i prognosen är om våren skulle bli ogynnsam, då finns risk för höga kostnader för
vinterväghållningen (höga vattenflöden) och risk för fler VA-läckor på grund av tjälen. Ovan nämnda
osäkerhetsfaktor ingår ej i prognos.
Tekniska förvaltningens utfall totalt för perioden redovisar ett underskott på 5,3 mkr.
Underskottet avser främst vinterväghållningen (4 mkr) som krävt väsentligt större insatser på grund av
extremt mycket nederbörd, vilken har krävt mycket resurser för att klara snöröjning och halkbekämpning.
Därutöver finns viss eftersläpning av interna debiteringar för fordon och arbeten åt annan förvaltning.

KS-RÄDDNING- o SÄKERHETSFÖRVALTNING

Prognosen för helåret är ett noll resultat. Det är för tidigt på året för att göra en relevant bedömning av
ekonomin för helår, då sommaren innebär mer insatser om den blir varm och torr. En större kostnads
drivande händelse har hitintills skett, ett takras i Heden, den kommer att kosta kommunen c:a 125 tkr. Alla
kostnader för denna händelse är inte reglerade. Kommer att driva frågan mot fastighetsägarens
försäkringsbolag för att få till någon fördelning av kostnaden mellan kommun och försäkringsbolag.
Kompetensutveckling av egen personal i metodutveckling startar till hösten, utbildning i ledningssystem för
våra befäl startar under våren, en skolbunden utbildning pågår.

KS-ARBETSMARKNADSFÖRVALTNING

Prognosen för Arbetsmarknadsförvaltningen visar på överskott om 1,2 mkr. Överskottet beror i huvudsak på
att start av Jobbspår sker först till hösten samt mindre överskott på Arbete & sysselsättning och
övergripande verksamhet.
Nettokostnaderna för perioden uppgår till 15,6 mkr vilket innebär ett överskott med 5,5 mkr. Överskottet
beror i huvudsak på att kostnader ännu inte uppstått avseende feriejobb och integrationsprojekt samt att
start av Jobbspår sker först till hösten.

FASTIGHETSNÄMNDEN

Fastighetsnämndens prognos för helåret 2018 visar ett underskott på 2 mkr jämfört med budget.
Underskottet beror på höga kostnader för snöröjning och takskottning. Inventering av skador på taken
pågår till följd av årets snömängd. Leverantörsfakturor för takskottning har bestridits. Detta gör att de
uppkomna kostnaderna är svåra att bedöma och gör att prognosen blir osäker. Vid nästa månadsrapport i
Juli kan en mer korrekt prognos lämnas. En översyn av vilka sparåtgärder som måste vidtas för att få
budgeten i balans pågår.
Periodens utfall är 3 mkr bättre än budget. Anledningen till att periodens utfall är bättre än prognosen beror
till största delen på att underhållet och åtgärder för ökad tillgänglighet visar ett överskott på 5 mkr samt att
inte alla kostnader för snöskottning kunnat fastställas.

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Prognos utfall för april 2018.
Periodens resultat -0,6 miljoner
Periodens resultat ska vara -2,6 miljoner med hänsyn tagen till kommentarer enligt nedan:
- Periodiseringar för kopieringskostnader och elevförsäkringar inom för- och grundskola inte har gjorts
korrekt i ekonomisystemet viket är -300 tkr.
- Asylersättning ges för 10 perioder per år vilket innebär att vi periodiserar perioden jan-juni och sept-dec.
Detta innebär ca 1 miljon mer i intäkter för perioden jan-april med 10/delar istället för med 12/delar. Övriga
statsbidrag periodiseras med 12/delar.
- Ersättning från Migrationsverket för nyanlända 0-19 år med uppehållstillstånd via
arbetsmarknadsförvaltningen har intäkter utöver budget för perioden med 700 tkr vilket påverkar periodens
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resultat. Osäkerhet hur intäkterna påverkar prognosen för helår.
Statsbidrag och annat som kan påverka helårsprognosen positivt.
Det finns en del osäkerhetsfaktorer som kan påverka årets resultat nedan men som inte finns med i
årsprognosen. Det är
*Osäkerheter i användning av kommande statsbidrag som kan påverka utfallet med +0-3,9 miljoner
beroende på att riktlinjer kommer senare för vad som gäller för att kunna nyttja bidraget. Till hösten finns en
större säkerhet om hur mycket som resultatet för året kommer att förbättras.
*Bidraget från Migrationsverket för nyanlända med uppehållstillstånd 0-19 år visar för perioden jan-april ett
positivt resultat med +700 tkr. Osäkert hur det kommer att bli vid årets slut.
*Beslut om ett ramtillskott med 2 miljoner gällande NIU inom gymnasieskolan kommer att tas i juni månad
vilket innebär ett förbättrat årsresultat inom gymnasieskolan med motsvarande summa.
Årets resultat -20,2 miljoner
Årets beräknade resultat är en förbättring från föregående prognos med 3,7 miljoner.
För- och grundskola. -2,7 miljoner
Hela pedagogiska verksamheten inom För- och grundskola visar på ett underskott med totalt -2,7 miljoner.
Fristående verksamhet inräknad. Det är en förbättring med 3,7 miljoner i jämförelse med tidigare prognos
gällande utfall för mars.
Av ramtillägget med 12 miljoner som avser kompensation för ökade lönekostnader 2017 har 3 miljoner
innehållits för att täcka del av det ofinansierade underskottet som lades på lokaler med 5 miljoner i budgeten
för 2018. Detta innebär en förbättring av helårsprognosen med 3,0 miljoner.
En tillfällig utökning av en förskoleavdelning på Torpgärdans förskola from april tom sista juni innebär en
extra kostnad utöver budget med -0,4 miljoner.
Förskolan inom fristående verksamhet har ett prognostiserat underskott med 1,4 miljoner vilket bl.a. beror
på fler förskolebarn samt att förskoleverksamheten i Harads tagits över av Kids Corner.
Gymnasieskolan -14,5 miljoner
Gymnasieskolan visar på ett underskott med -14,5 miljoner vilket är oförändrat från tidigare prognos.
Orsaken till underskottet beror på den struktur av program som finns inom gymnasieskolan samt elevantalet
är lågt inom en del program. Detta leder till personalkostnader utöver budget. Kommunstyrelsen har gett
utbildningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett utvecklingsprogram som ska visa vilken gymnasieskola
Bodens kommun kommer att ha år 2025.
Interkommunala ersättningen har ett förmodat underskott med -1 miljon beroende på att fler elever från
kommande årskurs 1 till hösten är fler än antalet elever som lämnar gymnasieskolan efter årskurs tre i
annan kommun. Dessutom är det fler i årskurs 1 som väljer dyrare alternativ som exempelvis Grahns i
Öjebyn och naturbruksgymnasieutbildning på andra orter i landet.
Kosten -1,5 miljoner
Kosten har en kostnadsökning utöver budget för ekologiska livsmedel med -1,5 miljon
Blomdalen -1,9 miljoner
Blomdalen visar ett underskott med -1,9 miljoner vilket beror på personalkostnader som inte hinner åtgärdas
beroende ett antal olika visstidsanställningar löper ut i juni och sista augusti.
Förändring budget Blomdalen.
I budgeten för 2018 fördelades 4 miljoner från digitalisering till Blomdalen för att täcka Blomdalens
kostnader för 2018. Förvaltningen har enligt beslut i KS fått en ramökning av flyktingmedel till Blomdalens
verksamhet med 3,3 miljoner akt = 188. Detta har inneburit att budget med 3,3 miljoner för har kunnat flyttas
från Blomdalen tillbaka till avdelningen för information, kommunikation och teknik på centralförvaltningen
inom utbildningsförvaltningen för att täcka de ökade kostnaderna för digitalisering under 2018.

SOCIALNÄMNDEN

Utfall - Perioden januari - april
Socialnämndens nettokostnader för parioden januari - april uppgår till 257,0 mkr, Det innebär ett underskott
jämfört med budget på -20,9 mkr. Vissa kommuninterna debiteringar (exempelvis fordon) är inte bokförda
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på perioden. De rätta utfallet inklusive dessa interna debiteringar är ca -22 mkr.
Samtliga områden förutom Hälso- och sjukvårdsenheten redovisar underskott för perioden. En 
redovisningsmässig förändring jämfört med 2017 är att rambrister avseende volymökningar redovisas under 
respektive verksamhetsområde där volymökningen genomförts.
Förvaltningsövergripande verksamhet redovisar ett underskott för perioden med -7,6 mkr. Betalningsansvar 
för utskrivningsklara patienter uppgår till 13,2 mkr. Orsaken är ett högt antal patienter som ej kunna kunnat 
tas emot pga brist på korttidsplatser innan mitten på april då 18 nya korttidsplatser blev tillgängliga . 
Ersättningen till Region Norrbotten uppgår för 2018 till 7100 kronor per person/dygn i enlighet med 
socialstyrelsen förordning. Överskott inom budgetområdet finns för valideringskostnader som ännu ej 
nyttjats samt avseende del av tilläggsbudget för löneökningar som inte utfördelats till övriga 
verksamhetsområden.
Äldreboende redovisar ett underskott för perioden på -5,4 mkr. Rambristen som uppstod i samband med 
utökningen av platser vid Åcenter är budgeterad under verksamhetsområdets övergripande verksamhet. För 
perioden motsvarar detta ca 2,2 mkr. Resterande underskott beror i huvudsak på högre personalkostnader 
än budgeterat.
Hemtjänst redovisar ett underskott för perioden på -3,9 mkr. Sedan december 2017 har volymen 
hemtjänstinsatser ökat. Orsaken är brukare med höga insatsbehov där alternativet eventuellt vore 
korttidsboende. Ökningen motsvarar ca 1 000 tim/månad. Även inom nattpatrullen har utökning med en 
extra bil genomförts. Arbete med att anpassa bemanningsbehov och scheman till gällande timersättning 
pågår.
Hälso- och sjukvårdsenheten redovisar ett mindre överskott för perioden på + 0,1 mkr. Köpt delegerad 
hälso- och sjukvård från hemtjänsten är dock inte debiterad för första tertialet.
Boende och stöd redovisar ett underskott för perioden på -3,3 mkr. Utökningen med platser vid öppnandet 
av Fagernäs servicebostad är budgeterad som rambrist i verksamheten övergripande BoS, där det 
redovisas ett underskott med -1,8 mkr.
Individ och familjeomsorg redovisar ett underskott jämfört med budget på -0,7 mkr. Verksamheten för 
ensamkommande bar redovisar ett överskott för perioden jämfört med budget på +1,0 mkr. Ekonomiskt 
bistånd redovisar ett underskott på -1,3 mkr.
Prognos helår 2018
Prognosen för helår pekar på en nettokostnad uppgående till 768,5 mkr. Det är ett underskott jämfört med 
budget på -41,7 mkr.
Alla områden utom biståndsenheten prognostiserar ett underskott för året.
Förvaltningsövergripande verksamheter prognostiserar ett underskott på -13,1 mkr. Betalningsansvaret för 
utskrivningsklara patienter från Region Norrbotten är beräknat till 13,5 mkr. Detta bygger på att det tillfälliga 
korttidsboendet vid Garnisområdet kan börja ta emot brukare under andra halvan av april samt att 
ombyggnationerna vid Älvstrand i Harads är färdigställda i slutet på juni. Det extra budgetanslaget för 
utökning av korttidsboende 2,5 mkr kommer förbrukas för det tillfälliga korttidsboendet vid Garnisområdet.
Äldreboenden prognostiserar ett underskott med-15,0 mkr. Utökningen av platser vid Åcenter utan 
budgettillskott uppgår till 6,5 mkr. Utökningen med 18 platser vid Älvstrand i Harads beräknas till en kostnad 
på ca 5,7 mkr. Resterande del av det prognostiserade underskottet härrör till högre personalkostnader än 
budgeterat.
Hemtjänst prognostiserar ett underskott på -5,7 mkr. Prognosen baseras på att volymen hemtjänst ökar i 
förhållande till nuvarande nivå samt att kringtiden begränsas så att bemanningen kan anpassas till gällande 
ersättningsnivå.
Hälso- och sjukvårdsenheten prognostiserar ett underskott på -3,0 mkr. Underskottet beror på högre 
personalkostnader än budgeterat. Underskottet fördelas till särskilda boenden med -1,9 mkr och 
hemsjukvården med -1,1 mkr.
Boende och stöd prognostiserar ett underskott på -3,2 mkr. Prognosen baseras på att planerade åtgärder för 
att finansiera rambristen som uppstod vid öppnandet av Fagernäs servicebostad inte kommer att hinna få 
effekt före slutet på maj.
Individ och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på -1,8 mkr. Underskottet härrör till sin helhet till 
ekonomiskt bistånd som har ökat kraftigt under det första tertialet.
Biståndsenheten prognostiserar en budget i balans.
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KULTUR-FRITIDS-UNGDOMSNÄMNDEN

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden prognostiseras göra ett underskott om - 0,6 mkr vilket är en
förbättring från föregående prognos med 0,1 mkr. Underskotten kan till stor del härledas till att intäkterna för
Nordpoolen inte uppnår budgeten.
Inom verksamhetsområdet Allmän fritidsverksamhet prognostiseras ett överskott om 0,2 mkr, vilket bidragit
till en förbättring av prognosen. Överskottet beror på att ansökningarna om hyresstöd inte uppnår det
budgeterade anslaget. Inom verksamhetsområdet Allmän kultur prognostiseras ett överskott om 0,1 mkr
vilket beror på att kostnaderna för olika arrangemang inte uppnår den budgeterade nivån.
Underskott om -0,9 mkr prognostiseras på Idrotts och fritidsanläggningarna vilket beror på att Nordpoolen
inte prognostiseras uppnå den budgeterade intäktsnivån. Det är en stor osäkerhet kring Nordpoolen men
prognosen baseras på tidigare års försäljningssiffror. Juli månad är en kritisk månad och en bra sommar
kan påverka utfallet och prognosen kan därmed komma att justeras under året.
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden uppvisar för perioden ett överskott om 0,5 mkr vilket beror på att vissa
av anslagen för föreningsstöd inte har nyttjats full ut men under maj månad kommer det att justeras.

MILJÖ- o BYGGNÄMNDEN

Budget i balans

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Överförmyndarnämnden visar ett överskott i driften efter april månad på 588 tkr. Nämnden prognostiserar
ett underskott för helåret på 29 tkr. Det finns en viss osäkerhet för prognosen när det gäller arvoden till gode
män.

FINANSFÖRVALTNINGEN

Inom finansförvaltningen beräknas ett överskott med 12,1 mkr för helåret 2018. Det är en förbättring med
10,7 mkr jämfört med föregående prognostillfälle. Förändringen beror främst på den förbättrade
skatteunderlagsprognos som Sveriges kommuner och landsting tagit fram efter april. Prognosen innehåller i
övrigt både större över- och underskott. För skatt & utjämning samt pensioner beräknas negativa avvikelser
mot budget med -6,6 mkr respektive -3,9 mkr. Underskottet för skatt och utjämning beror till största delen på
en skatteunderlags-utveckling som förväntas blir lägre än budgeterat men även av att utfallet för flera av
delmodellerna inom kostnadsutjämningen har försämrats både i förhållande till budget och till utfallet 2017.
Den negativa avvikelsen för pensioner är relativt jämnt fördelad mellan de olika områdena. Avvikelsen beror
på att pensionsutbetalningarna är större än beräknat, låg ökning av inkomstbasbeloppet 2018 innebär att
fler har blivit berättigade till förmånsbestämd ålderspension samt att ökningen av avsättningen är större än
beräknat.
Underskotten vägs bland annat upp av överskott för realisationsvinster och den centrala lönepotten med
10,8 mkr respektive 5,7 mkr. Realisationsvinsterna har inte varit budgeterade och avser i huvudsak
försäljning av tomter på Brännan samt av industrimark. När det gäller den centrala lönepotten avser 0,8 mkr
förra årets löneöversyn och 2,5 mkr den budgeterade bufferten som inte tas i anspråk. Resten avser
anpassning till Sveriges kommuner och landstings nya bedömning av lönekostnadsutvecklingen för 2018.
Med anledning av att upplåningen väntas bli lägre än budgeterat, att kommunen i stället för att betala ränta
får avkastning på stor del av upplåningen samt en större utdelning än förväntat på andelarna i
Kommuninvest beräknas ett överskott med 5 mkr inom verksamheten för finansiella kostnader och intäkter.
Om semesterlöneskulden exkluderas redovisas ett överskott med 1,7 mkr för perioden fram till och med
april. I förhållande till utfallet är prognosen för helåret betydligt mer positiv. Det beror bland annat på att
kostnaderna för en stor andel av årets ökning av pensionsavsättningen har bokförts i april och att
reavinsterna beräknas öka med det dubbla under resterande delen av året. Till och med april 2018 har
nämnderna/styrelserna använt 1,9 mkr av det tillfälliga flyktingstödet på 8,7 mkr.
Kommunstyrelsens pott för nyinvesteringar uppgick till 140 mkr för 2018 och efter årets anvisningar återstår
55,1 mkr. I prognosen har förutsatts att inte några ytterligare anvisningar görs runder året.
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Investeringsredovisning

Budget Jan

- Apr 2018

Utfall Jan -

Apr 2018

Avvikelse

Jan - Apr

2018 Budget 2018

Prognos

2018

Avvikelse

2018

Ks-Kommunledningsförvaltning 17.1 16.8 0.2 51.3 50.4 0.9

Ks-Teknisk förvaltning 47.4 10.3 37.1 142.2 126.7 15.5

Ks-Räddn- och beredskapsförvaltning 0.3 0.3 0.8 0.8 0.0

Ks-Arbetsmarknadsförvaltning 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0

Fastighetsnämnd 48.0 17.6 30.4 144.0 128.2 15.9

Utbildningsnämnd 7.0 1.2 5.9 21.0 21.0 0.0

Socialnämnd 3.3 0.2 3.1 9.9 7.6 2.3

Kultur-, fritid- och ungdomsnämnd 2.0 1.7 0.3 6.1 6.1 -0.0

Överförmyndarnämnd 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0

KS-finansiering 18.4 18.4 55.1 0.0 55.1

Summa  inkl. finansiering 143.6 47.8 95.8 430.8 341.1 89.7

Jämförelse utfall och budget

Kommentarer till investeringsredovisning

KS-KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING

Vad gäller investeringarna så beror avvikelsen och överskottet i prognosen främst på exploateringarna på
samhällsbyggnadskontoret som prognostiseras göra ett överskott på 2 mkr. Det beror på stor osäkerhet på
när detaljplanerna kan genomföras. I övrigt så prognostiseras IT investeringar göra ett underskott mot
budget på 1 mkr medan de resterande investeringar går mot en budget i balans inom
kommunledningsförvaltningen.

KS-TEKNISK FÖRVALTNING

Tekniska förvaltningen prognostiserar ett överskott på 15,5 mkr jämfört med årsbudget. Överskottet avser
projekt som inte hinner färdigställas under året. De projekt som berörs är underfart travet/arenan,
Kusån/Kusön, pumpstationer, mindre Va-verk och Pagla. vattenverk. Investeringsprojekt
Va-ombyggnationer och Svedjans reningsverk bedöms generera högre investeringsutgift för de åtgärder
som behöver utföras under året.
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Tekniska förvaltningen redovisar ett överskott på 37,1 mkr för perioden 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. Därutöver finns projekt som inte genomförs eller hinner
färdigställas under året och behov finns att föra över medel till 2019 för att avsluta dessa.

KS-RÄDDNING- o SÄKERHETSFÖRVALTNING

Investeringen av ett terrängfordon är påbörjat och upprustningen av övningsfältet pågår fortfarande.

KS-ARBETSMARKNADSFÖRVALTNING

Inga avvikelser

FASTIGHETSNÄMNDEN

Fastighetsnämndens prognos för investeringar är ca 16 mkr lägre än budget. Avvikelsen beror på att sex
olika projekt flyttats framåt i tiden. Dessa projekt är nytt bussgarage, Högvalla ny förskola, gruppbostad 1
och 2, gruppbostad 3, Björkdungens förskola och Träffpunkten. Den totala investeringsprognosen uppgår
därefter till 128 mkr.
Periodens utfall är 30 mkr lägre än ursprunglig budget och 25 mkr lägre än prognosen. Många projekt är
under upphandling och kommer att starta senare under året. Budgeten följer inte projektens förbrukningstakt
utan är lika över årets alla månader. Erfarenhetsmässigt kommer den största förbrukningen att ske under
senare delen av året.

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Investeringarna beräknas vara i balans.

SOCIALNÄMNDEN

I nuläget är det svårt att bedöma hur stor andel av investeringsbudgeten som kommer att förbrukas.
Prognos för helår är i nuläget att ca 2,3 mkr av investeringsbudgeten ej kommer att förbrukas.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett utfall som motsvarar budgeten för investeringar.
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