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Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning 
efter februari 2017 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fattar inget beslut med anledning av den ekonomiska 
uppföljningen efter februari 2017. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet 
för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti 
görs också uppföljning av verksamhetsplanen. 
 
Kommunstyrelsens förbrukning efter februari uppgår till 8,8 % jämfört mot 
riktvärdet 16,7 %. Det är ännu för tidigt på året för att dra några slutsatser om 
väsentliga avvikelser i kommunledningskontorets verksamheter varmed 
prognosen är ett resultat i nivå med budget. Möjliga avvikelser kommenteras i 
bilagd månadsuppföljning. Gymnasieverksamheten som kommunstyrelsen 
också ansvarar för prognostiserar ett underskott på 1400 tkr beroende att 
antalet 16-19-åringar är fler än budgeterat. 
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Prognos driftsredovisning  
Prognos februari 
 
Driftsredovisning 2017 
tkr Budget Prognos Skillnad 

Verksamhet       

Administration och stöd 115 435 115 435 0 

Infrastruktur och skydd 13 600 13 600 0 

Näringsliv och arbetsmarknad 74 101 74 101 0 

Politisk verksamhet 12 992 12 992 0 

Gymnasieskola 271 880 273 280 -1 400 

Summa 488 008 489 408 -1 400 
 
Prognosen efter februari månad 2017 visar inte på några avvikelser i förhållande till budget förutom 
avseende gymnasieverksamheten. Det är förtidigt på året för att med säkerhet kunna redovisa några 
skillnader förutom denna. Vid genomgång av utfallet per februari för kommunledningskontorets 
verksamheter har några avvikande poster identifierats, både högre kostnader och högre intäkter. 
Förbrukningen efter februari uppgår till 8,8% mot riktpunkten 16,7%. Det finns i dagsläget inget som 
tyder på att de högre kostnaderna inte kommer att mötas av andra lägre kostnader eller högre intäkter.  
 

Administration och stöd 
Verksamhetens kostnader består till stor del av personalkostnader vilket påverkas av vakanser, hur stor del 
är dock för tidigt att säga. IT-kostnaderna bedöms bli högre än budgeterat liksom kostnaderna för 
utveckling av ny extern webbsida men andra kostnader kommer att bli lägre än budgeterat. Bidraget från 
Migrationsverket för personer med uppehållstillstånd förväntas bli högre än beräknat. Det är dock svårt 
att förutse kostnaderna inom denna verksamhet eftersom dessa beror på hur många flyktingar kommunen 
tar emot. Migrationsverket fattade i mars beslut om att sänka ersättningen för ensamkommande barn 
vilket kommer ha stor påverkan på överförmyndarverksamhetens kostnader.  

Infrastruktur och skydd 
Inom verksamheten ingår brandkåren som under mars månad kommer att flytta till den nya 
brandstationen. I samband med flytt uppstår alltid extra kostnader vilket i dagsläget är svåra att bedöma. 
Brandkårens intäkter från sin utbildningsverksamhet är också osäkra liksom intäkterna från försäljning av 
exploateringsområden. 

Näringsliv och arbetsmarknad 
Fonden för forskning och utveckling har tidigare år inte förbrukats vilket bidragit till verksamhetens 
överskott. Om fonden kommer att förbrukas i år är högst osäkert. I övrigt beror utfallet till stor del på hur 
många personer som börjar studera vuxenutbildning och hur många som arbetsförmedlingen anvisar till 
arbetsmarknadsåtgärder. 

Politisk verksamhet 
Verksamheten består till största delen av politiska arvoden och det finns inget som tyder på några 
avvikelser mot budget inom denna del. 

Gymnasieskola 
Utfallet är beroende av antalet 16-19-åringar som studerar på gymnasieskolan i förhållande till antalet som 
det budgeterades för. För 2017 blev antalet fler varmed ett underskott på 1 400 tkr prognostiseras för 
verksamheten.  
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