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§ 73 Dnr 2018-00065  

Budgetuppföljning Kinda kommun månadsvis 2018 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar ta emot informationen.    

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har upprättat rapport avseende budgetuppföljning för Kinda 
kommun mars 2018.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-11 

Budgetuppföljning Kinda kommun mars 2018  
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 Kommunfullmäktige 

 

Budgetuppföljning Kinda kommun månadsvis 2018 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar ta emot informationen.    

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har upprättat rapport avseende budgetuppföljning för Kinda 
kommun mars 2018.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-11 

Budgetuppföljning Kinda kommun mars 2018  

Syfte 

Syftet med ärendet är att kommunfullmäktige ska få rapporter på hur 
budgetuppföljningen går under året. 

Önskad effekt 

Kommunfullmäktige får en bild över hur kommunens ekonomi utvecklas. 

Berörda 

Kommunfullmäktige 

Samråd 

- 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

- 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 
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Kommunstyrelsen 
 

Datum 
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Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

Ekonomiavdelningen ansvarar för att ta fram budgetuppföljningen för Kinda 
kommun för de månader som kommunfullmäktige har beslutat att det ska tas fram 
för. 

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

- 
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Kinda kommun 
Budgeterat resultat: 20 819 tkr 
Prognostiserat resultat: 11 159 tkr 
Avvikelse 2018:  - 9 660 tkr 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
 Bildning 

 Vård och omsorg  

 Samhällsbyggnad  

 Internt stöd och uppföljning 
Kommunfullmäktiges ordf: Lena Käcker Johansson 
Kommunchef: Rosie-Marie Fors 
 

Viktige händelser 
 Organisationsförändring klar 1 januari. 

Under 2018 kommer arbetet i den nya 

organisationen att samordnas och 

utvecklas.  

 Fördjupad översiktsplan för Rimforsa går 

in i slutfasen. 

 Startbesked räddningsstationen 

 Ny förskola i Rimforsa från 1 januari 

 Gratis lovaktiviteter inom fritidsgården 

 Kulturskolan har 540 elever idag 

 Stor andel flerspråkiga barn i Kisa och 

Horn vilket gör att förberedelseklassen 

ökar. 

 Allhamraskolan stängde portarna under 

februari. 

 Attefallshus som utveckling av utemiljö 

vid Tornhagens förskola 

 Projekteringen av Rimforsa skola är 

uppstartad 

 Bredband Kisa tätort i slutfasen 

 Ständiga förbättringar inom Bergdala och 

hemtjänsten. 

 Digitalisering och IT-utveckling, tex 
kommer under våren alla lägenheter på 
särskilt boende tillgång till Wifi. 

Mål och måluppfyllelse 
Kommunen har utformat ett antal mål. Efter april 
kommer en uppföljning av målen. Målen avser 
nedanstående områden: 

 

 God livsmiljö  

 Hållbar samhällsutveckling  

 Ett livskraftigt näringsliv  

 Kompetensförsörjning  

Årets verksamhet 
 
De olika mätningar som sker visar att kommunens 
verksamheter har en mycket god kvalitet och dom 
vi är till för är nöjda med utförandet.  
Kompetensförsörjningen är en viktig fråga för 
kommunen både intern och extern varför detta 
arbete kommer vara ett prioriterat område under 
året. I dagsläget ser vi att vi lyckas bra med att få 
till oss medarbetare. 

Ekonomi 

Driftredovisning för perioden 
Nämnderna redovisar ett underskott på ca -2 % 
Kostnadsökningar ser vi inom: 

 fler barn och ungdomar från förskola till 
gymnasium  

 ökat stöd för medborgare med särskilda 
behov  

 omskolning av medarbetare 

 Fortsatt ökning av placeringar inom IFO 
 

Budgeten för 2018 innebär samma pengar som 
2017 vilket ställer stora krav på verksamheterna. 
Budgetarbetet för 2019 är under slutfasen och 
beräknas vara klart under maj.  

Investeringar  

Prognos helår 2018: 
LSS-boende, skatepark, bad Värgårds udde, 
ombyggnation Bäckskolan, Hovbyhamn och lekpark 
i Kisa pågår enligt plan. 
I Rimforsa pågår Vattenverk, idrottshall samt 
projektering av Rimforsa skola enligt planeringen. I 
Hycklinge och Horn pågår planering för lekparker. 
Prognos för investeringarna lämnas efter april. 

Framtiden 
En ökad komplexitet med minskad tillgång på 
arbetskraft, ökade behov och stora investeringar 
måste hanteras kreativt med nya arbetsmetoder 
och ökad användning av välfärdsteknologi. Flera 
aktiviteter har startat upp inom varje nämnd för 
att möta framtiden. 



   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2018 41 267 41 398 39 967

2017 41 110 43 786 39 705 47 066 45 244 42 201 47 720 40 926 45 425 47 055 48 089 49 354

2016 38 020 47 228 36 705 44 552 46 772 36 244 46 693 37 965 46 487 41 898 45 915 47 960
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Nettokostnad Kinda kommun

Nettokostnad (tkr) ack mar-18 ack mar-17

Övriga nämnder 28

Kommunstyrelsen 7 048 7 099

Samhällsbyggnadsnämnd 5 574 12 860

Bildningsnämnd 56 428 56 084

Vård- och omsorgsnämnd 53 061 47 622

Kommunrevision 90 141

Överförmyndare 404 796

Totalt drift 122 633 124 602

Ofördelade medel 0 0

Finansförvaltningen -143 486 -143 000

Totalt kommun -20 852 -18 400

Budget/Prognos 2018 Prognos 2018 Budget 2018

Prognostiserad 

budgetavvikelse 

2018

Övriga nämnder 200 200 0

Kommunstyrelsen 34 245 33 245 -1 000

Samhällsbyggnadsnämnd 70 365 70 365 0

Bildningsnämnd 235 897 231 624 -4 273

Vård- och omsorgsnämnd 202 457 196 869 -5 588

Kommunrevision 1 080 1 080 0

Överförmyndare 1 380 1 380 0

Total driftavvikelse -10 862

Ofördelade medel 2 423 8 225 5 802

Finansförvaltningen -559 207 -563 807 -4 600

Totalt Kinda kommun -11 159 -20 819 -9 660



   
 

 
 

Kommunstyrelsen 
Budget 2018: 33 245 tkr 

Prognos 2018: 34 245 tkr 

Avvikelse 2018:  - 1000 tkr, -3% av budget 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
 Strategiskt & regionalt utvecklingsarbete 

 Marknadsföring & information 

 Övergripande kvalitet och digitalisering 

 HR & Lön 

 Ekonomi & mål 

 Upphandling 

 Politisk administration  

 Näringsliv 

 Civilberedskap 

Kommunstyrelsens ordf: Hans Måhagen 

Kommunchef: Rosie-Marie Fors 

Viktiga händelser 
 Implementering av ny organisation  

 Bredband Kisa tätort i slutfasen.  

 Framtagande av ny strategi för utbyggnad 

bredband uppstartat. 

 Lanserat nytt intranät 

 Påbörjat kontinuitetsinventering  

 Uppdaterat ny krisledningscentral 

 Strategi och handlingsplan för 

näringslivsarbetet framtagen 

 E-faktura för kunder utvecklas 

 Implementering nytt samverkansavtal 

 Uppdatering av dokument inom 

personalområdet  

 Fortsätta arbetet med 

kompetensförsörjning 

 Starta ett arbete med fokus på friskare 

arbetsplatser 

 Ledarutvecklingsprogram pågår 

 Utveckla budgetdialogen  

 Utbildning politiker och tjänstemän i 

ansvar och roller 

 

Mål och måluppfyllelse 

Målen följs upp efter mars månad. 

 

 

 

 

Årets verksamhet 
Första månaderna har inneburit en stor 

arbetsinsats för att få den nya organisationen på 

plats och för att förtydliga vart olika frågor ska 

hanteras. Detta arbete kommer kräva en stor 

insats under hela 2018.  Kinda kommun är ansvarig 

för HR och lönefunktionen för Ydre kommun, detta 

kommer fasas ut under 2018. Arbetet med 

kartläggning av vårt digitaliseringsarbete och 

kvalitetsarbete har påbörjats.  

Ekonomi 

Driftredovisning för perioden 
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med 

1000 tkr. Detta avser omskolning av personal med 

2000 tkr från lokalvårdare till undersköterskor 

samt överskott för ej tillsatta tjänster med 1 msek. 

Rekryteringar beräknas ske under året. Arbete 

pågår för att möjliggöra extra intäkter som kan 

förbättra kommunens resultat. Detta blir klart till 

nästa månadsuppföljning. I övrigt är det mindre 

avvikelser. 

Investeringar  

Prognos helår 2018: 
Kommunstyrelsen prognosticerar inte för några 

investeringar under 2018. 

Framtiden 
Kvalitetsarbetet kommer struktureras under 2018 

liksom det digitala utvecklingsarbetet. 

Budget för 2019 pågår och förvaltningens förslag är 

överlämnad för politisk behandling. Beslut 

beräknas innan sommaren.  

Kommunstyrelsens organisation kommer från 2018 

ha som främsta uppgifter att styra, leda och följa 

upp verksamheterna inom Kinda kommun.  Fokus 

kommer ske för att utveckla detta arbete under 

2018.   



   
 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnd 
Budget 2018: 70 365 tkr 
Avvikelse anslagsfin. 2018: +/- 0 tkr 
Avvikelse taxefin: +/- 0 tkr 
Total avvikelse: 0 tkr 
 

Verksamhetsuppdrag och organisation 

 Kost 

 Infrastruktur bredband 

 Lokalvård, vatten, renhållning, lokaler, 
byggnation och underhåll 
Gator, park och vägar 

 Kultur och fritid, turism 

 Medborgarkontor, samhällsresor, 
administration 

 Översiktlig planering och mark & 
exploatering, skog 

 Räddningstjänst 
 Miljö och hälsa 

Samhällsbyggnadsnämndens ordf: Björn Hoflund 
Samhällsbyggnadschef: Tommy Johansson 
 

Viktiga händelser 

 Bredband Kisa tätort i slutfasen. 
Framtagande av ny strategi för utbyggnad 
bredband uppstartat. 

 Ny idrottshall och utbyggnad av 
vattenverk i Rimforsa är beslutat. 

 Byggnation av LSS boende kommer att 
påbörjas 

 Fördjupad översiktsplan för Rimforsa 
pågår enligt plan. 

 Ny organisation från 1 Januari, under 
uppbyggnad. Mycket kvarstår. 

 Försäljning av fastigheter (gula villan, 
allhamra) 

 Ny strategi för intern hyressättning pågår. 
 

Mål och måluppfyllelse 
Under 2018 finns det en fastslagen plan (FÖP) för 
lämplig mark för industri och bostäder och fritid. 
Arbetet med att skapa förutsättningar för att 90 % 
av befolkningen ska ha möjlighet till 
bredbandsansluta sig senast år 2020 fortgår 
Att skapa förutsättningar för att Kinda ska ha 
attraktiva och trygga närmiljöer är ett ständigt 
pågående arbete. 

Årets verksamhet 
Verksamheterna pågår och ekonomin är i balans.  

Ekonomi 
Räddningstjänsten har till nämnden beskrivit att 
det kommunala sjukvårdsuppdraget kommer att 
öka i antal utryckningar. Det tilldelade beloppet på 
225 tsk räcker inte till för att driva detta uppdrag. 
Inriktningen med att öva enligt friska brandmän 
konceptet ökar kostnaderna med 100 tsk.  
Räddningstjänsten kommer att göra ett minus 
resultat på helåret, vilket vägs upp av överskott på 
andra delar av förvaltningen.  
 

Drift  

Efter tre månader redovisar samhällsbyggnad 
enligt bedömning en ekonomi i balans.  

Investeringar 

Arbetet för ett nytt vattenverk i Rimforsa har 
påbörjats och väntas vara klart under 2019. 
Tidigare beräkningar på 14 miljoner kommer inte 
att räcka till för att genomdriva investeringen, 
tilläggskostnader på ca 8 miljoner har aviserats. 
Upphandling av ny räddningsstation i Kisa nära 
förestående. 
Arbetet med underlag för en ny skola i Rimforsa 
pågår. 

Framtiden 
Kvalitetsarbetet struktureras för att hitta en 
samordning inom hela förvaltningen och 
strukturen kommer vara klar under året.  

  



   
 

 
 

Bildningsnämnd 
Budget 2018: 231 624 tkr 
Prognos 2018: 235 897 tkr 
Budgetavvikelse: - 4273 tkr, -1,8 % av budget 

Verksamhetsuppdrag och organisation 

Bildningsnämnden ansvarar för utbildning och 

lärande från förskola till vuxenutbildning. Alla barn 

och ungdomar ska oberoende av kön, geografisk 

hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden 

ha lika tillgång till utbildning. Verksamheterna är 

organiserade med rektor/förskolechef som 

ansvarar för rättssäkerhet, likvärdighet, kvalitet 

och utveckling. BN ansvarar även för kulturskola, 

fritidsgård samt AMI som vardera leds av en 

verksamhetschef. AMI består av tre huvudsakliga 

delar: arbetsmarknadsinsatser, flyktingmottagning 

och integrationsarbete. 

Nämndens ordf: Ulf Johansson 
Förvaltningschef: Eva Holm 

Viktiga händelser 

 Ny tillförordnad chef för AMI från 1 april. 

 Bäckskolan och Kulturskolan ha en plan 
för att få en bättre struktur och ett bättre 
upplägg på klassorkestern. Satsningen 
hoppas leda till ett ökat antal elever till 
Kulturskolan i Kisa. 

 Nystartsjobb används av våra 
verksamheter. 

 Stor andel flerspråkiga barn i våra 
verksamheter i Kisa och Horn vilket gör att 
förberedelseklassen ökar. 

 Attefallshus som utveckling av utemiljö 
vid Tornhagens förskola. 

 Fritidsverksamheten i Rimforsa har 
utökats med lokal i Åsundahallen. 

 Minskat elevantal på YH utbildningen.  
Minskade intäkter på ca: 325 000:- 

 Rekrytering av skolpsykolog 75%. 

Mål och måluppfyllelse 

Inga nationella avstämningar sker under mars vad 

gäller nämndens mål och måluppfyllelse inom 

skolan. 

Årets verksamhet 

Verksamheterna inom BN håller hög kvalité och 

genomförs kostnadseffektivt jämfört med andra 

kommuner. Den lagstadgade verksamheten har 

nationella mål. AMI lyckas med sitt uppdrag vilket 

ger VON en lägre kostnad för försörjningsstöd. 

Flyktingmottagningen genomförs enligt 

fördelningstal från länsstyrelsen, ca 40 personer 

under året.  

Kulturskola och fritidsgård ger våra unga 

kommunmedborgare meningsfull fritid. 

Ekonomi 

Driftredovisning för perioden 

Utfallet för mars visar på en positiv 

budgetavvikelse på 1 077 tkr som härrörs till: 

 AMI och EFS-projektet ger en positiv 
budgetavvikelse 

 Kulturskolan, förskolan och grundskolan i 
balans 

 Interkommunala kostnader visar ett 
underskott på 614 tkr för perioden 

 Staben visar ett överskott p g a vakans 
  

Prognosen för året visar trots det på ett underskott 

som beror på: 

 Ökade kostnader p g a av ytterligare en 
grundsärskoleklass. 

 Ökade personalbehov i 
förberedelseklassen.  

 Ökade kostnader för interkommunala 
kostnader samt tilläggsbelopp inom 
gymnasie- och gymnasiesärskolan. 

 Avtalet för lärarna inte klart och saknas i 
utfallet för perioden. 

 Ökad ersättning avseende tidigare 
anpassningar av fastigheten Regenten. 

Investeringar 

Prognos helår 2018:  

Investeringsbudgeten har tagits av nämnden 
under februari.  

Framtiden 

En oförändrad rambudget för 2018 ställer höga 

krav på omfördelningar inom ram. Kostnader för 

elever i behov av särskilt stöd inom grund- och 

särskolan kan inte helt förutses eller rymmas inom 

budget. Personalförsörjningen försvåras/fördyras 

då brist på lärare och förskollärare sammanfaller 

med en ökning av barn och elever. Stora 

rekryteringsbehov vid Horns skola. En lärares 

arbetsuppgifter behöver renodlas. Försök med 

olika yrkeskategorier pågår för att avlasta lärare. Ex 

lärarassistent, mentor mm. 

  



   
 

 
 

Vård- och omsorgsnämnd 
Budget 2018: 196 869 tkr 
Prognos 2018: 202 457 tkr 
Budgetavvikelse: -5 588 tkr -2,8 % av budget 

Verksamhetsuppdrag och organisation 

Nämnden fullgör med stöd av socialtjänstlagen 

(SoL) kommunens ålagda uppgifter inom den 

sociala sektorn. Nämnden har också ett ansvar att 

följa lagen om särskilt stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) och att ge den hälso- och 

sjukvård (HSL) som åvilar kommunen genom 

lagstiftning eller avtal. Nämndens verksamheter är 

organiserade inom fyra områden; Äldreomsorg, 

Funktionsstöd, Hemsjukvård och Individ- och 

familjeomsorgen (IFO). 

Nämndens ordf: Roger Rydström 
Förvaltningschef: Joachim Samuelsson 
 

Viktiga händelser 
 Digitalisering och IT-utveckling. 

 Fortsatta kostnadsökningar avseende 
placeringar 

 Effektiviseringar i linje med nyckeltal främst 
inom hemtjänsten 

Mål och måluppfyllelse 
Nämndens åtaganden har konkretiserats och 

förankrats ute i områdena. Arbetet ligger i linje 

med de aktiviteter som fastställts i nämndplan. 

Måluppfyllelsen följs upp vid månatliga 

avstämningar samt vid tertial. I dagsläget finns 

inget som talar för att målen ej kommer att 

uppnås. 

Årets verksamhet 
Verksamhetsområdena arbetar på i linje med 

förväntat, bortsett äldreomsorgen där 

hemtjänstens ekonomi och styrning är under 

intern genomlysning. Inom IFO ser vi en mycket 

negativ utveckling avseende ekonomin. Kostnaden 

för placeringar ökar och försörjningsstödet börjar 

gå upp igen. 

Ekonomi 

Driftredovisning för perioden 
Ackumulerat resultat vid utgången av mars månad 

är – 1 047 tkr. Orsaken till underskottet är den 

negativa utvecklingen avseende 

placeringskostnaderna som fortsätter att öka. 

Ytterligare besvärande är även att 

försörjningsstödet börjat visa på en negativ 

utveckling. Bakgrunden till de förändrade 

kostnaderna avseende försörjningsstödet, är 

främst en ökad psykisk ohälsa, där individerna inte 

har möjlighet till försörjning. 

Inom äldreomsorgen har resultatet förbättrats mot 

föregående månad men som tidigare aviserats, bör 

de ligga med överskott för att klara sommaren. 

Önskvärt hade där varit ett överskott om 1 300 tkr. 

Underskottet kan direkt härröras till hemtjänstens 

verksamhet där åtgärder vidtagits för att komma 

till rätta med underskottet. Scheman har arbetats 

om och nya scheman startar upp under mitten av 

april månad. Utöver detta sker 

utbildningssatsningar för att komma tillrätta med 

upplevda svårigheter avseende planeringssystem 

och personalsystem. 

Investeringar 

Prognos helår 2018:  
Inga större investeringar bortsett från uppstarten 

av kommande gruppbostad. I övrigt löpande 

mindre investeringar inom ramen för budgeterade 

medel.  

Framtiden 
Nämnd och förvaltning står inför fortsatt stora 

ekonomiska utmaningar. Samtidigt pågår ett 

ständigt förbättringsarbete avseende arbetssätt, 

digitalisering och effektivisering inom samtliga 

verksamheter. Trots utmaningar kring 

kompetensförsörjningen är nämndens 

verksamhetsområden relativt stabila. 

Problematiken kring vikarier till exempelvis 

sommaren är dock mycket stor och andelen 

ansökningar på utannonserade tjänster är fortsatt 

låga. Fortsatta satsningar kring E-hälsa är ett måste 

för att kunna möta framtida behov för såväl 

brukare som medarbetare. 

 

  



   
 

 
 

Överförmyndare i Samverkan 
Budget 2018: 1 380 tkr 

Prognos 2018: 1380 tkr 

Budgetavvikelse 2018: 0 tkr, 0 % av budget 

Kommunrevisionen 
Budget 2018: 1 080 tkr 

Prognos 2018: 1 080+/-  

Budgetavvikelse 2018: 0 tkr, 0 % av budget  

Ofördelade anslagsmedel 
Budget 2018: 1 023 tkr lönepott prioriterade 
grupper. 
Prognos att utfördela under 2018: 1 023 tkr  
 
Budget 2018: 1 411 tkr övriga anslagsmedel 
Redan utfördelat:-1 300 tkr enligt nedan  
Prognos att ej utfördela 2018: 111 tkr  
 
Budget 2018: 7 643 tkr till ökade kapitalkostnader 
mm 
Redan utfördelat: - 552 tkr 
Kvar ofördelat 2018 : 7 091 tkr 
Prognos att utfördela under 2018:  1 400 tkr till 
del av LSS bostad. 
 
Totalt ofördelade budgetmedel: 10 077 tkr. 
Prognos att ej utfördela 2018: 5 802 tkr. 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
Lönepott fördelas efter förhandlingsdelegationens 
beslut 
Ofördelade anslagsmedel till Kommunfullmäktiges 
förfogande 

Viktiga händelser 

Årets verksamhet 
 
KF § 77, KS § 139 (2017-00186) 800 tkr till 
Utbildning av undersköterskor. Budget utlagd till 
verksamhet under kommunchef 1010 92067).  
 
Behörighetsgivande utbildning Bildningsnämnden 
500 tkr (2017-00128) 
 
Kapitalkostnader för färdigställda lokaler enligt 
äskande i budget 2018: 
215 tkr Bäckskolan (Bildning) 
337 tkr Värgårdsskolans slöjdsal (Bildning) 
 
Löner prioriterade grupper. Fördelas efter 
löneöversyn 

Ekonomi 

Drift  

Se årets verksamhet 
8 225 tkr kvar att fördela per feb. 

Framtiden 

LSS-bostaden planeras att färdigställas under 

senare del av 2018. VON planeras att 

utfördelas del av totalt ofördelade 

budgetmedel i särskild pott. Uppskattningsvis 

1400 tkr. 

  



   
 

 
 

Finansförvaltningen 
Budget 2018: 563 807 tkr 
Prognos 2018: 568 807 tkr 
Avvikelse 2018: -4 600 tkr 

Verksamhetsuppdrag och organisation 
Budgetansvar: 
Finansförvaltningen hanterar de intäkter och 
kostnader som inte bokförs direkt på någon av 
nämnderna. 
 
Kommunalskatteintäkter och generella statsbidrag 
utgör de största posterna. Härifrån sker 
pensionsutbetalningar och pensionsavsättningar 
och finansiella intäkter och kostnader bokförs här. 
 

Viktiga händelser 

Mål och måluppfyllelse 

Årets verksamhet 
Vi ser i senaste prognosen för skatter och bidrag 
att avräkningarna för 2017 och 2018 är negativa. 
Totalt är skatterna 4,8 mkr lägre än budgeterat. 
De generella bidragen är däremot 2,3 mkr bättre 
än budget. 

Pensionerna enligt senaste underlaget (december) 
är 1,6 mkr högre än budget. Vad som händer under 
året är svårt att bedöma så detta är det bästa vi 
har just nu. 
Bedömningen är att finansnettot följer budget.  
Det som försämrar är den interna finansieringen 
genom internräntan. Då investeringarna inte är 
klara att börja skriva av så minskar den interna 
intäkten som internräntan ger (-1,5 mkr) 
Reavinst vid försäljning Fimongatan inräknad med 
700 tkr. 

Ekonomi 

Drift  

Prognosen hamnar just nu på en negativ avvikelse 
– 4,6 mkr. 

Framtiden 

Regeringen presenterar vårpropositionen i 
mitten av april. Vecka 17 kommer ny prognos för 
kostnadsutjämning och LSS. 
Vi kan i nuläget inte bedöma utfallet på ev medel 
från Migrationsverket. Prognos satt till 0 kr. 
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Nettokostnad Kommunstyrelsen
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Nettokostnad Samhällsbyggnadsnämnd exkl taxefinansierad 
verksamhet

Serie1
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Nettokostnad taxefinansierad VA
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Nettokostnad taxefinansierad - Renhållning
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Nettokostnad Bildningsnämnd

Serie1
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Nettokostnad Vård- och omsorgsnämnd
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