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Ekonomi 
Resultaträkning för perioden januari – april 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Balanskrav  

Avstämning mot kommunallagens balanskrav (mkr) 2015 Prognos 2016

Årets resultat 39,2 10,9
Avgår vinster vid avyttring av tillgångar -9,6 -3,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 29,6 7,9

Avsättning till resultatutjämningsreserv -13,4 0,0
Återföring från resultatutjämningsreserv
Synnerliga skäl
Återföring av tidigare öronmärkning, pensionsreserv 0 0
Årets balanskravsresultat, mkr 16,2 7,9
 

Belopp (mkr)
Utfall Perioden Föreg.år Prognos Året Föreg.år

Verksamhetens nettokostnader -525,1 2,1 -26,3 -1 580,3 -0,4 27,5
Avskrivningar -29,7 0,9 2,7 -92,0 -0,3 6,1

Verksamhetens nettokostnader -554,8 3,0 -23,6 -1 672,4 -0,7 33,6

Skatteintäkter och utjämning 562,1 0,1 -1,5 1 681,1 -3,0 -4,6
Finansiella intäkter 0,6 -0,9 0,1 2,3 -2,2 -0,6
Finansiella kostnader -0,4 0,4 0,3 -0,2 2,2 1,2

Resultat före extraordinära poster 7,5 2,6 -24,7 10,9 -3,7 29,6

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

Årets resultat 7,5 2,6 -24,7 10,9 -3,7 29,6
varav förändring semesterlöneskuld -33,4 -32,4 -29,0 - - -

Perioden Helår
Budgetavvikelse Budgetavvikelse
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*utfall baseras på ”Årets resultat exkl. semesterlöneskuld”. 
 
 

Driftredovisning januari – april 
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Kommunens resultatutveckling 2014-2016*

Utfall 2016 2014 2015 Bu 2016 P 2016

Belopp (mkr)
Utfall Perioden Föreg.år Prognos Året Föreg.år

Ks-Kommunledningsförv. -27,5 8,7 2,6 -105,5 3,2 8,5
Ks-Tekniska förvaltningen -40,6 -5,6 -5,8 -106,5 -1,5 -1,6
Ks-Räddn- och beredsk.förv. -10,3 -0,5 0,1 -29,5 0,0 0,0
Ks-Arbetsmarknadsförvaltningen -12,4 5,6 1,4 -53,8 0,1 0,1
Fastighetsnämnden 2,6 5,6 -0,4 -9,0 0,0 5,4
Utbildningsnämnden -188,5 3,2 -4,2 -586,2 -12,4 -18,6
Socialnämnden -208,2 19,2 5,0 -668,7 13,5 11,0
Kultur-, fritids- och ungdnämnden -28,6 -2,8 3,4 -77,6 -0,4 -3,7
Miljö- och byggnämnden -0,2 0,0 0,1 -0,7 0,0 0,2
Överförmyndarnämnden -1,5 -0,1 -0,3 -4,2 0,1 0,0
Revisionen -0,4 0,3 0,2 -2,0 0,0 0,3

Summa nämnder/styrelser -515,6 33,7 2,1 -1 643,7 2,5 1,6

Ks- Finansiering 523,1 -31,1 -26,8 1 654,6 -6,3 28,0

Årets resultat 7,5 2,6 -24,7 10,9 -3,7 29,6
varav förändring semesterlöneskuld -33,4 -32,4 -29,0 - - -

Perioden Helår
BudgetavvikelseBudgetavvikelse
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Kommentarer till resultat och driftredovisning 
Sammanfattning 
Förväntat resultat vid årets slut på kommunövergripande nivå är 10,9 mkr. Det innebär ett 
underskott jämfört med budget med -3,7 mkr. Prognosen har försämrats med -3,1 mkr sedan 
föregående prognostillfälle. Sammantaget beräknas ett överskott för nämnder och styrelser 
totalt med 2,5 mkr, vilket är en försämring sedan föregående månad med -0,6 mkr.  
 
De nämnder som förväntas ha underskott vid årets slut är utbildningsnämnden med -12,4 mkr,  
tekniska förvaltningen med -1,5 mkr och kultur-, fritid- och ungdomsnämnden med -0,4 mkr. 
Socialnämnden har försämrat sin prognos något och förväntas nu ha ett överskott med 13,5 
mkr. Kommunledningsförvaltningen har förbättrat sin prognos ytterligare och förväntas ha ett 
överskott med 3,2 mkr. Övriga nämnder/styrelser väntas ha mindre överskott eller en budget i 
balans. Finansförvaltningen har försämrat prognosen sedan föregående månad och 
prognostiserar ett underskott med -6,3 mkr.   
 
För perioden januari-april redovisar kommunen en positiv avvikelse jämfört med budget med 
35,0 mkr (exklusive semesterlöneskuld). Utfallet, 40,9 mkr, (exklusive semesterlöneskuld) är 
fortfarande mycket högre än det förväntade resultatet. Det beror delvis på att verksamhetens 
intäkter, framförallt bestående av intäktsbokförda stöd från Migrationsverket, är mycket högre 
än periodbudget. Även avgifter och taxor för tjänster som kommunen tillhandahåller 
kommuninvånarna och hyres- och arrendeintäkter redovisar stora överskott jämfört med 
periodbudget.  
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Ks – Kommunledningsförvaltningen  
KLF visar ett överskott av utfallet på 8,7 mkr medans prognosen visar på ett överskott på 3,2 
mkr. 
 
Överskottet beror på att KS oförutsedda, KF oförutsedda samt att EU potten inte är helt 
utfördelad ännu. Förutom dessa tre poster så ligger det ett överskott på intäkterna vad gäller 
miljötillsyn men även på livsmedelskontrollen. Dessa överskott på intäkter beräknas däremot 
jämna ut sig mot budget under resterande del av året. IT kontoret har haft lite kostnader i 
förhållande till intäkter men beräknas även de jämna ut sig sett till hela året. 
 
Prognosen visar på ett överskott på 3,2 mkr, vilket ligger i linje med prognosen för mars. 
Inom den politiska verksamheten så ligger det en negativ avvikelse på ledningsnivå. 
Anledningen till det är bland annat en ej budgeterad personalkostnad på ca 0,8 mkr samt en 
negativ avvikelse på 0,2 mkr beroende på höga arvoden. 
 
På de kommungemensamma verksamheterna så visar ekonomiadministrationen ett överskott 
vilket beror på en ej tillsatt vakant tjänst kopplad till byte av ekonomisystem. På personal-
kontoret ligger också en vakant tjänst, vilket genererar ett överskott på ca 250 tkr men denna 
tjänst är dock på väg att tillsättas. Vidare inom den kommungemensamma verksamheterna så 
räknas det även med att endast 0,1 mkr kommer att förbrukas avseende det nya 
ekonomisystemet mot en budget som är 0,9 mkr. Orsaken till det beror på ett framflyttat 
införande av nytt system. 
 
Kundtjänstprojektet som har en budget på 1,7 mkr prognostiseras till ett överskott på ca 1,1 
mkr, vilket till stor del beror på att inte projektet har kommit igång än. Projektet förväntas 
starta i augusti. 

Ks - Teknisk förvaltning 
Prognos 
Tekniska förvaltningens avvikelse, jämfört med budget, uppgår totalt till -1,5 mkr. Avvikelsen 
avser avfallsverksamhetens medtagna underskott från föregående år på -2 mkr. Underskottet 
bedöms bara kunna reduceras ner till -1,5 mkr under året. Den skattefinansierade delen av 
verksamheten bedöms följa budget. 
 

Utfall 
Tekniska förvaltningens avvikelse jämfört med budget för perioden januari till april uppgår 
totalt till -5,6 mkr. Den skattefinansierade delen av verksamheten uppvisar ett underskott på -
1,3 mkr. 
 
Underskottet avser: Högre kostnader för vinterväghållning till följd stort behov av 
halkbekämpning m.m. Därefter kostnader för att ta hand om sand m.m. som nyttjats vid 
halkbekämpning, upptagning och rensning av brunnar m.m. belastat verksamheten samt 
reglering av plogskador. 
 
Den taxefinansierade verksamheten vatten avlopp och avfall uppvisar ett underskott på -4,3 
mkr. Underskottet avser: extern leverantörs kostnad för att ta hand om tryckimpregnerat trä, 
ca 1 mkr. Mer underhåll av ledningsnätet genomfört jämfört med samma period förra året. 
Ledningar har "piggats", renspolats och filmats, kostnad ca 0,3 mkr. Åtgärderna har 
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genomförts för att minska antalet avloppstopp och på så sätt minska risken för källar-
översvämningar. Under mars månad har en oljehaltig produkt kommit in i reningsverket i 
Unbyn. Alla kostnader för detta har inte sammanställts men uppskattningsvis uppgår 
kostnaden till ca 0,3 mkr. Renovering är genomförd av pumpstationer, utredning pågår om 
kostnader istället ska aktiveras. På grund av att installation av förbehandling matavfall pågått 
under perioden har kommunen tvingats köpa in mer naturgas en normalt. 
 

Ks - Räddnings – och beredskapsförvaltning 
Räddningstjänstens utfall är just nu negativ, detta beror på att vi håller på att utrusta den nya 
brandbilen med ny släckteknik. Räddningstjänsten prognos för helåret är ett noll resultat.  

Arbetsmarknadsförvaltningen 
Prognos 
Prognosen för arbetsmarknadsförvaltningen visar på överskott om 0,1 mkr. Överskott 
förväntas inom Arbete och sysselsättning med anledning av vakanser på tjänster under del av 
året. 

Periodens utfall 
Nettokostnaderna för perioden uppgår till nästan 12,4 mkr vilket innebär ett överskott med 5,6 
mkr. 
 
Förvaltningsövergripande verksamhet 
Verksamheten redovisar ett överskott om 1,2 mkr. Överskottet beror i huvudsak på att det 
under övergripande verksamhet är budgeterat för kostnadsposter som inte har linjär 
förbrukning över året, exempelvis budget för feriearbete. 
 
Arbete och sysselsättning 
Arbete och sysselsättningar redovisar ett överskott om 2,4 mkr. Överskott finns i huvudsak för 
arbetsmarknadsåtgärder, tillfälligt inrättade arbeten. 
 
Integration 
Integrationsenheten redovisar överskott om 0,9 mkr vilket beror på överskott för budgeterade 
bidrag till integrationsprojekt. Inga projektbidrag är utbetalda vid tidpunkten för 
delårsrapporten. 
 
Vuxenutbildning 
Vuxenutbildning redovisar ett överskott om 1,0 mkr beroende på tjänstledigheter där vikarier 
inte tillsatts samt vakant studievägledartjänst. Därutöver finns i utfallet om överskott med 
utbetalda statsbidrag varav del kan komma att återbetalas på grund av bristande efterfrågan 
för vissa yrkesutbildningar (arbetsförmedlingen erbjuder likande utbildningar). 
 
Fastighetsnämnd 
Fastighetsnämndens prognos för helåret 2016 beräknas bli lika som budget. De avvikelser 
som finns för perioden förväntas jämna ut sig över året. 
 
Periodens utfall är 5,6 mkr bättre än budget. De större avvikelserna består av följande poster. 
Intäkterna är 2,3 mkr högre än budget. Av detta överskott är 1,1 mkr försäkringsersättning 
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avseende en vattenskada som uppkommit under tidigare år. Resterande 1,2 mkr avser 
vidarefakturerade kostnader och förändringar av internhyresdebiteringar. På kostnadssidan har 
statusutredningar för byggnader ett överskott uppgående till 1,1 mkr. Statusutredningarna 
pågår för fullt och överskottet kommer att användas innan årets slut. Det planerade 
underhållet visar ett överskott mot budget på 2,1 mkr men hela budgetbeloppet kommer att 
förbrukas. Bränsle, energi och vatten visar ett underskott på 2,9 mkr vilket beror på 
säsongsvariationer. Övriga kostnader för fastighetsdriften, bland annat fastighetsskötsel visar 
ett totalt överskott mot budget med 3,0 mkr. 

Utbildningsnämnd 
Prognosförändring 
Utbildningsförvaltningens prognos har förbättrats med +0,2 miljoner sedan prognosen i mars. 

Prognos 
Utbildningsförvaltningens prognos för helår: -12,3 milj 
Detta är en förbättring mot prognosen i mars med +0,2 miljoner kronor.  
 
Central förvaltning -7,1 milj 
Prognosen är -2,2 miljoner sämre än föregående prognos för mars. En omfördelning av budget 
har gjorts mellan för- och grundskola och central förvaltning som ej påverkar totala resultatet. 
Utbildningsförvaltningen har fördelat ut medel till verksamheten som överstiger budgetramen. 
Ett åtgärdsprogram har tagits fram för att nå en budget i balans och detta arbete har påbörjats 
för att nå målet.  
 
För- och grundskola +2,8 milj 
För - och grundskola förväntas ge ett överskott med +2,8 miljoner vilket är en förbättring med 
2,2 miljoner i jämförelse med prognosen i februari. En omfördelning av budget har gjorts 
mellan för- och grundskola och central förvaltning som ej påverkar totala resultatet. Det 
positiva resultatet beror främst två olika intäktsökningar. Dels För- och grundskolans andel av 
1,5 elevpeng som är 3,1 milj för den tillfälliga ersättningen på 15 miljoner gällande kostnads-
ökning för nyanlända och dels på att beloppen för asylsökande har skrivits upp from 1 januari 
med ca 52% mot tidigare ersättningsnivå. Beloppen för asylersättning ska nu även täcka 
eventuella kostnader för skolskjuts. 
 
Gymnasiet -7,7 milj 
Gymnasiet har ett beräknat underskott med -7,7 miljoner vilket är en förbättring med 0,7 milj 
i jämförelse med mars. Underskottet beror på för få antal elever inom estetiska programmet, 
vård- och omsorgsprogrammet samt livsmedelsprogrammet.  
 
En handlingsplan är framtagen för att nå en budget i balans inom gymnasieskolan. Ett arbete 
har påbörjats för att få ned personalkostnaderna till en så låg och effektiv nivå som möjligt. 
Vid denna prognos är det frånräknat en del personalkostnader som kommer att minska from 
höstterminen inom olika program. Arbetet fortlöper med att komma ned i personalkostnader 
vilket förhoppningsvis kommer att synas vid kommande prognoser längre fram. Gymnasie-
skolans andel av 1,5 elevpeng är 0,7 miljoner för den tillfälliga ersättningen på 15 miljoner 
gällande kostnadsökning för nyanlända. 
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HR- och Kansliavdelning -0,3 milj 
HR- och Kansliavdelningen har ett prognostiserat underskott med -0,3 miljoner, vilket är en 
försämring med -0,1 miljoner i jämförelse med föregående prognos. Underskottet beror på en 
tillfällig personalförstärning av en personalspecialist under ett antal månader. 
 
Övriga avdelningar förväntas ha ett nollresultat. 
 
Fördelning av den tillfälliga ersättningen på 15 miljoner för 2016 gällande ökade kostnader 
för nyanlända: 
- 8 milj Blomdalen 
- 4,5 milj 1,5 elevpeng 
- 0,9 milj Elevhälsan 
- 0,6 milj IT kostnader, datorer 
- 1 milj skolskjuts 
 
 
Utbildningsnämndens arbete för budget i balans 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2015 (§ 145) att uppmana nämnder och styrelser 
med underskott att genomföra nödvändiga åtgärder för att anpassa verksamheterna till 
budgeterad nivå. Utbildningsnämnden visade i delårsrapport augusti 2015 ett prognostiserat 
underskott på -11,1 mkr. Det beräknade underskottet har ökat för varje prognos sedan april 
och i delårsrapport augusti redovisade utbildningsnämnden en försämring från juliprognosen 
med ca 3 mkr. 
 
En handlingsplan med åtgärder togs fram utifrån resultatet från delårsrapporten som inte löste 
det strukturella underskott inom nämndens ansvarsområde, ytterligare åtgärder behövde 
vidtas. Kommunledningen har angett att utbildningsförvaltningen bör ges fortsatt 
uppmärksamhet i uppföljningar och att de underlag som presenteras som ingångsvärden i en 
diskussion om en samlad lösning måste bli mer tillförlitliga. 
 
Förvaltningen har under hösten 2015 tagit fram en plan för att nå budget i balans för 2016-
2018. Denna planering förankrades och beslutades i utbildningsnämnden i november 2015. 
Planeringen var den första övergripande identifiering av orsaker till underskott som kunde 
identifieras, samt vilka åtgärder förvaltningen planerade att vidta. Nämnden beslutade även att 
planen ska följas upp och rapporteras till nämnden i samband med delårsredovisningar och 
bokslut under planperioden. 
 
För- och grundskola 
För- och grundskolans prognos för helåret 2016 är +2,8 miljoner. Samtliga förskolechefer och 
rektorer förväntas ha ett resultat som är i balans. Detta uppnås delvis med hjälp av olika 
former av statsbidrag som erhålls, t ex extra medel med anledning av ett ökat 
flyktingmottagande. 
 
Identifierade faktorer som påverkar förskolans resultat är, strukturellt underskott inom 
förskolan, vikariekostnader inom både för- och grundskolan, fler tillsvidareanställda än vad 
budgeten ger utrymme till, flera förskolor med få avdelningar och kök vid de flesta förskolor, 
samt OB omsorg som innebär höga kostnader. 
 
Genomförda och pågående åtgärder inom för- och grund är: 
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Ny ledningsorganisation för grundskolans år 7-9 har beslutats och håller på att implementeras. 
Utrednings av förskolans lokalstruktur samt kök förskolan pågår, vissa delbeslut är redan 
tagna. Budgeterad bemanningsplanering för läsåret 2016-2017 är genomförd för att klara att 
antalet tillsvidareanställda ryms inom tilldelad budgetram. Vikarieanskaffning inom för- och 
grundskolan har strukturerats upp med hjälp av en så kallad "vikarietrappa" för att så långt 
som möjligt klara av vikarieanskaffning inom budgetram. Översyn av ob-
omsorgsverksamheten är genomförd, beslut är tagna och åtgärder är vidtagna. Utredning av 
grundskolans skolstruktur pågår. 
 
Gymnasieskola 
Gymnasieskolans prognos för helåret 2016 är -7,7 miljoner. Samtliga rektorer kommer 
inte att ha ett resultat som är i balans vid årets slut. Gymnasieskolan visar på betydande 
underskott i sin verksamhet och åtgärder vidtas för att nå en budget i balans. Effektiv-
iseringar sker inom främst personalområdet. Planeringsarbete pågår även för att se över 
gruppstorlekar, inriktnings- och individuella val. Bodens kommun har valt att ha både 
yrkesprogram och studieförberedande program. Yrkesprogrammen, som till exempel 
bygg- och fordons är dock dyra program att driva. Annat som kan ses är att estetiska 
programmet och vård- och omsorgsprogrammet har få sökande, vilket leder till ökade 
kostnader om inte åtgärder vidtas. Det är bra att ha ett bra utbud av gymnasieprogram i 
Boden men förvaltningen vill flagga för att ambitionsnivån måste prövas när analyser 
är gjorda och åtgärder vidtagna för att nå en budget i balans. 
 
Genomförda och pågående åtgärder inom gymnasieskolan: 
Rektorerna vidtar åtgärder för att nå ett resultat som är i balans vid årets slut. Detta 
kommer troligen inte att nås under 2016 på grund av det program- och inriktnings 
utbud som finns. Viss effektivisering av bemanning inför läsåret 2016-2017 är 
genomfört. Vikarieanskaffning inom gymnasieskola har strukturerats upp med hjälp 
av en så kallad "vikarietrappa" för att så långt som möjligt klara av vikarieanskaffning 
inom budgetram. Utredning av program och inriktningsutbud samt individuella val 
inom gymnasieskolan pågår och kommer att presenteras för nämnden i oktober 2016. 
Utredning av gymnasieskolans lokalstruktur är ännu inte påbörjad, inte heller 
förändrad resursfördelningsmodell för gymnasieskolan. 
 
Centralt utbildningsförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen centralt har ett prognostiserat underskott för helåret 2016 på 
-7 miljoner . Förvaltningen hade vid ingången till budgetåret 2015 en ofinansierad 
budget med -4,2 miljoner. Detta beror på att förvaltningen har fördelat ut medel till 
verksamheten och lagt en ofinansierad kostnad centralt på utbildningsförvaltningen. 
Detta har gjorts även för budgetåret 2016 med ca -5 miljoner. Bedömningen är att det 
är ytterst svårt att bedöma om de åtgärder som vidtas enligt denna åtgärdsplan för 
budget att nå en budget balans kommer att täcka den underfinansierade budgeten 
under planperioden. 
 
Övriga verksamheter inom förvaltningen 
Skolskjuts 
Genomförda och pågående åtgärder inom skolskjutsverksamheten är:  

• Marknadsföra att "100-korten" finns så att fler tar del av erbjudandet. Upphandling av 
busstrafik för skolskjuts pågår, föreslaget nya turer. 

• Översyn av skolornas schemaläggning kopplat till skolskjuts där problem finns. 
Utreda möjligheten till uppsamlingsplatser för hämtning med taxi. 
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• Översyn av skolskjuts till förskoleklass. 
• Översyn av kilometeravstånd och säker skolväg. 

 
 
Kostavdelningen 
Kosten beräknas ha ett resultat i balans vid årets slut. Kommunfullmäktige har 
tillfört 1 miljon till förvaltningen from 2016 med anledning av kostnadsökningar 
som uppstår i och med att Bodens kommun följer Miljöstyrningsrådets riktlinjer. 
 
Genomförda och pågående åtgärder inom kostorganisationen är: 

• En kostpolicy är framtagen och beslutad.  
• Upphandling av nytt kostavtal pågår som förhoppningsvis ska hjälpa till att 

öka avtalstroheten vid inköp av livsmedel.  
• Arbete för att minska matsvinn pågår.  
• Översyn av mat under lov är inte påbörjat. 

 
Avdelningarna ekonomi, IT och studieadministration, samt HR och kansli 
Dessa tre avdelningar beräknas ha en budget i balans vid årets slut. Osäkerhet finns dock 
gällande förvaltningens IT-kostnader. Åtgärder vidtas även inom de tre centrala avdelningarna 
för att hantera förvaltningens totala underskott. 
 
Pågående åtgärder inom centrala administrationen är: 

• Utveckla internbudgetprocesserna inom förvaltningen.  
• Översyn av budgetering och resursfördelning inom förvaltningen.  
• Införa enhetlig redovisningsmodell inom förvaltningen.  
• Utveckla arbetet med kostnadsanalyser och strategisk kompetensförsörjning. 

Resursfördelning gällande särskilt stöd.  
• Tjänsteskrivelser och underlag till nämnden ska beskriva ekonomiska konsekvenser 

samt förslag till finansiering i de fall detta krävs.  
• Översyn av förvaltningens IT-kostnader.  
• Utveckla de studieadministrativa processerna.  
• Aktivt arbete för att sjukfrånvaro ska minska.  
• Översyn av facklig tid, övertid, samt tjänsteresor 

 
Ofinansierad verksamhet inom utbildningsförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen har fått ett tillfälligt tillskott med 15 miljoner för 2016 från de extra 
medel som staten tillskjutit till de kommuner som har tagit emot ett stort antal nyanlända. 
Största delen av extraanslaget är till för att finansiera Blomdalen, 1,5 elevpeng, 
skolskjutskostnader, IT-kostnader elevdatorer samt elevhälsans kostnader. 
Trots detta har utbildningsförvaltningen ett volymunderskott i sin senaste prognos för april 
med -12,3 miljoner. 
 
En av de största anledningarna till att den centrala utbildningsförvaltningen har ett underskott 
är bl.a. ofinansierade kostnader för 1-1 datorer som har en kostnad på 5,5 miljoner m.fl. 
satsningar som är riktade ut mot elever. Det är för litet medel i utbildningsförvaltningens 
budget för att nå en budget i balans. 
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Socialnämnd 
Prognos 
Årsprognosen för socialnämnden pekar på en nettokostnad på ca 668,6 mkr, vilket motsvarar 
ett överskott jämfört med budget på ca 13,5 mkr. 
 
Alla ansvarsområden exklusive äldreboende och hälso- och sjukvård prognostiserar ett 
ekonomiskt utfall med överskott jämfört med budget eller en budget i balans. 
 
Individ och familjeomsorg prognostiserar ett överskott på ca 8,0 mkr. Överskottet härrör till 
sin helhet verksamheten ensamkommande barn som prognostiserar ett överskott på 9,5 mkr. 
Underskott prognostiseras för team individ med -1,5 mkr. 
 
Prognosen för ansvarsområde hemtjänst uppgår till 6,0 mkr. Orsaken till överskottet är att den 
beviljade tiden för hemtjänstinsatser minskat i förhållande till den nivå som uppskattades i 
budgeten. Prognosen innebär en försämring ca 0,5 mkr jämfört med föregående prognos. 
Skälet till den försämrade prognosen är att ytterligare resurser föreslås överföras från 
hemtjänsten i syfte att utöka äldreboendet vid Åcenter med 7 platser. Även implementeringen 
av hemtjänsten organisationsförändring måste troligtvis flyttas fram något i tiden, beroende på 
när ombyggnationerna vid Sanden kan färdigställas. 
 
För förvaltningsövergripande verksamhet prognostiseras ett överskott på 0,5 mkr. Orsaken är 
vakanta tjänster inom utvecklingsenheten. 
 
För hälso- och sjukvårdsenheten prognostiseras ett underskott på -0,3 mkr. Skälet till 
underskottet är en bedömning att avsatt budget för vikarieanskaffning inte kommer att klaras. 
 
Äldreboende prognostiserar det största underskottet med 0,7 mkr. Huvudorsaken är 
utökningen av platser vid midgårdarnas korttidsboende i syfte att motverka ökade kostnader 
för utskrivningsklara patienter från landstinget. Mindre underskott prognostiseras även för 
särskilda boenden vid Midgårdarna och Sturegården med - 0,1 mkr vardera. 
 

Periodens utfall 
Socialnämndens nettokostnader per april uppgår till 208,1 mkr. Detta innebär ett utfall jämfört 
med en periodiserat budget på 19,2 mkr. 
 
Överskott redovisas inom alla ansvarsområden. 
 
Störst överskott redovisas inom individ och familjeomsorgen med +10,9 mkr. Verksamheten 
för ensamkommande barn redovisar ett överskott på 8,9 mkr. Överskott redovisas också för 
försörjningsstöd 
+1,2 mkr samt missbruksvård för vuxna +0,5 mkr. 
 
Boende och Stöd redovisar ett överskott med 2,3 mkr. Överskott redovisas för gruppbostäder 
med 2,0 mkr samt för personlig assistans med 0,3 mkr. Inom ansvarsområdet boende och stöd 
beror överskottet primärt på generellt lägre kostnader än budgeterat avseende gruppboenden. 
 
Hemtjänsten redovisar ett överskott på 1,0 mkr. Inom ansvarsområdet beror överskottet i sin 
huvudsak av en minskad nivå av beställda insatser. 
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Budgeten för hemtjänsten är förändrad så att den budgeterade volymen av hemtjänst som 
genererats via beräkning av beviljad tid har flyttats till ett gemensamt konto för hemtjänst-
insatser. Från detta konto görs interna omföringar till respektive utförare för den faktiskt 
beviljade tiden. En sänkning av den totala budgeten har gjorts med 1,4 mkr i enlighet med 
tidigare fattade beslut om finansiering av utökning av platser vid Åcenter. 
 
Periodutfallet för beviljade hemtjänstinsatser uppgår per april till +2,7 mkr. Kommunens egna 
hemtjänstgrupper redovisar ett negativt utfall på -2,3 mkr. Viss justering av intäkterna 
kommer att göras under maj månad för att täcka upp budgetposter som ej ingår i ersättningen 
för beviljad tid. 
 
Anpassningen av bemanningen till en lägre nivå pågår och är under implementering. Arbetet 
med den nya organisationen fortgår också och kommer att verkställas när rekryterings- och 
investeringsarbetet möjliggör så. Även Ensolution (kostnad per brukare) är anlitade för att 
stötta i anpassningsarbetet. 
 
Hälso- och sjukvårdsenheten redovisar ett överskott på 0,9 mkr. Överskottet jämfört med 
budget beror i huvudsak på att avsatt budget för sommarperiodens vikarieanskaffning är 
obelastad 
 
Äldreboende redovisar ett överskott för perioden med 1,7 mkr. Överskottet beror på högre 
intäkter än budgeterat samt lägre kostnader avseende övriga verksamhetskostnader. 
Personalkostnaderna visar på ett underskott beroende på en utökning av korttidsboende i syfte 
att motverka betalningsansvar för utskrivningsklara personer från landstinget. 
 
Biståndsenheten redovisar ett överskott på 0,1 mkr. Bostadsanpassning har ett underskott 
jämfört med budget på -0,3 mkr medan biståndshandläggningen har ett överskott på ca 0,4 
mkr. 
 
Förvaltningsövergripande verksamheter redovisar ett överskott på 2,3 mkr. Överskottet beror 
bland annat på ej tillsatta vakanta tjänster samt på ej genomförda åtgärder för budgeterade 
poster av engångskaraktär, exempelvis ej utfördelad budget, arbetskläder, 
valideringskostnader, planeringskonferenser, etc. 

Miljö- och Byggnämnd 
Budget i balans. 

Kultur-, Fritid- och Ungdomsförvaltning 
Prognosen för förvaltningen är ett underskott om -0,38 Mkr. Av det prognostiserade 
underskottet kan -0,304 Mkr härledas till oroligheter på ungdomsgårdarna vilket har krävt 
extra bemanning och bevakning. Även biblioteket behövt ha extra bevakning under perioden 
vilket innebär ett prognostiserat underskott om 0,2 mkr. Som åtgärd kommer förvaltningen att 
ansöka om integrationsmedel, men då inget beslut finns idag på beviljande om extra medel 
prognostiseras ett underskott. 
 
Förvaltningen har även ett ej genomfört sparkrav i ramen vilket uppgår till -1,038 mkr riktat 
mot idrottsanläggningarna. Förvaltningen har under året tillfälliga extraordinära intäkter vilka 
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täcker 0,8 mkr av ovanstående ej genomförda sparkrav. Vilket innebär att ett underskott om -
0,2 mkr prognostiseras på staben. 
 
Ett överskott prognostiseras på den allmänna kulturverksamheten, vilket är en effekt av 
uppsägningen av hyresavtalet på Snabelhuset och innebär ett överskott om 0,357 mkr. 
 
Förvaltningen uppvisar för perioden ett underskott om -2,824 Mkr vilket i huvudsak beror på 
att fritidsgårdsverksamheten felaktigt belastas av personalkostnader som tillhör arbets-
marknadsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Kostnaderna för personalen som felaktigt 
belastar förvaltningen uppgår till -1,55 Mkr. 
 
Nämnvärt är också att Nordpoolen under perioden, januari borträknat, har månader som 
traditionellt sett generar mindre intäkter och de bästa försäljningsmånaderna är Juli och 
December. Detta har skapat ett underskott om -0,44 mkr som i nuläget beräknas hämtas upp 
under de bra månaderna. Men då försäljningen kan variera kraftigt beroende på väder, finns 
en osäkerhet kring utfallet. Det råder även en osäkerhet kring färdigställandet av de nya 
rutschbanorna, vilket kommer ha inverkan på intäktsutfallet, beroende på när de nya 
rutschbanorna är på plats är avgörande för om underskottet kan hämtas in eller inte. 
 
Då förvaltningen under första kvartalet har saknat förvaltningsekonom har inte kostnader och 
intäkter periodiseras, dessutom har kostnader bokförts på fel verksamhetsområde. Arbetet 
med att korrigera dessa poster pågår. 

Överförmyndarnämnd 
Överförmyndarnämnden visar från jan- april ett underskott på ca 128tkr. Skälet till  
underskottet är att nämnden granskat ca 50 % av 2015 års årsräkningar och betalat ut arvode 
för dessa. 
 
Prognosen visar ett överskott på 64tkr som främst beror på ett personalöverskott inom 
administrationen. 
 

Revisionen  
Perioden visar ett överskott mot budget på 282 tkr från januari - april. Prognosen visar dock 
på en budget i balans. 
 
Överskottet i utfallet beror på att inte alla kostnader har kommit in men prognostiseras göra 
det under resterande del av året. 
 

Ks- Finansiering 
Totalt sett beräknas ett underskott på -6,7 mkr inom finansförvaltningen. I prognosen ingår 
inte förslaget till kommunstyrelsen om försäljning av Boden 50:5 till Brf Ägir för 6,5 mkr 
som kan medföra en realisationsvinst på ca 6 mkr.  Jämfört med prognosen efter mars är det 
en försämring med -2,5 mkr. Sedan förra månaden har Sveriges kommuner och landsting 
reviderat ned skatteunderlagsprognosen kraftigt och det i sig innebär en försämring med -4 
mkr. Det uppvägs till viss del av en förbättrad prognos av kostnaderna för pensioner. I 
jämförelse med tidigare väntas både en lägre ökning av avsättningen samt lägre utbetalningar.  



15 
 

Som tidigare avser den enskilt största avvikelsen pensionerna med ett beräknat underskott på  
-5,1 mkr vid årets slut. Det beror till största del på högre utbetalningar än budgeterat med 4,3 
mkr. På grund av den försämrade skatteunderlagsprognosen beräknas nu ett underskott på -2,9 
mkr för skatteintäkter och utjämning. I övrigt beräknas personalomkostnadspåslaget för 
pensioner ge ett överskott på 2,5 mkr. Lägre intäkter än budgeterat för borgensavgifter 
förklarar den största delen av ett beräknat underskott på -1 mkr för finansiella poster. Aktuellt 
ränteläge innebär samtidigt både lägre ränteintäkter och räntekostnader. Vid köp och 
avyttringar av tillgångar beräknas en mindre vinst på 0,6 mkr varav markförsäljningar svarar 
för en vinst på totalt  
3 mkr och rivning av Lundgårdsskolan och Sävast 6:41 för en förlust på -2,4 mkr.  

Avvikelsen för perioden uppgår till minus -31,1 mkr. Exklusive förändring av 
semesterlöneskulden redovisas ett mindre överskott på 1,3 mkr. I förhållande till årsprognosen 
är det som tidigare en större skillnad som beror på att kostnaden för sålda fastigheter och de 
fastigheter som ska avvecklas inte belastar perioden samt att löneöversynen för Kommunals 
avtalsområde inte är slutförd. Den del som återstår av budgeten för löneöversynen har därför 
ännu inte fördelats ut till nämnderna.  I och med att Kommunals avtal blev dyrare än vad som 
tidigare beräknats finns en viss risk för att utrymmet inte räcker fullt ut. 

Förändring av förvaltningarnas årsprognoser 2016 
 
Belopp (tkr) Feb Mar Apr
Ks-Kommunledningsförv. 0,0 2,3 3,2
Ks-Tekniska förvaltningen -1,5 -1,5 -1,5 
Ks-Räddnings- och beredsk.förv. 0,0 0,0 0,0
Ks-Arbetsmarknadsförvaltningen 0,0 0,0 0,1
Fastighetsnämnden 0,0 0,0 0,0
Utbildningsnämnden -12,6 -12,5 -12,4 
Socialnämnden 18,1 14,9 13,5
Kultur-, Fritids-, Ungdnämnd 0,0 0,0 -0,4 
Miljö- och byggnämnden 0,0 0,0 0,0
Överförmyndarnämnden 0,0 -0,1 0,1
Revisionen 0,0 0,0 0,0

Summa nämnder/styrelser 4,0 3,1 2,5

Ks- Finansiering -5,6 -3,7 -6,3 

Summa  -1,6 -0,6 -3,7 
 

 
  



16 
 

Investeringsredovisning per nämnd/styrelse januari – april 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Kommentarer till investeringsredovisning 
Ks – Kommunledningsförvaltningen 
KLF visar ett överskott på utfallet på 6,6 mkr medans prognosen pekar på ett överskott på 6 
mkr för helåret. 
 
Avvikelsen och överskottet i prognosen beror främst på att det inte finns några utgifter 
kopplat till det nya ekonomisystemet ännu. På övriga exploateringsområden så prognostiseras 
även där ett överskott på ca 1 mkr. 
 
Övriga investeringsprojekt förväntas följa sin budget förutom etapp 4 av 
bredbandsutbyggnaden. Denna investering kommer inte att förbruka alla medel utan det 
prognostiseras med ett överskott med ca 1 mkr. 
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Utfall investeringsredovisning

Utfall 2016
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Bu 2016

P 2016

Nämnd/styrelse Utfall Perioden Prognos Året

Kommunstyrelsen 19,2 26,7 131,5 6,0
varav kommunledningsförvaltning 5,7 6,6 30,8 6,0

varav teknisk förvaltning 9,8 22,0 95,4 0,0

   varav räddn- o beredskapsförvaltning 3,7 -1,9 5,3 0,0

Fastighetsnämnd 3,8 13,4 51,5 0,0
Utbildningsnämnd 0,3 2,5 8,4 0,0
Socialnämnd 0,0 2,7 4,3 3,8
Kultur-, Fritids- och Ungdnämnd 0,2 1,6 5,2 0,0

Summa nämnder/styrelser 23,5 46,8 201,0 9,8

Avvikelse Avvikelse

Perioden Helår
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Ks - Teknisk förvaltning 
Prognos 
Tekniska förvaltningens investeringar bedöms följa budget.  

Utfall 
Tekniska förvaltningens avvikelse jämfört med budget för perioden uppgår totalt till ett 
överskott på 22 mkr. Utfallet är lågt för perioden på grund av att många investeringsåtgärder 
är säsongsberoende, vilket bidrar till att stor del av kostnadsutfallet inträffar först under årets 
senare del. 

Ks - Räddnings – och beredskapsförvaltning 
Räddningstjänsten har ett negativt utfall under perioden detta beror på att en ny släckbil har 
införskaffats, den gamla släckbilen flyttas till Harads. Upprustningen av vårt övningsfält 
kommer att ta fart så fort tjälen har gått ur backen. 

Fastighetsnämnd 
Fastighetsnämndens årsprognos för investeringar avviker inte från budget. Utfallet för 
perioden uppgår till 3,8 mkr vilket är ett överskott mot budget med 13,4 mkr. Överskottet 
beror på att många av investeringarna måste utföras under snöfri period (takomläggningar) 
samt sommar (skolor och förskolor). 

Utbildningsnämnd 
Investeringarna beräknas vara i balans. 

Socialnämnd 
Investeringsbudgeten för socialnämnden uppgår till 8,1 mkr. Prognosen för året innebär att vi 
kommer att förbruka ca 4,3 mkr. Orsaken till att hela investeringsvolymen ej kommer 
förbrukas är förseningar i planerade underhållsplaner för äldreboenden. 
 

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnd 
Prognosen för förvaltningens investeringar är i nuläget att dessa kommer att hålla sina 
tilldelade budgetramar. 
 
Av de investeringar som förvaltningen ska genomföra under året har endast en på börjats: 
"Inventarier till försvarsmuseet". 
 
Upphandlingsunderlaget för byte av konstgräsmatta på Björknäsvallen har påbörjats och 
förhoppningen är att bytet kan genomföras under sommaruppehållet. 
 
Majoriteten av förvaltningens investeringar är av engångsinköps karaktär det vill säga att 
investeringsbudgeten för respektive objekt kommer förbrukas under en kort tidsperiod. 
Majoriteten av investeringarna planeras genomföras under hösten. 
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Befolkning  

 
 *Siffrorna är preliminära för innevarande månad 

 
 
Befolkningen ökade med 23 personer under april till 27 973 invånare. Under motsvarande 
period 2015 minskade folkmängden med -10 personer. I april invandrade 59 personer och 
under april ifjol 45. Totalt för året har befolkningen ökat med 60 personer. Ifjol var det en 
minskning med -63. Totalt flyttnetto mot annat land +188, mot fjolårets +181. Flyttnettot 
inom länet är totalt för året -36. Förra året var det +7. Mot annat län är flyttnettot bättre i år än 
i fjol, -74 respektive -203. Antalet födda under de fyra första månaderna är 83. Under förra 
året föddes 92. Antalet döda är färre i år än i fjol, -90 mot -125. 
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Befolkningsutveckling, jämförelse mot föregående år

Månad 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
April 23 -10 59 45
Året hittills 60 -63 -74 -203 188 181 -36 7
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