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Inledning och sammanfattning 
 

Oktoberrapporten är kommunstyrelsens uppföljning av prognosen som 

lämnades efter augusti i delårsrapporten på kommunens totala ekonomi och 

verksamhet. Rapporten till kommunstyrelsens arbetsutskott bygger till del på 

material som inte hunnit behandlas av samtliga nämnder.  

Verksamhet 

Miljönämnden har mellan delårsrapporten och oktoberrapporten ändrat 

bedömningen livsmedeltillsyn, från helt till i hög grad. Bedömningen av 

övriga grunduppdrag är desamma som i delårsrapporten. Av kommunens 

totalt 29 uppdrag är bedömningen av nämnder och styrelser att 27 kommer 

att uppfyllas helt eller i hög grad och 2 kommer att uppfyllas delvis. 

 
Personal 

Jämfört med oktoberrapporteringen förra året har antal anställda ökat med 

50 personer och uppgår nu till drygt 3 400. Även timavlönades timmar, 

mertid/fyllnadstid och övertid har ökat. 

Ekonomi 

Resultatprognosen pekar på ett resultat på 25,8 mnkr vilket är 12 mnkr över 

budget och 0,4 mnkr högre än i delårsprognosen.   

Resultatprognos oktober 2019 mnkr 

Budgeterat resultat 13,8 

Nämndernas prognos -18,3 

Gemensamma verksamheter 13,9 

Skatteintäkter och utjämning 13,5 

Finansnetto 2,9 

Årets resultat 25,8 
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Verksamhetsuppföljning 
Grunduppdragen 

Av kommunens totalt 29 uppdrag är bedömningen av nämnder och styrelser 

att 8 kommer att uppfyllas helt och 19 i hög grad och 2 kommer att uppfyllas 
delvis. 

 
Miljönämnden har mellan delårsrapporten och oktoberrapporten ändrat 
bedömningen för livsmedelstillsyn från helt till i hög grad. Vakant tjänst 

under året samt att tid har behövts läggas på anpassningar till EU:s nya 
kontrollförordning inom livsmedelskontrollen har inneburit att viss kontrolltid 

senareläggs inom treårsintervallet. 
 
Teknik- och servicenämnden bedömer att grunduppdraget inom gator, parker 

och vägar uppfylls enbart delvis. Nämnden skriver i sin delårsrapport att för 
att uppfylla grunduppdraget för gator, vägar och parker så har nämnden i 

varje budget och uppföljningsrapport framhållit behovet av en väsentligt 
ökad budget främst avseende beläggningsunderhåll. 
 

Överförmyndarnämnden bedömmer att de enbart delvis uppnår sitt 
grunduppdrag. 
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Personaluppföljning 
 

I denna oktoberrapport görs en jämförelse med statistiken som lämnades i 

förra årets oktoberrapport. 

Antalet anställda har ökat. Totalt har antalet tillsvidareanställda och 

tidsbegränsat anställda ökat med 50 personer och uppgår nu till drygt 3 400 

personer. 

Timmavlönades timmar har ökat med drygt nio tusen timmar och 

mertid/fyllnadstid och övertid har sammanlagt ökat med knappt tio tusen 

timmar. 

  2018-10-31 2019-10-31 

Antal tillsvidareanställda 2 911 2 946 

Antal tidsbegr anställda 443 458 

Andel tillsvidare heltid % 74,2 75,1 

Genomsnitt sysselsättn % 94,3 94,1 

      

  okt17–sep18 okt18–sep19 

Personalomsättning % 14,3 15,3 

Sjukfrånvaro % 6,1 6,2 

Långtidssjukfrånvaro % 39,8 37,3 

Antal långtidssjuka 338 340 

Frisktal % 62,4 61,5 

Timavlönades timmar 460 729 469 742 

Mertid/fyllnadstid timmar 26 131 30 356 

Övertid timmar 33 845 39 386 
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Ekonomisk redovisning 

Driftprognos 

Belopp i miljoner kronor 

(mnkr) 

Utfall 

2018 

Budget Prognos 

okt 

2019 

Budget-

avvikelse 

2019 

För-

ändring 

prognos 

delår/okt 

2019 

  

Fullmäktige, partistöd och revision 4,4 5,2 5,5 -0,3 0,0 

Kommunstyrelsen 157,7 174,3 172,3 2,0 0,0 

Barn- och utbildningsnämnden 817,2 838,3 844,8 -6,5 -2,5 

Kultur- och fritidsnämnden  73,1 73,9 74,2 -0,3 -0,2 

Miljönämnden 10,2 7,8 8,1 -0,3 -0,5 

Plan- och byggnadsnämnden 12,6 6,3 6,5 -0,2 -0,2 

Socialnämnden 362,2 366,6 370,0 -3,4 2,6 

Äldreomsorgsnämnden 463,5 476,4 486,3 -9,9 0,0 

Teknik- och servicenämnden 47,6 49,9 49,9 0,0 0,0 

Valnämnden 1,0 1,3 0,8 0,5 0,0 

Överförmyndarnämnden 2,4 2,8 2,6 0,2 0,1 

Summa nämnder 1 951,8 2 002,8 2 021,0 -18,3 -0,8 

Pensioner 46,7 53,0 50,3 2,7 0,0 

Korttidsboende ÄN 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 

Utvecklingsportfölj 0,0 5,0 2,5 2,5 0,0 

Kommunreserven 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 

Övriga verksamhetsposter -27,8 -17,5 -20,1 2,6 -0,4 

Gemensamma kostnader/intäkter 18,9 46,5 32,7 13,9 -0,4 

VERKSAMHETENS 

NETTOKOSTNADER 1 970,7 2 049,3 2 053,7 -4,4 -1,2 

 

 

Årsprognos 

Prognosen för verksamhetens totala nettokostnader 2019 innebär ett 

budgetunderskott på 4,4 mnkr, vilket är 1,2 mnkr lägre än prognostiserat 

underskott i delårsrapporten. Generellt rör det sig om mindre förändringar 

vilka finns att läsa i respektive nämnds oktoberrapport, de beloppsmässigt 

två största beskrivs kortfattat nedan. 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott om 

6,5 mnkr vilket innebär en förändring om -2,5 mnkr från delårets bedömning 

om 4 mnkr i underskott. Förändringen avser framförallt gymnasieskolan där 

höstens antagning lett till ökade kostnader för köp av platser från annan 

huvudman samtidigt som intäkterna för sålda platser förväntas bli något 

lägre än tidigare bedömningar. Kostnaden för köpta och sålda platser beror 

förutom antalet elever på vilka program som eleverna väljer att studera på. 

Socialnämnden har minskat det i delåret prognostiserade underskottet om 
6 mnkr till 3,4 mnkr. Den främsta skillnaden jämfört med delårsprognosen är 
ökade intäkter från statliga myndigheter samt att vissa övriga kostnader har 
minskat. Sett till nämndens huvudverksamheter finns den beloppsmässigt 

största orsaken till skillnaden i prognos inom funktionshinder. Där 
förändringar inom personlig assistans som visar ökade intäkter från 
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försäkringskassan och lägre personalkostnader. Vårdbehovet inom 
assistansen har sedan delåret minskat något både i antal ärenden samt i 

antal beslutade timmar. 

Hos övriga nämnder har inga eller endast mindre justeringar av 
prognoserna gjorts jämfört med delårsrapporten. 

Prognosen för de gemensamma verksamheterna innebär ett 

budgetövererskott om 13,9 mnkr. I delårsprognosen var motsvarande 

avvikelse ett överskott om 14,3 mnkr. Förändringen avser främst ett 

försäkringsärende avseende Sätilaskolan.   
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Resultatprognos 
 

Belopp i miljoner 

kronor (mnkr) 

Utfall 

2018 

Budget 

2019 

Prognos 

okt 

2019 

Budget-

avvikelse 

2019 

Förändring 

prognos 

delår/okt 

Nettokostnader exkl 

avskrivningar -1 910,3 -1 983,3 -1 982,7 0,6 -1,2 

Avskrivningar -60,4 -66,0 -71,0 -5,0 0,0 

Verksamhetens 

nettokostnader  -1 970,7 -2 049,3 -2 053,7 -4,4 -1,2 

Skatteintäkter 1 493,6 1 541,9 1 541,7 -0,2 1,6 

Utjämning  507,1 516,1 529,9 13,8 0,0 

S:a skatter och 

utjämning 2 000,7 2 058,0 2 071,5 13,5 1,6 

Finansiella intäkter 8,4 6,8 10,0 3,2 0,0 

Finansiella kostnader  -2,5 -1,7 -2,0 -0,3 0,0 

Finansnetto 6,0 5,1 8,0 2,9 0,0 

S:a skatter, utjämning 

o finansnetto 2 006,7 2 063,1 2 079,5 16,4 1,6 

RESULTAT 36,0 13,8 25,8 12,0 0,4 

 

Årets resultat beräknas till 25,8 mnkr. Jämfört med resultatprognosen i 

delåret innebär prognosen ett 0,4 mnkr högre resultat. 

Verksamhetens prognostiserade nettokostnader har ökat med 1,2 mnkr 

jämfört med delårsrapporten (för förklaring se sidan 6-7) vilket innebär en 

budgetavvikelse på -4,4 mnkr.  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade en ny prognos för 

skatteintäkter, intäkter via utjämningssystemet och fastighetsavgift den 1 

oktober 2019. Prognosen innebar att intäkterna räknats upp med 1,6 mnkr 

jämfört med i delårsrapporten. 

Prognosen för finansnettot är jämfört med delårsrapporten oförändrat 2,9 

mnkr i överskott. Kommunens finansiella tillgångarna uppgick per 2019-10-

31 till 310 mnkr, vid motsvarande tidpunkt 2018 var dessa 467 mnkr. 

Medlen var fördelade i en kortfristig del som hade ett marknadsvärde på 157 

mnkr samt en långfristig del om 153 mnkr. Placeringarna har ökat i värde 

under året men sedan delårsrapporten gått ner något i värde men inte i den 

grad att det påverkat prognosen för finansnettot. 

Årets resultat beräknas till 25,8 mnkr. I förhållande till budget innebär 

resultatprognosen ett överskott om 12 mnkr vilket förklaras av att 

överskottet om 16,4 mnkr inom finansnetto och skatt/utjämning överstiger 

underskottet om 4,4 mnkr i verksamheten. 

 


