
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-06-19 1(1) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS §        

Information från ordföranden och kommunchef  

Redogörelse 

1. Ordförande informerar. 

2. Kommunchef informerar.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.   
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KS §        

Beslut om startbesked för Mohedaskolans etapp 2, om- och 
tillbyggnad av skolan inklusive ny sporthall. 

Beslutsunderlag  

1. Tjänsteskrivelse, daterat den 12 juni 2017 

2. Bilaga, ritning, daterat den 12 juni 2017 

Redogörelse 

Om- och tillbyggnad av Mohedaskolans matsal och kök är i slutskedet. 

Detta är etapp 1 av flera om- och tillbyggnader som planeras göras vid 

Mohedaskolan. Vid planeringen av etapp 2 har planeringen utgått från hur 

dessa ombyggnader påverkar skolan och hur genomförandetiden för 

byggnationerna skall underlättas. Målet med projekteringen har varit att 

skapa lokaler som ger förutsättningar för att bedriva en undervisning enligt 

gällande lagar/förordningar för det antal elever inom nuvarande 

upptagningsområde som förväntas enligt kommunens befolkningsprognos 

till år 2025.  

Ärendet var uppe i kommunstyrelsen den 7 juni som ett informationsärende. 

Etapp 2 har varit ute på anbudsräkning. Entreprenör är tilldelad 

entreprenaden under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om 

startbesked. Projektkostnaden för lågstadiet, bibliotek och sporthall 

uppgår till 92 357 000 kr. 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om startbesked 

för Mohedaskolans etapp 2, om- och tillbyggnad av skolan inkl. ny 

sporthall. Projektkostnaden uppgår till 92 375 000 kr. 

 

2. Paragrafen justeras omedelbart.   

 

 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige  
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Kommunledningsförvaltningen 

Ulf Arvidsson 

Byggsamordnare 
Tel. 0472-150 80 

E-post: ulf.arvidsson@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2017-06-16 

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se kommunen@alvesta.se 

Till 

Kommunfullmäktige  

 

Tjänsteskrivelse etapp 2 Mohedaskolan, om- och tillbyggnad av 
skolan inkl. ny sporthall 

Underlag 

1. I december 2013 aktualiserades behovet av att ersätta de tillfälliga 

paviljonger som finns vid Mohedaskolan. 2013-12-10 KF § 153 Dnr 

2013/544.291.  

2. I augusti 2014 väcktes frågan om folkbibliotekets placering i Moheda. 

Kommunfullmäktige beslutade, 2015-03-24 KF § 21 Dnr 2015/139.219, om 

ett integrerat folk- och skolbibliotek vid Mohedaskolan.  

3. I november 2016 beslutade Kommunfullmäktige om startbesked för om- 

och tillbyggnad av matsal och kök, KF § 140, 2016-11-01 Dnr 

2016/364.291. 

Redogörelse 

Just nu är om- och tillbyggnad av Mohedaskolans matsal och kök i 

slutskedet. Detta är etapp 1 av flera om- och tillbyggnader som planeras 

göras vid Mohedaskolan. Vid planeringen av etapp 2 har planeringen utgått 

från hur dessa ombyggnader påverkar skolan och hur genomförandetiden för 

byggnationerna skall underlättas. Målet med projekteringen har varit att 

skapa lokaler som ger förutsättningar för att bedriva en undervisning enligt 

gällande lagar/förordningar för det antal elever inom nuvarande 

upptagningsområde som förväntas enligt kommunens befolkningsprognos 

till år 2025.  

Ärendet var uppe i kommunstyrelsen den 7 juni som ett informationsärende. 

Etapp 2 har varit ute på anbudsräkning. Entreprenör är tilldelad 

entreprenaden under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om 

startbesked. Projektkostnaden för lågstadiet, bibliotek och sporthall uppgår 

till 92 357 000 kr. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om startbesked för 

Mohedaskolans etapp 2, om- och tillbyggnad av skolan inkl. ny sporthall. 

Projektkostnaden uppgår till 92 375 000 kr. 

 

Ulf Arvidsson 

Byggsamordnare 

Bilaga: M21 

mailto:ulf.arvidsson@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:kommunen@alvesta.se
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KS §  

Förslag till Remissyttrande ”Förslag till bildande av Åsnens 
nationalpark” 

Beslutsunderlag  

1. Tjänsteskrivelse, daterat den 13 juni 2017 

2. Remiss från naturvårdsverket  

Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Kronoberg, 

Alvesta kommun, Tingsryds kommun och Växjö kommun tagit fram 

ett förslag till en nationalpark som är belägen i västra delen av sjön 

Åsnen. Den föreslagna nationalparken består av naturreservaten 

Bjurkärr, Västra Åsnens övärld och Toftåsa myr, områden som ligger 

mellan dessa är naturreservat och en del omkringliggande värdefulla 

öar, vatten- och skogsområden. Alvesta kommun ställer sig mycket 

positiv till förslaget. Kommunen vill i sammanhanget uttrycka att 

processen för framtagande av förslaget har varit givande och väl 

genomförd. 

Aktiviteter som exempelvis cykling och fiske är viktiga och allt mer 

efterfrågade aktiviteter inom besöksnäringen. Förslagets entréer, 

möjligheterna att tillåta cykling och båtar med motorer kommer, enligt 

kommunens mening, att bidra positivt till nationalparkens attraktivitet 

och följaktligen även till besöksnäringen kring sjön Åsnen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget. 

 

Protokollet ska skickas till 

Naturvårdsverket  
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Kommunledningsförvaltningen 

Kansliavdelningen 

Kristiina Kosunen Eriksson 

Kommunchef 

Tel: 0472 150 00 

kommunen@alvesta.se 

 

Tjänsteskrivelse 
 

2017-06-13 
 

Dnr 

KS 2017/197.260 

 

 

 

 

Till 

Naturvårdsverket 

106 48 Stockholm 

 

e-post: registrator@naturvardsverket.se 

 

 

Förslag till 
Remissyttrande  
”Förslag till bildande av Åsnens nationalpark” 

Ert dnr NV-10872-11 

 

Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Kronoberg, Alvesta 

kommun, Tingsryds kommun och Växjö kommun tagit fram ett förslag till en 

nationalpark som är belägen i västra delen av sjön Åsnen. Den föreslagna 

nationalparken består av naturreservaten Bjurkärr, Västra Åsnens övärld och 

Toftåsa myr, områden som ligger mellan dessa är naturreservat och en del 

omkringliggande värdefulla öar, vatten- och skogsområden. 

 

Alvesta kommun ställer sig mycket positiv till förslaget. Kommunen vill i 

sammanhanget uttrycka att processen för framtagande av förslaget har varit 

givande och väl genomförd. 

 

Aktiviteter som exempelvis cykling och fiske är viktiga och allt mer 

efterfrågade aktiviteter inom besöksnäringen. Förslagets entréer, möjligheterna 

att tillåta cykling och båtar med motorer kommer, enligt kommunens mening, 

att bidra positivt till nationalparkens attraktivitet och följaktligen även till 

besöksnäringen kring sjön Åsnen. 

Definition av järnvägsområde 

Banvallen definieras av kommunen som före detta järnvägsområdet, det vill 

säga hela det område mellan släntkrönen som tagits i anspråk för 

järnvägsanordningen. Kommunen föreslår att definitionen infogas i förslaget 

till föreskrifter för Åsnens nationalpark. 

Ledningar – förslag till komplettering av förslag till föreskrifter för 
Åsnens nationalpark 

I kommunens åtagande ingår att genom avtal säkerställa möjlighet till 

markförlagda ledningar i den före detta banvallen, som löper genom det 

föreslagna nationalparksområdet. Det är positivt att detta även säkerställs 

genom reglering i föreskrift (Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter 6 § 

punkt 17).  

 



 

 

  
  

För att säkerställa driften av befintlig infrastruktur är det, enligt kommunen, 

önskvärt att även befintlig ledning inklusive utsläppspunkt från Huleviks 

reningsverk anges som enskild punkt under 6 § i föreskrifterna, alternativt 

inarbetas i 6 § punkt 6. Eftersom föreskrifterna ska fungera som ramverk för att 

bedöma tillåtligheten i framtida åtgärder som kan behöva vidtas, är det enligt 

kommunens mening av yttersta vikt, att föreskrifterna reglerar väsentliga delar 

av det befintliga reningsverkets funktion. 

Renhållning 

Kommunen vill i sammanhanget peka på vikten av att så tidigt som möjligt 

arbeta förutseende för att skapa förutsättningar för omhändertagande av skräp, 

sopor och avfall såväl i nationalparken som i närbelägna samhällen genom att 

renhållningen är lämpligt utformad. Det kan innebära ökat behov av tömning 

av återvinningsstationer i närområdet.  

Kommunikationer 

Kommunen anser vidare att en framtida samordnad kommunikation är av 

grundläggande betydelse och en angelägen åtgärd efter nationalparkens 

införande. Nationalparken kan förväntas att öka behovet av framtida 

investeringar i väginfrastruktur och allmänna kommunikationer.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget. 

 

 

 

Kristiina Kosunen Eriksson Ola Agermark 
Kommunchef   Näringslivsansvarig 

 

 

 

I handläggningen av ärendet har medverkat: Patrik Karlsson, planarkitekt 

Förvaltningen för samhällsplanering, Martin Sallergård, fritidschef Kultur- och 

fritidsförvaltningen och Ola Agermark, näringslivsansvarig 

Kommunledningsförvaltningen. 
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KS §        

 

Ekonomisk månadsrapport per 2017-05-17 för 
kommunledningsförvaltningen  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, daterad den 15 juni 2017 

Redogörelse 

Enligt beslut av kommunstyrelsen ska en förenklad rapport upprättas 

per sista mars, april, maj, september, och november.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk månadsrapport per 2017-05-

31 för kommunledningsförvaltningen.  
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‘ 

Alvesta 
hommuun 

Kommunledningsfdrvaltning 
Ekonomi— och upphandlingsavdelningen 
Beata Olsson 
Ekonom Datum 

Te1.0472-154 88 2017-05-15 
E—post: beata.olsson malvestase 

Tj finsteskn'velse/Missiv 

Till Kommunstyrelsen 

Ekonomisk ménadsrapport per 2017-05-31 f6r 
kommunledningsférvaltningen 

Bakgrund 

Enligt beslut av kommunstyrelsen ska en fdrenklad ekonomisk rapport 
uppréittas per sista mars, april, maj, september, oktober och november. 

Ffirslag till beslut 

att kommunstyrelsen godkéinner ekonomisk minadsrapport per 2017-05-31 
fdr k0mmunledningsfdrvaltningen. 

Kornmunchef 

Bifogas 

Ekonomisk manadsrapport per 2017-05-31 

Organisationsnr Beséksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till f6rvaltningen 
212000-0639 Centl‘alplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.211vesm‘se klk@alvesta.se



I

\ 

Uppfc‘iljningsmall ménadsrapport 

Tabell A 
mkr 

fl 
73 1851?” Budget 

‘ L‘tfallr n gnbs 
‘ 

Fbreg ‘Budgfleitr Afi‘ikéfie 
20‘1"05 301‘05 

; 

101612 201"]: ‘1 n gnos ‘ 20PM 
’ 

LX-X') 
‘ (X) 

\ 2 
(Y) 

Intékter 4 ,8 5,7 14,3* 13,4 13,4 13,7 -0,3 

Personalkostnader 12,5* 13,3 14,2 31,2* 34,6 34,6 34,1 -0,5 

Ovriga kostnader 18,0* 18,6 19,4 44,9* 46,7 46,7 46,6 -0,1 

Nettokostnad 28,2* 27,1 27,9 61,8* 67,9 67,9 67,0 -0,9 

*organisationsfér'andring av kommunledningsférvaltningen fr.o.m. 1 januari 2017 

Tabell B 

Kansliavdelning 7,4* 7,7 8,1 17,9* 20,1 19,3 -O,8 

Ekonomi— och 9,5 10,4 10,9 24,2 26,2 26,1 -O,1 

upphandlingsavdelning 
IT - och 7,2 5,0 4,0 9,6 9,6 9,6 0 
serviceavdelm'ng 

Personalavdelning 4,1 4,0 5,0 10,1 12,0 12,0 0 

Nettokostnad 28,2 27,1 27,9 61,8 67,9 67,0 -0,9 

*Verksarrmetsutvidgning i jfr med férregéende fir inom kanshavdelningen 

1 Overgripande kommentarer till tabell A och Tabell B: 
Kommunledningsfdrvalmingen har en fb'rc'indrad organisation fi‘é’m och med 1 januari 2017. 
F braindringen har sin grzmd 1' art kultur- och fiitidsavdelningen har fivergéin‘ till my kzzltur- och 
flitidsnc'imna’, med undantag av turism, besdksndring, landsbygdsutveckling och 
mc‘iteslokal/personalkafeteria som tillhér kansliavdelningen idag. 

Konununledningsférvaltning redovisar inga negatiVa avvikelser fér perioden januari till maj 2017. 

Prognosen av helé’lrsutfallet fir en negativ budgetavvikelse som uppgér till 0,9 milj oner kronor. 
Avvikelsen beror p51 bland annat l'eigre intéikter éin budgeterat fér byggsamordnare, ej budgeterade 
personalkostnader fér lokalsamordning samt 6kade lokal- och systemkostnader. 

2 Kommentarer till utfall 

2.1 Kommentarer till utfall gallande intékter: 
Redovisade intéikter fér perioden januari till maj 2017 fir 2,5 milj oner kronor hégre 'ein fdr motsvarande 
period fdrra first. Skillnaden beror huvudsakligen pé mer systematisk debitering av intema intéikter fdr 
IT tj énster. 

Dock éir de redovisade intéikterna trots mer systematiska intéiktsdebiteringar, 0,9 milj oner léigre Em 

periodens budgetram. Uppkomna avvikelser beror delvis p5 att budgetperiodisering inte tar h'ainsyn till 
de tillfiillen dé interndebiteringar eller externa faktureringar sker under first. 
Delvis beror avvikelsen pé intéktsbortfall fc'ir byggsamordnaran, dé inga kommunala 
investeringsproj ekt pégér fBr tillfeille.



Farenklad ekonomisk ménadsrapport 2017—05—31 

avseende kommunledningsférvaltningen 

2.2 Kommentarer till utfall géillande personalkostnader 
I jéimférelse med motsvarande period férregéende fir, har personalkostnader stigit négot. Okningen av 
personalkostnader fdlj er det (Skade antalet tj éinster i huvudsak inom ekonomi— och 
upphandlingsavdelningen samt kansliavdelningen. 

Utfallet av personalkostnader félj er i stort sett budgeterad ram fér 5r 2017. Uppvisade avvikelser beror 
pi att en del av personalkostnadema uppstér séisongsvis och att personalbudgeten inte félj er dessa 

variationer, dé den periodiseras med en linjéir fESrdelning, d.v.s. en tolftedel av first per méinad. Léigre 
personalkostnader fér perioden januari till maj 2017 beror ocksé pé en del vakanta tj finster. Dessa 
tj finster erséitts med konsulter Vilket resulterar i 6kade konsultkostnader. 

2.3 Kommentarer till utfall g'a'llande 6vriga kostnader 
Ovriga kostnader fér perioden januari till maj 2017 fir 0,6 111in on kronor h6gre 'ein fdr motsvarande 
period flirra first. Skillnaden beror framférallt p51 art kostnadema under firen péiverkas av de I 

verksamhetsméssiga variationerna. 

Overvéigande fdlj er redovisade 6vriga kostnader budgetramen fér perioden. Uppkomna avvikelser 
beror p51 ofullstfindiga periodiseringar av kostnader under redovisningsperioden. Fér n'eirvarande 

periodiseras kostnadsbudgeten med en linj'air fdrdelnjng, vilket innebéir en tolftedel av first per mé’lnad. 

3 Kommentarer till prognos 

3.1 Kommentarer till prognos géillande intéikter: 
Budgeterade intéikter fo'r 2017 fir 0,6 milj oner kronor 12'1ng in redovisat intéiktsutfall f6r 2016. 
Differensen beror pé léigre fdrvéintadeintéikter fdr ér 2017 in utfallet fér 5r 2016. 

Prognosen fdr intéiktsutfallet for 2017 skrivs ner med minus 0,3 milj oner kronor. Detta beror p5 befarat 
intfiktsbortfall f6r byggsamordnjng dé’l inga kommunala investeringar pégér f6r nuvarande. 

3.2 Kommentarer till prognos géillande personalkostnader 
I likhet med férregfiende minadens prognos 6ver utfall av personalkostnader under 2017, 
prognosticeras en negativ avvikelse mot budget om 0,5 miljon kronor Vid firets slut. Avvikelse beror 
p51 personalkostnader fér lokalsamordnare Vilka inte tacks inom kansliets befintliga personalbudget. 

3.3 Kommentarer till prognos géillande 6vriga kostnader 
Kommunledningsférvaltningens budgetram f6r 6vriga kostnader har 6kat med drygt 1 miljon kronor i 
jiimfdrelse med férregéende fir. Okningen avser bland annat kostnader fdr nytt centralarkiv och (Skat 

bidrag till Véirends Riddningstjéinst. 

Ekonomi— och upphandlingsavdelningen prognosticerar en negativ avvikelse mot budget angéende 
helérsutfall av 6vriga kostnader. 
AVVikelsen som uppgér till 0,1 milj oner kronor ber’or p131 hégre lokalkostnader ‘ein budget med 
anledning av ombyggnation av plan 6 samt héga system— och konsultkostnader Vid byte till SQL— 

server. 

' 
neri v rdférande Datum 2017-05—31 

<2)“ 
(ifall beslut inte tagits av arbetsutskott eller némnd)
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KS §        

 

Uppföljning av nämndernas ekonomiska månadsrapport 
per april och maj månad  

Redogörelse 

Enligt beslut av kommunstyrelsen ska respektive nämnd upprätta en 

förenklad ekonomisk rapport per sista mars, april, maj, september, 

oktober och november.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen om ekonomisk 

månadsrapport per april och maj månad för samtliga nämnder.  
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Kommunledningskontoret 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 

Per elmgren 

Budgetansvarig 
Tel. 0472-150 37 

E-post: per.elmgren@alvesta.se  

Tjänsteskrivelse  

Datum 

2017-05-19 

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se klk@alvesta.se 

Till  

Kommunstyrelsen 

Ekonomisk månadsrapport per 2017-04-30 

Enligt beslut av kommunstyrelsen ska respektive nämnd upprätta en 

förenklad ekonomisk rapport per sista mars, april, maj, september, oktober 

och november. 

 

Sammanfattning 

 

I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista april, framgår att 

nämnderna prognostiserar ett underskott på drygt minus 20 miljoner kronor, 

vilket är en förbättring på närmare 8 miljoner kronor, jämfört med förra 

prognosen. Samtidigt möter ett prognostiserat överskott på gemensam 

finansiering på drygt 22 miljoner kronor. Detta innebär, netto, ett 

prognostiserat överskott per 2017-12-31 på drygt två miljoner kronor 

jämfört med budgeterat resultat. Det budgeterade resultatet för 2017 uppgår 

till drygt 12 miljoner kronor vilket betyder att resultatet prognostiseras till 

drygt 14 miljoner kronor för 2017. 

 

I denna prognos har hänsyn inte tagits till realisationsvinster vid försäljning 

av förvaltade pensionsmedel som kommer att ske under 2017. 

 

Övergripande kommentarer 

 

I tabell A framgår att det, i huvudsak, är tre nämnder som prognostiserar 

underskott, nämnden för individ- och familjeomsorg, omsorgsnämnden och 

utbildningsnämnden.  

 

Underskottet i nämnden för individ- och familjeomsorg beror på 

förändringar i ersättningarna från migrationsverket. Migrationsverket 

meddelade under 2016 att de säger upp alla avtalsplatser från och med 

årsskiftet 2016/17. Dessutom sänks ersättningarna för ensamkommande från 

1 900 kr/dygn till 1 350 kr/dygn. Effekten av detta beräknas till minus 12,5 

miljoner kronor i minskade intäkter jämfört med budgeterade intäkter. 

 

Migrationsverket har också påbörjat uppskrivningar av ålder gällande 

ensamkommande barn. Antalet uppskrivningar till och med mars uppgår till 

fyra personer. I prognosen beräknas att 13 personer kommer bli uppskrivna 

under 2017. Effekten av detta beräknas till minus 3,0 miljoner kronor 

jämfört med budgeterade intäkter. 

 

mailto:per.elmgren@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:klk@alvesta.se


 

 

 

 

2(4) 

I denna prognos, per sista april, har åtgärdsplanen vägts in vilket förbättrar 

prognosen med sex miljoner kronor. Förbättringen hänförs framförallt till 

minskade personalkostnader på grund av snabbare omställning och 

anpassning till budget. 

 

Underskottet för omsorgsnämnden kan, till största delen, hänföras till 

äldreomsorgen. Samma bedömning som förra månaden görs beträffande 

nettounderskottet. 

 

Utbildningsnämndens underskott beror på en kostnad till omsorgsnämnden 

på 1,7 miljoner kronor för övergången av LSS 20-21 år. Övriga 

delverksamheter som har störst negativ avvikelse är vuxenutbildning, 

gymnasieverksamhet samt grundskole- och förskoleverksamhet. Ett 

anpassningsarbete inom nämnden pågår för en budget i balans. Effekten är 

dock svår att se i början på året.  

 

I aprilprognosen bedöms underskottet minska till tre miljoner kronor netto. 

Förbättringen hänförs till ökade intäkter. 

 

Som tidigare nämnts så prognostiseras ett överskott på gemensam 

finansiering. I tabell B framgår vad överskottet består av. Underskott 

prognostiseras gällande skatteintäkter, tillfälligt flyktingstöd och 

pensionskostnader. Å andra sidan prognostiseras ett överskott gällande 

kommunalekonomisk utjämning och strategiska åtgärder. Överskottet på 

raden strategiska åtgärder beror på att förbrukade medel för särskilda satsningar 

förväntas blir lägre än budgeterat. 
 

I tabell C framgår att det prognostiserade underskottet i nämnderna beror på 

såväl minskade intäkter (-9,9 mnkr kronor) som ökade personalkostnader (-

14,5 mnkr kronor) vid jämförelse med budgeterade belopp. Å andras sidan 

förväntas övriga kostnader generera ett överskott. 

 

 

Nämndernas rapporter framgår i bilaga 1 

 

 

Christina Utterström   Per Elmgren 

Ekonomichef    Budgetansvarig 
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Tabell A: Helårsprognos och budgetavvikelse per nämnd och totalt 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helårsprognos nämnderna Budget Prognos 
Budget-

avvikelse 

Föregående 

prognos

Miljoner kronor  Helår 2017 Helår 2017 Helår 2017 Helår 2017

per april Budgetavv per mars

+överskott i procent +överskott

-underskott -underskott

Kommunstyrelsen 66,9 67,8 -0,9 -1,3% -0,5

Kultur- och fritidsnämnden 45,8 46,3 -0,5 -1,1% -0,9

Överförmyndarnämnden 1,5 1,5 0,0 0,0% 0,0

Utbildningsnämnden 504,4 507,4 -3,0 -0,6% -4,7

Nämnden för individ- och 

familjeomsorg
85,7 93,2 -7,5 -8,8% -13,4

Omsorgsnämnden 323,0 331,4 -8,4 -2,6% -8,4

Nämnden för samhällsplanering 44,9 44,9 0,0 0,0% 0,0

Nämnden för myndighetsfrågor 0,2 0,2 0,0 0,0

Summa skattefinansierat                         

(exkl gemensamma 

nettokostnader)

1 072,4 1 092,7 -20,3 -1,9% -27,9

VA-verksamhet, nämnden för SP 0,0 0,0 0,0

Summa nämnderna 1 072,4 1 092,7 -20,3 -1,9% -27,9

Gemensam finansiering 1 084,5 1 106,9 22,4 2,1% 22,5

Årets resultat/budgetavvikelse 12,1 14,2 2,1 -5,4
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Tabell B: Helårsprognos och budgetavvikelse Gemensam finansiering etc  

 
 

 

Tabell C Nämndernas helårsprognos och budgetavvikelse utifrån intäkter 

och kostnader 

 

Gemensam finansiering 

inkl tillfälligt flyktingstöd 

och gemensamma netto-

kostnader

Budget Prognos 
Budget-

avvikelse 

Föregående 

prognos

Miljoner kronor  Helår 2017 Helår 2017 Helår 2017 Helår 2017

per april per mars

+överskott +överskott

-underskott -underskott

Kommunalskatt 818,7 803,7 -15,0 -15,0

Kommunal fastighetsavgift 33,4 33,9 0,5 0,5

Kommunalekonomisk utjämning 279,2 291,7 12,5 12,6

Tillfälligt flyktingstöd 34,7 30,7 -4,0 -4,0

Finansiella intäkter 8,3 8,3 0,0 0,0

Finansiella kostnader -2,6 -2,6 0,0 0,0

Summa finansiering inkl 

tillfälligt flyktingstöd
1 171,7 1 165,6 -6,1 -6,0

KP-avgift (internfördelning 

pensioner)
-38,5 -40,0 1,5 1,5

Pensionskostnad inklusive 

löneskatt
64,0 72,0 -8,0 -8,0

Internränta -10,5 -10,5 0,0 0,0

Strategiska åtgärder 72,2 37,2 35,0 35,0

Summa gemensamma 

nettokostnader 
87,2 58,7 28,5 28,5

Summa totalt 1 084,5 1 106,9 22,4 22,5

Kontogruppering samtliga 

nämnder
Kategori Budget Prognos 

Budget-

avvikelse 

Föregående 

prognos

Miljoner kronor
 Helår 

2017

Helår 

2017

Helår 

2017
Helår 2017

per april per mars

+överskott +överskott

-underskott -underskott

Samtliga nämnder Intäkter 349,4 339,5 -9,9 -11,6

Personalkostnader 819,8 834,3 -14,5 -15,1

Övrig kostnader 602,0 597,9 4,1 -1,2

Netto 1 072,4 1 092,7 -20,3 -27,9
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Uppföljningsmall  månadsrapport

Tabell  A

Intäkter  1,9*

Personalkostnader  10,1*

Övriga  kostnader  14,7*

Nettokostnad  22,9*

3.4 4,5 14,3"

10,4  11,4  31,2'

15,1 15,5 44,9*

22,1 22,4 61,8*

13,7 13,7

34,6 34,1

46,6 46,6

67,5 67,0
*organisationsförändring  aV kommun1edningsförva1tningen  fr.o.m.  1 januari  2017

Tabell  B

1"4fiÅ?if:
Ta I

mmi' ! Im m  @1IJ iiiumi. a öim   @ n   imm

ffi
r

i!aii'j I

l
Hy

ll ii

M_' . )j aruv !il* ö
IIJ

l
V'

li"l:!!lnWii fflll ölKansliavdelning 5,5* 6,4 6,5 17,9* -20,1- 19,8 19,3 -0,8
Ekonomi-  och

upphand1ingsavde1ning
7,7 8,5 8,7 24,2 26,2

I
26,1 26,1 -O,l

IT  - och

serviceavdelning
6,4 4,1

I
3,2 9,6 9,6 9,6 9,6 o

Personalavdelning 3,3 3,1 4,0 IO,I 12,0 12,0 12,0 o
Nettokostnad

I 22,9 22,1 22,4 61,8 67,9 67,5 67,0 -0,9
*verksamhetsutvidgning  i jfr  med förregående  år inom  kansliavdelningen

I Övergripande  kommentarer  till  tabell  A och  Tabell  B:
Kommurdedningsförvaltningen har en förändrad  organisation från och med I januari  201 7.
Förändrmgen har sm grund iatt  kultur- och frttidsavdelningen har övergatt till  ny kultur- och
fritidsnämnd, med undantag av turxsm, besöksnärmg, landsbygdsutveckhng och
mötesiokal/personalkafeterxa som txllhör kansliavdelnmgen idag.

Kommunledningsförvaltning  redovisar  inga större  ekonomiska  avvikelser  för  perioden  januari  till  april
2017.

Prognosen  av helårsutfallet  är en negativ  budgetavvikelse  som uppgår  till  O,9 miljoner  kronor  och
består  av bland  annat intälctsminskning,  ökade  personalkostnader  och ökade lokal-  och
systemkostnader  i jämförelse  mot  budget.

2 Kommentarer  till  utfall

2.1 Kommentarer  till  utfall  gällande  intäkter:
Redovisade  intäkter  för  perioden  januari  till  april  2017 är 1,5 miljoner  kronor  högre  än för
motsvarande  period  föna  året. Skillnaden  beror  huvudsakligen  på mer  systematisk  debitering  av
intema  intäkter  för  IT  tjänster.

Dock  är de redovisade  intäkterna  trots  mer  systematiska  intäktsdebiteringar,  1,1 miljoner  lägre  än
penodens  budgetram.  Uppkomna  avvikelser  beror  delvis  pa att budgetpenodisering  inte  tar hänsyn  till
de tillfällen  då interndebiteringar  eller  externa  faktureringar  sker under  året. För  närvarande
periodiseras  intäktsbudgeten  med en linjär  fördelning,  vilket  innebär  en tolftedel  av året per månad.
Delvis  beror  avvikelsen  pa mtäktsbortfall  för  byggsamordnaren,  då inga  kornrnunala
investeringsprojekt  pågår  för  tillfälle.
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avseende  kommunIedningsförvaItningen

2.2 Kommentarer  till utfall  gällande  personalkostnader

I jämförelse  med motsvarande period förregående år, har personalkostnader stigit något.  Ökningen  av

personalkostnader följer  det ökade antalet t3anster i huvudsak inom ekonorru- och
upphand1ingsavdelmngen  samt  kansliavdelmngen.

Utfallet  av personalkostnader följer  i stort sett budgeterad ram  för år 2017. De mindre  avvikelserna

beror på att en del av personalkostnader uppstår säsongsvis och att peronalbudgeten  inte  följer  dessa

var+atzoner,  då den periodzseras med en lu'xjär fördelning, d.v.s. en tolftedel  av året  per  månad.

period förra året. SkilIh'iaden beror framförallt  på att uppkomsten av kostnader under åren  påverkas  av
de verksatrföetsmässiga  variationerna.

Övervägande följer  redovisade övriga kostnader budgetramen för perioden. Uppkomna  avvikelser

beror ofullständiga  periodiseringar  av kostnader under redovisningsperioden.  För  närvarande

pertodzseras kostnadsbudgeten med en linjär  fördelning,  vilket  innebär en tolftedel  av året per  månad.

3 Kommentarer  till  prognos

3.1 Kommentarer  till prognos  gällande  intäkter:
Budgeterade intäkter  för 2017 är O,6 rniljoner  kronor lägre än redovisat intäktsutfall  för 2016.
Differensen  beror på lägre förväntadeintäkter  för år 2017 än utfallet  för år 2016.

Prognosen för intäktsutfallet  för 2017 skrivs ner med rninus O,3 rniljoner  kronor. Detta beror  på befarat

uitäktsbortfall  för byggsamordning  da mga kommunala investenngar  pagar  för  nuvarande.

3.2 Kommentarer  till prognos  gällande  personalkostnader
I likhet  med förregående månadens prognos över utfall  av personalkostnader under  2017,
prognosticeras en negativ avvikelse mot budget om O,5 miljon  kronor  vid årets slut. Avvikelse  beror

på personalkostnader för lokalsamordnare vilka  inte täcks inom kansliets befintliga  personalbudget.

3.3 Kommentarer  till  prognos  gällande  övriga  kostnader

Komrnun1edningsförvaltningens budgetram för övriga kostnader har ökat med diygt 1 mi5on  kronor i
järnförelse med förregående år. Okningen avser bland annat kostnader för nytt  centralarkiv  och  ökat

bidrag till  Värends Räddningstlänst.

Ekonomi- och upphand1ingsavdeföingen prognosticerar en negativ avvikelse mot budget angående
helårsutfall  av övriga kostnader.
Avvikelsen  som uppgår till  O,I miljoner  kronor  beror på högre lokalkostnader  än budget med
anledning av ombyggnation  av plan 6 samt höga system- och konsultkostnader  vid byte tiu SQL-
server.

Datum  201 7-04-1  5

(ifall beslut inte tagits av arbetsutskott eller nämnd)
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Tabell A 
mkr Utfall 

201604 
Utfall 

201704 
Budget 
201704 

Utfall 
201612 

Prognos 
201712 

(X) 

Föreg 
Prognos 

Budget  
201712 

(Y) 

Avvikelse 
(Y-X) 

Intäkter * 1,5 2,1 * 6,3 6,3 6,3 0 
Personalkostnader * 7,3 7,8 * 23,8 24,2 23,4 -0,4 
Övriga kostnader * 11,8 9,6 * 29,0 29,0 28,9 -0,1 
Nettokostnad * 17,6 15,3 * 46,5 46,9 46,0 -0,5 
*Ny Kultur- och fritidsnämnd fr.o.m. 1 januari 2017, uppgift saknas 
 
Tabell B 
mkr Utfall 

201604 
Utfall 

201704 
Budget 
201704 

Utfall 
201612 

Prognos 
201712 

(X) 

Föreg 
Prognos 

Budget  
201712 

(Y) 

Avvikelse 
(Y-X) 

Förvaltning/nämnd *  0,6 0,3 * 1,4  1,8 1,0 -0,4 
Bibliotek * 2,9 3,2 * 9,6 9,6 9,5 -0,1 
Skolbibliotek * 0,2 0,3 * 1,3 1,3 1,3 0 
Fritid och 
fritidsanläggningar 

*  
9,2 

 
7,0 

*  
20,9 

 
20,9 

 
20,9 

               
0 

Fritidsgårdar * 1,5 1,6 * 4,7 4,7  4,7 0 
Kultur * 1,7 1,4 * 4,0 4,0 4,0 0 
Musikskola * 1,5 1,5 * 4,6 4,6 4,6 0 
Nettokostnad * 17,6 15,3 * 46,9 46,9 46,0 -0,5 
 *Ny Kultur- och fritidsnämnd fr.o.m. 1 januari 2017, uppgift saknas 
 
 

 
 
1 Övergripande kommentarer till tabell A och Tabell B: 
Ny kultur- och fritidsnämnd från och med 1 januari 2017.  
 
I jämförelse mot budget redovisar Kultur- och fritidsnämnden en avvikelse som uppgår till minus 2,3 
miljoner kronor för perioden januari till april 2017. Uppkommen avvikelse beror övervägande på att 
utbetalningar av stöd till fritidsorganisationer och föreningar under första halvåret 2017 som uppgår 
till nästan 2,3 miljoner kronor, är inte periodiserade över året. För närvarande periodiseras 
kostnadsbudgeten med en linjär fördelning, vilket innebär en tolftedel av året per månad. 
 
Prognosen av helårsutfallet för kultur och fritidsnämnden är en fortsatt negativ budgetavvikelse som 
uppgår till 0,5 miljoner kronor. Prognosticerad avvikelse beror på att befintlig 
förvaltningsadministrationen inte täcks av budget. Även bibliotekslokalkostnader överstiger tillgänglig 
budget. 
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Signering av ordförande Datum 2017-04-18 
 
………………………….. 
(ifall beslut inte tagits av arbetsutskott eller nämnd)  

 
2 Kommentarer till utfall 
 
2.1 Kommentarer till utfall gällande intäkter: 
De redovisade intäkterna är lägre än budgetramen för perioden.  Uppkomna avvikelser beror på ännu 
inte genomförda interndebiteringar och externa faktureringar för första halvåret. Intäktsbudgeten som 
periodiseras med en linjär fördelning, vilket innebär en tolftedel av året per månad, alltså tar inte 
hänsyn till frekvensen av interndebiteringar. 
 
 
2.2 Kommentarer till utfall gällande personalkostnader 
Den uppkomna positiva avvikelsen för perioden beror på att en del av personalkostnader uppstår 
säsongsvis och att personalbudgeten inte följer dessa variationer, då den periodiseras med en linjär 
fördelning, d.v.s. en tolftedel av året per månad.  
 
 
2.3 Kommentarer till utfall gällande övriga kostnader 
Redovisade övriga kostnader överstiger budgetramen för perioden med 2,2 miljoner kronor.  
Uppkomna avvikelser beror på utbetalningar av stöd till fritidsorganisationer och föreningar för första 
halvåret 2017 som uppgår till nästan 2,8 miljoner kronor är inte periodiserade över året.  
 
  
3 Kommentarer till prognos 
 
3.1 Kommentarer till prognos gällande intäkter: 
Prognosen för helårsutfallet av intäkter för 2017 motsvarar den budgeterade intäktsnivån. 
 
3.2 Kommentarer till prognos gällande personalkostnader 
Förvaltningschefstjänsten som tillsattes januari 2017 täcks inte av kultur- och fritidsförvaltningens 
befintliga personalbudget. Avvikelsen bedöms att uppgå till cirka 0,4 miljoner kronor vid årets slut, 
men kommer sannolikt att minska ytterligare på helårsbasis.  
 
3.3 Kommentarer till prognos gällande övriga kostnader 
Prognosen för helårsutfallet av övriga kostnader för 2017 motsvarar i stort sett den budgeterade 
kostnadsnivån. Dock prognosticeras en mindre negativ avvikelse mot budget för 
bibliotekslokalkostnader. Avvikelsen beräknas att uppgå till cirka 0,1 miljon kronor vid årets slut.  
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Uppföljningsmall  månadsrapport

Tabell  A

& Ill Iflal..( Mmt' li I  Nmljl I   å njT. J -IT mmz [M'mj r.!  1 a  Wr.l  .!å !«-1 -ra  I
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-J ! il :swi* I ' 71 sswz W-!'mWÅll' ji zsw Ill V », mai'z :tTh*» l
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Intäkter -0,7 0,8 1,3 5,1 3,8 3,8 3,8 o

Personalkostnader 2,1 2,4 1,7 5,4 5,1 5,1 5,1 o

Övriga  kostnader 0,1 O,O 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 o

Nettokostnad 2,9 1,6 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 o

Tabell  B

- ' f!J fl fl@ll flimirr aia, .it.,fWji'J]flig
I iW

[i Nm4 :I
I u IjF'JÅ ffl[.l! ammq .j ia  mm  . Jl&  & ummqi u

»aj iim alffl ab
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-Överförmyndarnämnd 0,1 0,1 0,1 0,2 -0,3 --0,3 0,3 o

Överförmyndar-

verksamhet 2,8 1,5 0,4 0,3 1,2 1,2 1,2 o

Nettokostnad 2,9 1,6 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 o

1 Övergripande  kommentarer  till  tabell  A och  Tabell  B:

Överförmyndarnämnden  redovisar  inga  större  ekonomiska  avvikelser  mot  budget.

2 Kommentarer  till  utfall

2.I  Kommentarer  till  utfall  gällande  intäkter:

På giund  av ett  redovisningsfel  gällande  intäkter  för  perioden  januari-april  2016  är  jämförelse  mellan

åren  oriktig.

Det  kan  dock  konstateras  att  redovisade  intäkter  för  perioden  januari  till  april  2017  är O,8 rniljoner

kronor  högre  än för  motsvarande  period  förra  året.  Skillnaden  beror  huvudsakligen  på  att  erhållen

ersättning  från  Migrationsverket  för  god  man  varierar  mellan  åren.

Redovisade,  under  perioden  januari  till  april  2017  intäkter  uppvisar  en negativ  avvikelse  mot

periodens  budget.  Avvikelsen  som  uppgår  till  -  0,5 rniljon  kronor  beror  delvis  på att  ersättning  från

Migrationsverket  för  april  2017  är ännu  inte  återsöld  samt  att  budgeten  inte  tar  hänsyn  till

intäktsvariationer  under  perioden.  För  närvarande  periodiseras  intäktsbudgeten  med  en linjär

fördelning,  vilket  innebär  en tolftedel  av året  per  månad.

Delvis  beror  den  negativa  avvikelsen  på något  lägre  än budgeterat  intäkter  för  godmansuppdrag  för

vilka  återsökts  ersättning  från  Migrationsverket.

personalkostnader  följer  det  ökade  antalet  av  gode  män  uppdrag  samt  högre  hand1äggarkostnader.

Utfallet  av  personalkostnader  följer  budgeterad  ram  för  år 2017.

2.3  Kommentarer  till  utfall  gällande  övriga  kostnader

Övervägande  följer  redovisade  övriga  kostnader  budgetramen  för  perioden  samt  förra  årets  utfall.

Uppkoimia  små  avvikelser  beror  på  variation  av  kostnadsfrekvensen.
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3 Kommentarer  till  prognos

3.1 Kommentarer  till  prognos  gällande  intäkter:

Prognosen  för  helårsutfallet  av  intäkter  för  2017  motsvarar  den  budgeterade  intäktsnivån.

3.2  Kommentarer  till  prognos  gällande  personalkostnader

Prognosen  för  helårsutfallet  av  personalkostnader  för  2017  motsvarar  de budgeterade

personalkostnader.

3.3  Kommentarer  till  prognos  gällande  övriga  kostnader

Prognosen  för  helarsutfallet  av  ovriga  kostnader  för  2017  motsvarar  den  budgeterade  kostnadsnivån.

(ifall  beslut  inte  its

Datum  2017-05-15

utskott  eller  nämnd)
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Uppföljning månadsrapport 20170430 - UN 

 
Tabell A 

mnkr Utfall 

201604* 

Utfall 

201704 

Budget 

201704 

Utfall 

201612* 

Prognos 

201712 

(X) 

Föreg 

Prognos 

Budget  

201712 

(Y) 

Avvikelse 

(Y-X) 

Intäkter -21,5 -32,3 -29,0 -99,0 -88,9 -87,4 -87,0 1,9 

Personalkostnader 112,2 112,8 113,8 334,9 341,6 341,1 337,2 -4,4 

Övriga kostnader 63,4 78,9 84,9 262,5 255,2 255,4 254,7 -0,5 

Nettokostnad 154,1 159,4 169,7 498,4 507,9 509,1 504,9 -3,0 

 
 

Tabell B 

mnkr Utfall 

201604* 

Utfall 

201704 

Budget 

201704 

Utfall 

201612* 

Prognos 

201712 

(X) 

Föreg 

Prognos 

Budget  

201712 

(Y) 

Avvikelse 

(Y-X) 

Nämnd och 

styrelseverksamhet 

0,3 0,4 0,4 1,1 1,1 1,1 1,1 0,0 

Gemensam 

verksamhet 

1,7 5,9 9,0 20,8 26,1 26,1 26,8 0,7 

Förskoleverksamhet 28,6 35,5 36,4 112,3 108,4 108,9 108,0 -0,4 

Skolbarnsomsorg 3,2 4,7 5,9 13,8 17,1 16,6 

 

17,7 0,6 

Grundskola 57,5 70,2 73,1 223,1 219,0 219,6 216,8 -2,2 

Gymnasieverksamhet 21,3 27,6 27,6 78,7 83,0 82,4 82,7 -0,3 

Särskola/LSS-

verksamhet 

9,1 9,2 11,0 33,9 32,7 33,3 32,7 0,0 

Vuxenutbildning mm 3,0 5,9 6,3 14,7 20,5 21,1 19,1 -1,4 

         

Nettokostnad 124,7 159,4 169,7 498,4 507,9 509,1 504,9 -3,0 

*Nämndens utfall justerat med anledning av omorganisation 201701.  
 Utfallet per 201604 är inte helt jämförbart med 201704 då periodiseringar inte fullt ut användes vid varje månad under 2016. 
 

 
 

1    Övergripande kommentarer till tabell A och Tabell B: 
 
Enligt aprilprognosen förväntas en negativ budgetavvikelse vid årets slut på ca -3,0 mnkr. I 
detta ingår ersättning till omsorgsnämnden på 1,7 mnkr för ersättning LSS. Till största delen 
består avvikelsen av personalkostnader. Ett anpassningsarbete inom nämnden pågår för en 
budget i balans. Effekten är dock svår att se i början på året. De delverksamheter som har 
störst negativ avvikelse är vuxenutbildning, gymnasieverksamhet, grundskole- och 
förskoleverksamhet. 
 
 

2    Kommentarer till utfall 
 
2.1 Kommentarer till utfall gällande intäkter: 
 
Intäkterna ligger något över riktvärdet, fler intäkter har kommit in och förväntas överskrida 
budget.  
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2.2 Kommentarer till utfall gällande personalkostnader 
 
Personalkostnaderna ligger under periodens budget, vilket kan bero på att 
utbildningsverksamheten har brutet verksamhetsår, medan budgeten är enligt kalenderår. 
Detta innebär att höstens organisation i de flesta fallen är annorlunda än vårens.  
 
 
2.3 Kommentarer till utfall gällande övriga kostnader 
 
Vad gäller övriga kostnader så är utfallet under periodens budget. Även här kan det bero på 
att utbildningsverksamheten har brutet verksamhetsår. Exempelvis har i budgetarbetet 
hänsyn tagits till ökade kostnader för ökat elevtal vad gäller köp av utbildning från hösten och 
även för inköp av material till fler barn/elever under hösten. I jämförelse med samma period 
2016 så ligger utfallet lägre. 
 
 
3    Kommentarer till prognos 
 
3.1 Kommentarer till prognos gällande intäkter: 
 
Enligt prognosen kommer något fler intäkter att komma in än budgeterat. 
 
3.2 Kommentarer till prognos gällande personalkostnader 
 
Enligt prognosen finns en risk att personalkostnaden överskrider budgeterat anslag. Ett 
arbete inom förvaltningen pågår där ambitionen är att verksamheten ska anpassas till 
budgetanslag. Det är dock svårt att till fullo sia om effekten i början på året och om 
föreslagna effektiviseringar är möjliga att realisera. 
 
3.3 Kommentarer till prognos gällande övriga kostnader 
 
Även övriga kostnader förväntas överskrida budget. Detta beror på en icke-budgeterad 
kostnad till omsorgsnämnden på 1,7 mnkr för övergången av LSS 20-21 år. 
 



Bilaga. Förenklad ekonomisk månadsrapport 2017-04-30 avseende nämnden för individ- och
familjeomsorgen

Uppföljningsmall månadsrapport

Tabell A
----------- ~~-~~~~'.~;.mkr Utfall Utfall Budget Utfall Prognos ; Föreg

201604 201704 201704 201612 201712 1 Prognos
(X) : I (Y)

Intäkter -28,5 -23,9 -25,8 -100,9 -64,9 -64,8 -77,5 -12,6
Personalkostnader 32,2 28,2 26,5 97,3 78,4 82,4 79,6 1,2
varav AMA-anst 6,2 2,9 1,3 15,2 6,7 6,7 3,9 -2,8

Varav jour-/famìljehem 1,4 1,7 1,4 4,7 3,7 4,1 4,3 0,6

Övriga kostnader 26,4 28,0 27,9 92,9 79,6 81,7 83,6 4,0

Nettokostnad 30,0 32,3 28,6 89,3 93,2 99,1 85,7 -7,5

Tabell B
-

mkr Utfall Utfall 1 Budget Utfall Prognos Föreg Budget I Avvikelse
201604 201704 201704 201612 201712 Prognos 201712, (Y-X)

(X) (Y) I
Nämnd o 0,3 0,3 0,2 0,8 0,8 0,7 0,7 -0, 1
styrelseverksamhet
Förvaltningskontor 3,5 6,2 6,1 14,3 16,6 17,2 18,2 1,5
Bam o familj, inkl 13,4 10,3 9,1 36,6 26,3 27,5 27,4 1,1
Familjeenheten
Ensamkommande -2,6 3, l -1,9 -10,5 6,2 9,4 -5,7 -11,9
flyktingbarn
Försörjningsstöd 8,9 6,6 8,9 31,6 25,3 26,5 26,8 1,5
Missbruk vuxna, inkl 2,5 3,0 3,1 9,5 9,3 9,6 9,3 o
STOBE
Arbetsmarknadsavdelningen 4,0 2,7 3,0 7,1 8,6 8,6 9,0 0,4

Nettokostnad 30,0 32,3 28,6 89,3 93,2 99,l 85,7 -7,5

1 Övergripande kommentarer till tabell A och Tabell B:

Migrationsverket meddelade under 2016 att de säger upp alla avtalsplatser from årsskiftet
2016/17. Detta plus att regeringen har för avsikt att sänka ersättningarna för
ensamkommande fr. 1900 kr/dygn till 1350 kr/dygn gjorde att IFO beräknas tappa 19,3 mnkr
i intäkter mellan utfall 2016 och budget 2017.
Sedermera räknades intäktsbudgeten på att ensamkommande skulle ha 60 barn placerade,
det finns idag 45 st barn. Regeringen valde också att skjuta upp beslutet om sänkta
ersättningar till kommunerna till halvårsskiftet 2017, då IFO redan ställt om sin verksamhet till
att ha stöd boende gjorde detta att istället för att få 1350 kr/dygn for man nu ersättning för
1000 kr/dygn under första halvåret. Effekten av detta beräknas till ca -12,5 mnkr i minskade
intäkter mellan liggande budget och prognos.
Migrationsverket har också påbörja uppskrivningar av ensamkommande barn i åldrar och då
det var 4 uppskrivningar per mars har IFO beräknat att totalt 13 st kommer bli uppskrivna
under 2017. Effekten av detta räknas vara ca -3,0 mnkr mot liggande budget.
Sedan mars månad har IFO lagt in åtgärdsplanen på 6,2 mnkr i prognosen.
Underskottet per april blir således ca -7,0 mnkr, vilket motsvarar ca 8,32 % av IFOs budget
2017.

~~c::-ö-pd_e _

(ifall beslut inte tagits av AU
eller nämnd)

Datum 2017-05-15
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2 Kommentarer till utfall
2.1 Kommentarer till utfall gällande intäkter:

Se kommentarer under övergripande.

2.2 Kommentarer till utfall gällande personalkostnader

IFO varslade under senare del av 2016 och ser nu effekten av det. De minskade
personalkostnaderna är också en konsekvens av att man inom de olika avdelningarna inte
tillsätter alla vakanta tjänster efter tjänstelediga och avgångar.

2.3 Kommentarer till utfall gällande övriga kostnader

Den stora skillnaden mellan åren är att för 2016 periodiserades inte placeringskostnaderna
( då fakturor eftersläpar skall det göras), detta gjordes för april 2017 vilket gör att det ser ut
som en ökning av kostnaderna med ca 1,6 mnkr.

3 Kommentarer till prognos
3.1 Kommentarer till prognos gällande intäkter:

Se kommentarer under övergripande.

3.2 Kommentarer till prognos gällande personalkostnader

IFO varslade under senare del av 2016 och ser nu effekten av det. De minskade
personalkostnaderna är också en konsekvens av att man inom de olika avdelningarna inte
tillsätter all vakanta tjänster efter tjänstelediga och avgångar. Under april månad lades ett
varsel på avdelningen för ensamkommande barn, det gör att lönekostnaderna räknas minska
med ca 1,0 mkr under 2017 plus ytterligare 2,0 mkr om de kommer ut i arbete tidigare än
uppsägningstiden, mot föregående prognos.

3.3 Kommentarer till prognos gällande övriga kostnader

IFO gör en växling mellan posterna försörjningsstöd inom ekonomiskt bistånd kontra
kostnader för anställning inom Arbetsmarknadsavdelningen. Det görs också fortsatt satsning
på hemaplanslösningar vilket ger en effekt på placeringskostnaderna.

z~.n~ ... -~~~. ·.· ~-1_ª .....~-d-..~-------º-ªt_u__m 2017-05-15

(ifall beslut inte tagits av AU
eller nämnd)
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Månadsrapport  per  2017-04-30

Tabell  A

Intäkter

Personalkostnader

Övriga  kostnader

Nettokostnad

26,7 27,5 83,5

103,0  97,2 312,5

32,8 33,8 101,4

109,1  103,5  330,4

83,6  83,6  82,5

313,9  313,3  303,6

101,7  101,7  102,5

332,0  331,4  323,6

1,1

-10,3

0,8

- 8,4

Tabeu  B
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ÖkliNi W hI ns f m lffi mm l u !ll uamamW ö
in-ä-mnden 7-0,3- 7--0,3 7 z-< 7o,s- o,s io,s i O,O
i Förvaltningskontor i 2,0i 2,7I -,- II '-' Ii 7,6I 7,6 i I1,O i 3,4

Bemanningsenheten ' 0,3
I

' 0,5
I I -,o I', 1,3 ii O,O, O,O , O,O I

i O,O
Myndighetskontor I I 1,5 I -,-l' -lI 5,0 5,0 I 5,0 i O,OÄldreomsorg  77,2 I 81,3 i 78,7 ii 260,6 ii 256,3I 255,7 i 246,3i -lO,O
Funktionsstöd 17,3 22,8 19,2i 60,5 i 62,3

I
62,3 60,5 i -1,8

Nettokostnad 97,1 109,1 ' 103,5i 330,4 i' 332,0 331,4 I 323,6 i -8,4

I  Övergripande  kommentarer  till  tabell  A och  Tabell  B:
Nettokostnaden  för  perioden  januari-april  20171igger  på 109,1  mkr, vilket  innebär  en ökning
med 12 mkr eller 12,4 procent lämfört  med samma period 2016. Lägre intakter för perioden
bidrar  till nettokostnadsökningen  och beror  i första  hand  pa en inbetalning  av  statsbidrag  för
mest  sjuka  äldre  om 3,7 mkr  i )anuari  2016  men  aven  pa eftersläppning  nar  det  gäller
assistansersättning  från  Försäkringskassan.  Okade  personalkostnader  kan hänföras  till olika
löneläge  för  )ämförda  perioder  samt  personaIförstärkning  under  perioden.  Hyreskostnad  för
Taggvagen  13 star  till grund  för  merparten  av  ökade  övriga  kostnader  2017.

Årsprognosen  efter  april  månad  är oförändrad  och pekar  på en negativ  budgetawikelse  om
8,4  mkr.  Personalkostnaderna  star  för  merparten  av budgetawikelsen.  Årets  budget  och
prognostiserat  utfall för personalkostnaderna  har lusterats  med O,6 mkr som motsvarar
lönerevision  20'17  som  blev  klar  under  perioden.  När  det  gäller  indelningen  i verksamhets-
omraden  star  äldreomsorgen  för  den  storsta  delen  av  den  negativa  budgetawikelsen.
Prognosen  bygger  pa att volymer  som  ar aktuella  i verksamheten  under  första  kvartalet  2017
och Försakringskassans  atagande  nar  det  gäller  personlig  assistans  blir  oförändrade  under
resten  av året.

2016  års nettokostnad  var  330,4  mkr,  vilket  innebär  en negativ  awikelse  mot  budget  om 13,2
mkr. Med  hänsyn  till det  ekonomiska  resultatet  2016  samt  tilldelad  budgetram  för  2017
bedomdes  den  negativa  budgetawikelsen  bli 'l 5,3 mkr  vid 2017  ars ingang.  Planerade
besparingsåtgärder  genomförs  i samtliga  verksamheter  och  förväntas  ge en ekonomisk
effekt motsvarande 6,9 mkr för 2017. Minskad s3ukFranvaro  paverkar ekonomin positivt med
uppskattningsvis  ytterligare  O,2 mkr  till nästa  tertialrapport.  Utöver  detta  förväntas
äldreomsorgens  enheter  kunna  rationalisera  sin bemanning  ytterligare  genom  rätt
grundbemanning  i kombination  med  en gemensam  bemanningsenhet  som  ar under
uppbyggnad.  Ambitionen  är att detta  ska resultera  i ett  bättre  utfall  i kommande  prognoser.

Si nering  av ordförande

(ifall beslut  inte tagits  av AU
eller namnd)

Datum  20a17-05-10
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2 Kommentarer  till  utfall

2.1 Kommentarer  till  utfall  gällande  intäkter:

Utfallet  för  perioden  januari-april  2017  visar  lägre  intäkter  med  4,4 mkr  jämfört  med  samma

period  2016.  Minskningen  beror  till en stor  del pa att  omsorgsförvaltningen  erhöll  i början  av

2016  statsbidrag  (3,7  mkr)  i form  av  stimulansmedel  för  mest  sjuka  äldre  vilket  upphört  2017.

Det  har  även  skett  en minskning  av  antalet  ärenden  personlig  assistans  enligt

SociaIförsäkringsbaIken  vilket  resulterar  i lägre  intäkter  för  assistansersättning  från

Försäkringskassan.  Dessutom  ändrade  Försäkringskassan  reglerna  för  utbetalningen  av

assistansersättning  hösten  2016,  med  en eftersläpning  som  följd.

Aven  awikelsen  mellan  intaktsutfallet  för  perioden  )anuari-april  2017  och  budgeterade

intäkter  för  samma  period  beror  till större  del på eftersläpning  av assistansersättning  från

Försäkringskassan.

2.2 Kommentarer  tilf  utfalf  gällande  personalkostnader

Personalkostnaderna  visar  en ökning  om 4,3 mkr  eller  4 procent  för  perioden  januari-april

2017  jämfört  med  samma  period  2016.  Lönerevisionen  2016  och  pabör)ad  lönerevision  2017

står  för  mer  än hälften  av  ökningen.  2015  års lönenivå  gäller  för  utbetalda  löner  under

perioden  januari-april  2016  medan  det  är 2016  års lönenivå  som  gäller  för  samma  period

2017,  med  undantag  för  de fackförbund  som  är klara  med  lönerevisionen  2017  och den nya

lönen  är utbetald  i april.  Kompensation  för  löneökningar  2017  om 600  tkr  har  lagts  in i årets

budget.

Under  aktuell  period  2017  registrerades  en ökning  av kostnaderna  för  månadslöner  medan

lön till timanställda  minskade.  Nettoökningen  motsvarar  7 årsarbetare  under  perioden

januari-april  2017  jämfört  med  samma  period  2016.  Jämfört  med  det  första  tertialet  2016

finns  det  en beslutad  ökning  med  totalt  14  arsarbetare  varav  10 arsarbetare  till en ny bostad

med  särskild  service  enligt  LSS  som  startade  i maj  2016  när  det  gäller  funktionsstöd  och 4

biträdande  enhetschefer  när  det  gäller  äldreomsorgen.

Den  negativa  awikelsen  mellan  utfallet  för  perioden  januari-april  2017  och  budgeterade

medel  för  samma  period  beror  pa att  de atgärder  för  en budget  i balans  som  genomförs  i

verksamheten,  som  t.ex.  behovsanpassad  bemanning  i äldreomsorgen,  inte gett  full

ekonomisk  effekt  ännu.  Dessutom  har  viss  förstärkt  bemanning  behövts  inom  äldreomsorgen

under  perioden  till följd  av t.ex.  tidig  brevidgang  för  sommarvikarier  och vak. Budgeten  för

perioden 3anuari-apri1  2017 har uppskattats till 32 procent av arsbudgeten.

2.3 Kommentarer  till  utfall  gällande  övriga  kostnader

Utfallet  för  perioden  januari-april  2017  är 32,8  mkr,  d.v.s.  3,3 mkr  lägre  än under  samma

period  2016  men  1 mkr  lägre  än budgeterat  för  2017.  Budgeten  för  perioden  har  uppskattats

till 33 procent  av årsbudgeten  2017.  När  det  gäller  skillnaden  i periodens  utfall  mellan  åren

utgör  hyreskostnaden  för  Taggvägen  13 den  största  posten  som  står  till grund  för  denna.

Kostnad  för  arbetskläder  är också  en ny post  2017.  Skillnaden  mellan  utfall  och  budget  2017

beror  på att övriga  kostnader  inte  är  jämt  fördelade  över  årets  månader  när  det  gäller  t.ex.

inköp  av livsmedel,  förbrukningsmaterial,  övriga  tjänster  m.m.

Sigpering  av or,dförande

(ifall beslut
eller  nämnd)

Datum  2017-05-10
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3 Kommentarer  till  prognos  a

3.I Kommentarer  till  prognos  gällande  intäkter:

Intäkterna  prognostiseras  bli 83,6  mkr  år 2017. En negativ  budgetawikelse  prognostiseras
inom  funktionsstöd,  vilket  beror  i sin helhet  pa intäktsbortfall  avseende  assistansersättning
fran Försäkringskassan  till följd  av minskat  antal  ärenden  personlig  assistans.  Samtidigt
prognostiseras  ett överskott  av intäkter  centralt  inom omsorgförvaltningen  p.g.a.  en bes)utad
budgetreglering  mot  en annan  förvaltning.  Dessutom  har en mindre  del resterande
statsbidrag  för  äldre  fran  20"16 förts  över  till 2017  och kommer  att användas  under  aret.  Totalt
för omsorgförvaltningen prognostiseras en positiv budgetawikelse för  intäkter om I1  mkr.

3.2 Kommentarer  till  prognos  gällande  personalkostnader

För  personalkostnaderna  prognostiseras  en negativ  budgetawikelse  om totalt  10,3  mkr
inklusive  en förväntad  semesterloneskuld  om 1,4 mkr  ar 2017. Aldreomsorgen
prognostiserar  en negativ  budgetawikelse  avseende  personalkostnaderna  om 11,6  mkr. De
beslutade  åtgärderna  för  att uppnå  en ekonomi  i balans  är under  implementering.
Verksamheten  arbetar  intensivt  med omläggning  av schemat  enligt  en behovsanpassad
bemanning. Samtidigt kraver ökade volymer inom t.ex. hemtlänsten  utokade
personalresurser.  Funktionsstödsverksamheten  prognostiserar  en negativ  budgetawikelse
för  personalkostnaderna  om O,4 mkr, vilket  motsvarar  förväntad  semesterlöneskuld  2017  om
0,4 mkr. Prognosen  gäller  under  förutsättning  att effektiviseringskravet  på 2,9 mkr  som
alades  funktionsstödsverksamheterna  inför  budget  2017  kan uppnas.  FörvaItningskontoret
prognostiserar  en positiv  budgetawikelse  om 1,7 mkr  bestående  av ett överskott  om 2 mkr
avseende  budgeterade  medel  för  oförutsedda  händelser  och en negativ  budgetawikelse  om
0,3 mkr  p.g.a.  dubbla  lönekostnader  för  förvaltningschef.

3.3 Kommentarer  till  prognos  gällande  övriga  kostnader

Utfallet  för  övriga  kostnader  prognostiseras  bli 101,7  mkr  vilket  innebär  en positiv
budgetawikelse  om O,8 mkr  för  2017.  Den positiva  budgetawikelsen  beror  till större  del på
minskad  kostnad  för  de första  20 assistanstimmarna  i veckan  för personer  med beviljad
assistansersättning  till följd  av minskat  antal  ärenden  personlig  assistans.

 <siM'.ag-in-iebreinsgIutavInoerdtLag,SavAU .Da)tum 2017-05-10
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Ang. medfinansiering och medfinansieringsintyg för 
projekt Vislanda aktivitetspark 

 

Vislanda Skolidrottsförening har framfört önskemål till Alvesta kommun om 

medfinansiering av projekt ”Vislanda aktivitetspark”.  

 

Projektet är initierat av Vislanda Skolidrottsförening och handlar om att 

anlägga en aktivitetsyta med många olika möjligheter för idrott och aktivitet. 

Skolidrottsföreningen avser att söka bidrag hos Jordbruksverket ur EU:s  

landsbygdsutvecklingsprogram.  

 

Projektets totala kostnad är 3 513 659 kronor. Leader Linné Småland har 

beslutat medfinansiera projektet genom att bevilja bidrag med 55%, max. 

1 932 512 kronor. Av styrelseprotokoll (daterad 30-31 maj 2017) framgår att 

medlen tas från landsbygdsfonden eftersom projektet har ett tydligt 

landsbygdsperspektiv. I protokollet anges vidare att projektet har ett starkt 

underifrånperspektiv och ger möljighet för unga att vara med och påverka sin 

närmiljö och vardag. projektet uppnår absoluta villkor och från 400 poäng vid 

bedömning av urvalskriterierna för insatsområde 1.1. Gränsöverskridande 

möten. 

 

250 000 kronor har beviljats i finansiering från Smålandsidrotten. Vislanda 

Skolidrottsförening har även sökt stöd hos andra aktörer som ännu inte hunnit 

lämna besked.  

 

Den förmånligaste offerten som Skolidrottsföreningen har inhämtat innebär 

lägre pris om projektet startar senast den 30 september 2017. Ansökan till 

Jordbruksverket måste lämnas in under kommande vecka. För att medverka till 

att nyttja offerten med det lägre priset och för att inte äventyra projektet har 

undertecknad, i samråd med Thomas Haraldsson, 1 vice ordförande 

Kommunstyrelsen, uttalat till Skolidrottsföreningen att Alvesta kommun är 

intresserad av att medverka till projektets genomförande. 

 

För att erhålla bidraget från Jordbruksverket krävs, förutom de bidrag som 

lämnats av Leader Linné Småland och Smålandsidrotten en summa om totalt 

ca 1 300 000 kronor. Medfinansiering söks hos flera aktörer och föreningar.  
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För att inte äventyra projektets finansiering och göra det möjligt att anta offert 

innan oktober samt medverka till att det projekt som initierats av ungdomar i 

Vislanda skolidrottsförening genomförs utfärdar Alvesta kommun att 

medfinansieringintyg som biläggs Skolidrottsföreningens ansökan till 

Jordbruksverket.  

Beslut 

Alvesta kommun förbinder sig härmed att utfärda medfinansieringsintyg som 

innebär att kommunen bidrar med den summa som kvarstår efter att bidrag 

lämnats från övriga aktörer, dock med max. 1 300 000 kronor. Kommunens 

bidrag baseras på den kostnad som Jordbruksverket godkänner som 

bidragsunderlag. 

 

Vislanda Skolidrottsförenings ansökan till Jordbruksverket kommer att 

behandlas av Kommunstyrelsens arbetsutskott på dess nästa sammanträde den 

29 augusti och därefter av Kommunstyrelsen den 12 september 2017. 

 

 

 

 

Per Ribacke 
Kommunstyrelsens ordförande 
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