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Uppföljning mars 2018 
Budget 11,8 mnkr, prognos 43,9 mnkr 

 

Periodens resultat och helårsprognos 
 
Utfallet för perioden uppgår till 28,3 mnkr, vilket kan jämföras med 15,1 mnkr vid samma 
period föregående år. Prognosen för helåret är 43,9 mnkr, vilket är 32,0 mnkr bättre än budge-
terade 11,8 mnkr.  Överskottet återfinns inom finansverksamheten och för tomtförsäljning.  
Prognosen för skatteintäkter och statsbidrag är 5,8 mnkr sämre än budget. Finansnettot är 0,4 
mnkr bättre än budget. Ett överskott för pensioner och arbetsgivaravgifter beräknas till 26,3 
mnkr. Den främsta anledningen till överskottet är den interna intäkten i form av PO-pålägg 
under finans. Vidare beräknas avsättningen för pensioner ge ett underskott om 1,1 mnkr.  
Samtliga sektorer prognostiserar ett underskott och den sammantagna prognosen är ett under-
skott om 13,8 mnkr. Sektor utbildning prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr, vilket åter-
finns inom grundskolan och grundsärskolan. Sektor socialtjänst prognostiserar ett underskott 
om 3,4 mnkr och kan härledas till funktionshinderverksamheten. Till följd av höga kostnader 
för snöröjning prognostiserar sektor samhällsbyggnad ett underskott om 3,5 mnkr. Sektor 
stödfunktioners prognos är ett underskott om 2,4 mnkr och beror på ökade kostnader för Sol-
tak.  
Tomtförsäljning inom områdena Nyborgshöjd, Gullvivevägen och Stora Höga industriområde 
prognostiseras uppgå till 24,6 mnkr.  
Prognoserna för respektive verksamhet redovisas under avsnitt ”Kommentarer till 
marsresultatet och prognos 2018” på sidan 6. 
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Resultaträkning 
 
 

 Bokslut Utfall Utfall Prognos Budget 
 (mnkr) 2017 1703 1803 2018 2018 
Verksamhetens intäkter 473,7 111,8 104,5    
Verksamhetens kostnader -1 761,6 -437,2 -430,7    
Avskrivningar -81,3 -18,7 -19,1 -87,7 -81,6 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 369,2 -344,1 -345,3 -1 435,6 -1 472,2 

       
Skatteintäkter 1 332,4 334,1 344,9 1 372,0 1 382,0 
Generella statsbidrag 134,1 31,4 34,5 128,0 123,0 
Finansiella intäkter 5,0 0,5 0,4 5,0 3,2 
Finansiella kostnader -26,8 -6,8 -6,2 -25,5 -24,2 

       
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA       
POSTER 75,5 15,1 28,3 43,9 11,8 

       
Extraordinära intäkter - - - - - 
Extraordinära kostnader - - - - - 

       
ÅRETS RESULTAT 75,5 15,1 28,3 43,9 11,8 
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Driftbudgetavräkning 

 Bokslut Utfall tom Budget  Prognos Avvikelse  

tkr 2017 mars 18 2018 2018 i tkr i % 
        

Politisk verksamhet -9 918 -1 979 -9 498 -9 498 0 0% 
        

Kommunövergripande -13 532 -3 573 -82 349 -82 349 0 0% 
        

Räddningstjänst -14 341 -3 527 -14 094 -14 094 0  
        
Sektor utbildning      -4 500  
Sektorsövergripande  -6 164 -2 266 -9 501 -9 501 0 0% 
Förskola -160 198 -40 661 -164 839 -164 039 800 0% 
Grundskola -317 244 -79 936 -314 275 -319 875 -5 600 -2% 
Staben -54 391 -12 406 -52 407 -51 107 1 300 2% 
Gymnasium -101 336 -26 336 -104 607 -104 607 0 0% 
Särskola * -22 348 -5 972 -21 334 -22 834 -1 500 -7% 
Kompetens och utveckling -27 546 -7 606 -27 446 -27 246 200 1% 
Kultur Fritid -36 863 -8 043 -38 279 -37 979 300 1% 

        
Sektor socialtjänst      -3 400  
IFO -129 577 -27 715 -105 872 -105 872 0 0% 
varav försörjningsstöd -22 738 -5 995 -23 845 -23 845 0 0% 
Funktionshinder -146 498 -37 284 -149 751 -153 751 -4 000  
Vård och omsorg -242 269 -57 234 -235 894 -235 294 600 0% 

        
Sektor Samhällsbyggnad      -3 500  
Samhällsbyggnad, inkl färdtjänst -47 989 -14 311 -50 694 -54 194 -3 500 -7% 
Idrott och anläggning -28 146 -6 224 -26 302 -26 302 0 0% 
 - VA-enheten (avgiftsfinansierad) 269 480 0 0 0  
 - Avfall (avgiftsfinansierad) 1 307 759 0 0 0  
        
Sektor stödfunktioner      -2 400  
Stödfunktioner -53 842 -13 330 -53 339 -55 739 -2 400 -4% 
 - Fastighet (intäktsfinansierad) 1 716 23 398 398 0  
 - Måltid (intäktsfinansierad) 224 564 170 170 0  
        
Kalkylerad kapitalkostnad 98 564 23 432 102 002 108 557 6 555 6% 
Avskrivningar -81 040 -19 146 -81 575 -87 700 -6 125 -8% 

        
Nettokostnad -1 391 162 -342 291 -1 439 486 -1 452 856 -13 370 -17% 

        
Finansverksamheten 1 442 432 370 574 1 451 311 1 472 115 20 804 1% 

        
Resultat före jämförelsestörande 
poster 51 270 28 283 11 825 19 259 7 434 63% 

        
Tomtförsäljning 24 105  0 24 600 24 600  
        
Årets resultat 75 375 28 283 11 825 43 859 32 034 271% 
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Kommentarer till marsresultatet 
och prognos 2018 

 

 
Politisk verksamhet 
Resultatet per mars är positivt och uppgår 
till 396 tkr. Kostnader för revision och 
politiska arvoden förväntas på helårsbasis 
följa budget och prognosen är ett nollresul-
tat.   
 
Kommunövergripande 
Resultatet för perioden uppgår till 17 007 
tkr.  
De kommunövergripande medlen omfattar 
centrala medel avsatta för löneökningar, 
volymförändringar och ökade driftskostna-
der maa investeringar. Kostnaderna upp-
kommer senare under året och bedömning-
en är att det blir ett nollresultat vid årets 
slut.   
 
Sektor utbildning 
Sektor utbildning redovisar ett resultat om 
-68 tkr per mars. Prognosen för hela 2018 
är -4 500 tkr.  
 
Sektorsövergripande 
Det redovisade resultatet för sektorsöver-
gripande är 109 tkr. Ingen budgetavvikelse 
prognostiseras för 2018. 
 
Förskola 
Verksamheten förskola redovisar ett över-
skott om 1 022 tkr. Överskottet beror fram-
förallt på intäkter från taxor som överskri-
der budget medan de kommunala försko-
lorna sammantaget inte redovisar någon 
avvikelse. Nivån på taxeintäkterna kommer 
att minska under hösten till följd av färre 
förskolebarn och prognosen för 2018 är ett 
överskott om 800 tkr. 
 
Grundskola 
Grundskolans redovisade resultat per mars 
är -1 466 tkr. Prognosen pekar på ett un-

derskott för 2018 om 5 600 tkr. Grundsko-
lan arbetar sedan tidigare med en omställ-
ning för att få budgeten i balans. Det arbe-
tet har inte nått tillräckligt långt och kom-
mer att intensifieras med målsättningen att 
budgeten ska balansera under hösttermi-
nen-18 och därmed också under 2019. Un-
derskottet kan framförallt härledas till 
Kristinedalskolan, Ekenässkolan och Jör-
landaskolan. Även Stenungskolan och 
Ucklumskolan har svårigheter att få budget 
i balans. 
 
Gymnasium 
Gymnasiet redovisar ett resultat om -183 
tkr per mars och prognosen pekar på en 
budget i balans för 2018. Antalet köpta 
platser har minskat något jämfört med 
höstterminen 2017 medan antalet elever på 
Nösnäs är oförändrat. 
 
Särskola 
Resultatet för grund- och gymnasiesärskola 
uppgår till -639 tkr, och prognosen för 
2018 är -1 500 tkr. Särskolans budget 
minskades med 1 500 tkr 2018 och på 
grund av ett ökat elevantal i grundsärsko-
lan har den omställningen inte varit möjlig 
att göra. 
 
Staben 
Redovisat resultat för staben per mars är 
positivt och uppgår till 693 tkr. Prognosen 
för 2018 är ett överskott om 1 300 tkr. Det 
positiva resultatet beror på att intäkterna 
från etableringsschablonen överstiger bud-
geterad nivå. Övriga verksamhetsdelar 
förväntas ha en budget i balans. 
 
 
Kultur och fritid 
Kultur och fritids resultat per mars uppgår 
till 1 525 tkr medan prognosen för 2018 är 
ett överskott om 300 tkr. Den relativt stora 
skillnaden mellan redovisat resultat och 
prognos beror på att verksamhetens aktivi-
teter inte är jämnt fördelade över året och 
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de medel som nu redovisas som ett över-
skott kommer att tas i anspråk senare under 
året. 
 
Kompetens och utveckling 
Det redovisade resultatet för kompetens 
och utveckling är -744 tkr. Prognosen för 
hela året är noll. Arbetsmarknadsenheten 
prognostiserar ett överskott medan vuxen-
utbildningen prognostiserar ett underskott. 
 
Sektor socialtjänst 
Sektor socialtjänst redovisar ett resultat på 
709 tkr till och med mars. På helår progno-
stiserar sektor socialtjänst ett underskott på 
3 400 tkr. Åtgärder pågår fortsatt för att få 
budget i balans under 2019. 
Vård och omsorg 
Resultatet per oktober är positivt och upp-
går till 1 821 tkr. Prognosen på helår är ett 
överskott på 575 tkr.  
Överskottet per mars förklaras av en 
stängd avdelning på SÄBO och ska använ-
das för att täcka kostnader under somma-
ren i verksamheten. 
IFO/ funktionshinder 
Resultatet per mars är negativt och uppgår 
till 1 113 tkr. Underskottet per mars förkla-
ras av omställningskostnader för flykting-
verksamhet på kommunens egna boende.  
Prognosen på helår är minus 4 000 tkr och 
förklaras av köpta platser inom LSS samt 
ökade kostnader för hemtagna individer 
med stort vårdbehov.  
 
Sektor samhällsbyggnad 
Sektor samhällsbyggnad exklusive avgifts-
finansierad verksamhet redovisar ett un-
derskott om 1 286 tkr till och med mars. 
Prognos för helår är ett underskott om 3 
500 tkr. 
Ledning redovisar ett underskott per mars 
med 158 tkr. Prognos för helår är 0 tkr. 

Mark exploatering redovisar ett litet under-
skott om 29 tkr. Prognosen för helåret är 0 
tkr.  
Plan redovisar ett underskott om 278 tkr 
per mars, varav översiktsplanering visar ett 
överskott på 127 tkr och plan inkl. trafik 
visar ett underskott på 405 tkr. När det 
gäller utfallet till och med mars avseende 
detaljplanering är intäkterna lägre första 
delen av året men förväntas öka i slutet av 
året.  Prognosen för helåret är 0 tkr.  
Bygglov redovisar ett underskott till och 
med mars om 303 tkr. Detta beror på att 
intäkterna för bygglovsansökningar är 
lägre än budgeterat, men förväntas öka 
under året.  Prognosen för helåret är 0 tkr.  
Miljö Hälsoskydd visar ett underskott om 
93 tkr.  Prognos för helår är 0. Prognosen 
innehåller en osäkerhet på intäktssidan. 
Den löpande faktureringen har varit be-
gränsad under den aktuella perioden då 
relativt få ärenden som går att debitera har 
beslutats. Detta behöver följas under året.   
Teknisk verksamhet visar ett underskott för 
perioden med 636 tkr. 
Resultatet fördelar sig på enheten gata park 
som visar ett underskott om 1 031 tkr, en-
heten idrott anläggning inkl. hamnen som 
visar ett överskott om 351 tkr samt över-
gripande som visare ett överskott om 43 
tkr. Prognosen för teknisk verksamhet är 
ett underskott om 4 000 tkr vilket i sin hel-
het hänförs till gata park.  
Prognosen för gata park beror på kostnader 
kopplat till snöröjning, där upphandling av 
snöröjning och vinterväghållning för sä-
songen 2017/2018 gjordes sent under hös-
ten 2017 och blev dyrare än de avtal kom-
munen tidigare haft. Både den fasta ersätt-
ningen, beredskapsersättningen, och tim-
priset blev betydligt högre än tidigare. 
Dessutom har det varit en snörik vinter 
vilket även det har lett till att den rörliga 
ersättningen har blivit hög.    
Färdtjänst redovisar ett litet underskott om 
42 tkr. Prognos för helår är 0 tkr. 
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Bostadsanpassning redovisar ett överskott 
om 242 tkr. Prognos för helåret visar på ett 
överskott på 500 tkr.  
VA-enheten, avgiftsfinansierad 
Vatten och avlopp visar ett överskott för 
perioden med 480 tkr, varav VA-teknik 
visar ett överskott med 230 tkr och VA 
Strävliden ett överskott med 250 tkr. På 
VA-teknik beror resultatet på att lönekost-
naderna är lägre än budgeterat på grund av 
vakanser. På VA Strävliden beror resultatet 
på att reparations- och underhållskostnader 
har varit lägre under perioden men bedöms 
öka under året.   
Prognosen för 2018 visar på en budget i 
balans.  
Avfall, avgiftsfinansierad 
Avfall inkl. slam visar ett överskott för 
perioden med 759 tkr.  
Resultatet beror bland annat på att kostna-
der för slam samt för avfallshantering på 
Kläpp varit lägre än väntat. Även administ-
rativa kostnader såsom till exempel kon-
sulttjänster har varit låga under perioden, 
men förväntas öka under året.   
Prognosen för 2018 visar på en budget i 
balans.  
Tomtförsäljning 
Tomtförsäljning prognostiseras uppgå till 
24 600 tkr. 
Försäljning av tomt på Nyborgshöjd kom-
mer generera intäkter om 13 000 tkr. 
Försäljning av tomter på Gullvivevägen 
pågår. Slutbetalning på flera av tomterna 
kommer sannolikt att ske under 2018.  
Även inom Stora Höga industriområde 
södra kommer slutbetalning sannolikt att 
ske under 2018 då handpenning inkommit 
för nio tomter och försäljningar för närva-
rande pågår.  
 
Sektor stödfunktioner 
Sektor Stödfunktioner redovisar ett över-
skott för perioden om 450 tkr. Prognosen 

för helåret visar på ett underskott om 2 400 
tkr. 
 
Stödfunktionerna centralt 
Resultatet per den 31 mars uppgår till 5 tkr. 
Prognosen för helår visar på ett underskott 
om 2 400 tkr. Underskottet kan hänföras 
till ökade kostnader för Soltak AB:s tjäns-
ter utifrån en volymbaserad debitering 
samt högre driftskostnader för fler upp-
kopplingar via fibernätverk eftersom kop-
parnätet håller på att avvecklas.    
 
Fastighet 
Fastighet redovisar ett negativt resultat per 
mars om 77 tkr. Resultatet innefattar kost-
nader för ej uthyrda lokaler ”tomhyror” på 
838 tkr. Prognosen för helår beräknas till 
budget i balans.  
 
Måltid 
Resultat för mars månad är positivt och 
uppgår till 564 tkr. Överskottet kan hänfö-
ras till högre intäkter. Efter avräkning mot 
avtalskund kommer resultatet vara 87 tkr. 
Prognosen för helår är budget i balans. 
 
Finansverksamheten 
Skatteintäkter och statsbidrag 
Årets skatteintäkter och statsbidrag pro-
gnostiseras till 1 499 453 tkr och är base-
rad på SKL:s prognos enligt cirkulär 18:5. 
Prognosen innebär en budgetavvikelse om 
-5 894 tkr. Förändringen jämfört med bud-
get avseende skatteintäkterna är -10 360 
tkr och beror på en nedrevidering av löne-
summan och löneökningstakten. De gene-
rella statsbidragen beräknas till 4 466 tkr 
högre än budget och beror främst på in-
komstutjämningen.    
 
Finansiella intäkter och kostnader 
Finansnettot för perioden uppgår till -5 845 
tkr och prognosen för helåret är -20 567 
tkr, vilket är 447 tkr bättre än budget.  
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De finansiella intäkterna följer för perioden 
budget, men prognosen för helåret pekar på 
ett överskott om 1 758 tkr tack vare över-
skottsutdelning från Kommuninvest.  
De finansiella kostnaderna prognostiseras 
till ett underskott om 1 311 tkr och beror 
främst på finansiella kostnader för pens-
ionsskulden.  
Pensioner och arbetsgivaravgifter 
Den sammantagna prognosen för pensioner 
och arbetsgivaravgifter för helåret är ett 
överskott på 26 251 tkr. 
 

Avsättningar till pensioner som är baserad 
på KPA:s beräkning pekar på ett under-
skott om 1 074 tkr.  
Nettot av utbetalning av arbetsgivaravgif-
ter och intäkter av PO-pålägg från verk-
samheten där prognosen är ett överskott 
mot budget på 27 325 tkr. Detta förklaras 
med att det budgeterade PO-pålägget är 
lägre än det prognostiserade utfallet. 
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