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SAMMANFATTNING 

Prognosen visar ett resultat på 1 766 tkr vilket jämfört med budgeten är en 
negativ avvikelse med 9 175 tkr. Jämfört med skatteintäkter och generella 
statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 0,4 %. Åtgärdsplaner kommer att 
presenteras från både nämnder och ledningsgruppen under våren för att styra 
ekonomin i balans.  
 
Kommunens negativa avvikelse härleds till negativa avvikelser på gemensamma 
kostnader, nämndernas verksamhet, skatteintäkter, finansiella intäkter och 
generella statsbidrag.   
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning Februari 
Månadsuppföljning Februari 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen. Åtgärdsplaner för att styra 
budgeten i balans ska presenteras vid nästa månadsuppföljning. 
 
Anders Stoltz    
Ekonomichef 

 
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga  BESÖKSADRESS Torget 1, Herrljunga 

TELEFON 0513-170 00  TELEFAX 0513-171 33  ORG.NUMMER 212000-1520  www.herrljunga.se 
 

Ärende 1



   
  2016-03-11 
   KS 2016-78 
  SIDA 1 AV 4 

 
 
Månadsuppföljning Februari 
 
Prognosen visar ett resultat på 1 766 tkr vilket jämfört med budgeten är en nega-
tiv avvikelse med 9 175 tkr. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag 
uppgår prognostiserat resultat till 0,4 %. Åtgärdsplaner kommer att presenteras 
från både nämnder och ledningsgruppen under våren för att styra ekonomin i 
balans.  
 
Kommunens negativa avvikelse härleds till negativa avvikelser på gemensamma 
kostnader, nämndernas verksamhet, skatteintäkter, finansiella intäkter och gene-
rella statsbidrag.  
 
RESULTATRÄKNING 
RR Utfall Budget Prognos Avvikelse 
Belopp (tkr) 2015 2016 helår helår 

Verksamhetens nettokostnad -455 241 -474 546 -480 635 -6 089 
Avskrivningskostnader -19 284 -20 230 -20 230 0 
Verksamhetens nettokost-
nad -474 525 -494 776 -500 865 -6 089 

      
 

  
Skatteintäkter 372 525 392 371 390 663 -1 708 
Generella statsbidrag 111 705 112 446 111 318 -1 128 
Finansiella intäkter 863 1 200 900 -300 
Finansiella kostnader -110 -300 -250 50 
Resultat 10 458 10 941 1 766 -9 175 
 
 
Skatteintäkter 
Den negativa avvikelsen på skatteintäkter och generella statsbidrag har ett sam-
band med den negativa befolkningsförändringen i november 2015. Den senaste 
prognosen visar högre skatteintäkter per invånare, och det dämpar den negativa 
avvikelsen på skatteintäkterna. 
 
 
Verksamhetens nettokostnader                            
Verksamhetens nettokostnader består av nämnder och styrelsens nettokostnad 
samt gemensamma nettokostnader under ’’99:an’’.  
   
Verksamhetens nettokostnad prognostiseras med en negativ avvikelse på 6 089 
tkr där nämnderna redovisar en negativ prognos på 5 489 tkr och gemensamma 
kostnader på minus 600 tkr.   
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Gemensamma kostnader under ’’99:an’’ har en budget på 11 850 tkr och pro-
gnostiserar en negativ avvikelse på 600 tkr. Den negativa avvikelsen härleds till 
pensionsutbetalningar som förväntas överstiga budgeten med 1 400 tkr. Medfi-
nansierin av E20 dämpar den negativa avvikelsen på gemensamma kostnader.  
 
  Budget Prognos Avvikelse 

Gemensamma kostnader 2016 helår helår 

Pensionsutbetalningar -8 600 -10 000 -1 400 
Medfinansiering E20 -2 750 -2 750 0 
Medfinansiering E20, SpB   800 800 
Semesterlöneskuld -500 -500 0 
Gemensamma kostnader -11 850 -12 450 -600 
 
 
Prognosen för nämndernas verksamheter uppgår 495 880  tkr och fördelas enligt 
nedanstående tabell.  
 
DRIFT Utfall Budget Prognos Avvikelse 
Belopp netto (tkr) 2015 2016 helår helår 
Kommunfullmäktige -1 459 -1 588 -1 588 0 
Kommunstyrelse -33 029 -34 749 -33 749 1 000 
Socialnämnd -179 991 -182 559 -186 309 -3 750 
Bildningsnämnd -224 162 -230 500 -230 500 0 
Bygg- och miljönämnd -13 261 -13 849 -14 338 -489 
Teknisk nämnd –skattefinans -15 574 -18 603 -20 748 -2 145 
Komponentvskrivningar   2 400 2 295 -105 
Förädnr. Kapitalkostn   -3 619 -3 619 0 
Ej fördelat kommunbidrag löne-
rev   -7 324 -7 324 0 

Summma skattefinansierat -467 476 -490 391 -495 880 -5 489 
Teknisk nämnd -renhållning 134 -300 -300 0 

Summa avgiftsfinansierat 134 -300 -300 0 
 
 
 
Kommentarer till nämndernas prognoser: 
 
Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse på 1 000 tkr. Den posi-
tiva avvikelsen härrörs till politiska prioriteringar. Politiska prioriteringar har en 
budget på 4 167 tkr. Beslutade prioriteringar uppgår till 2 150 medan 2 017 är 
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ospecificerade i nuläget. Prognosen på plus 1 000 tkr härleds till att de beslutade 
prioriteringarna inte kommer att uppgå till de beslutade max beloppen.  
 
 
Socialnämnden redovisar en negativ prognos -3 750 tkr.  
Det är främst vård och omsorg och hemtjänsten som redovisar utfall utöver bud-
get. Inom hemtjänsten startades ett förändringsarbete upp under hösten 2015. 
Någon effekt av detta arbete syns ännu inte i den ekonomiska redovisningen. 
Enheterna har haft en hög sjukfrånvaro under årets två första månader. 
 
Korttidsenheten har haft en beläggning utöver budget årets första månader. 
Kommunen har köpt platser av Vårgårda kommun, detta gör att kostnaden är 
högre än i egen regi men lägre än kostnad för utskrivningsklara. 
 
Socialt stöds verksamheter redovisar sammanlagt ett litet överskott men enheten  
IFO vuxen redovisar ett underskott beroende på fler placeringar än budgeterat. 
Detta är placeringar som kvarstår från föregående år. Arbete pågår med att pla-
cera så kostnadseffektivt som möjligt. 
IFO Barn och familj prognosticerar ett överskott. Svårigheter att rekrytera 1:e 
sekreterare är en orsak. Färre placeringar än budgeterat är en annan. 
 
I förslag till hantering av över- och underskott har socialnämnden att få med till 
2016 1 276 tkr. Om beslut tas att dessa medel får överföras används de till att 
täcka delar av prognosticerat underskott. 
Åtgärder för att hantera underskott finns, både som beslut i socialnämnden och 
som beslut i förvaltningens ledningsgrupp. I dagsläget arbetar verksamheten med 
att verkställa dessa men prognosen är att åtgärderna inte kommer att kunna verk-
ställas helt under 2016 och ger då inte heller full effekt ekonomiskt. Åtgärder är 
bl a neddragning av personal inom Vård och omsorg, digital natttillsyn, växel-
vård färre tillfällen. Ärenden som behandlades i KF under 2015 var nedläggning 
av öppen verksamhet psykiatri samt avveckling av trygghetsboende där beslut 
blev att behålla verksamheterna. Medel för dessa verksamheter tillsköts för 2015 
men inte för 2016. Föreslagna åtgärder som avslogs av SN skickades vidre till 
KS för bedömning. Någon återrapport från KS finns ej. Inom hemtjänsten har ett 
förbättringsarbete påbörjats i projektform. 
 
Bildningsnämnden prognostiserar en budget i balans.  
 
Bygg- och Miljönämnden. 
Bygg- och Miljönämnden redovisar en negativ prognos, -489 tkr. Fördelat på 
Byggnadskontoret  -145 tkr och Räddningstjänsten -344 tkr. Byggnadskontoret 
beror på utbyte av arkivskåp, ett arbete som påbörjades 2015. För att nå en bud-
get i balans finns önskemål om att använda tidigare överskott. När det gäller det 
prognostiserade underskottet för Räddningstjänsten kommer förslag på åtgärder 
att tas fram. 
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Tekniska nämndens  prognos -2145 tkr. Underskottet beror helt och hållet på 
vinterväghållning. Halkbekämpningen har varit oerhört kostsam. Totalt finns en 
budget på 1230 tkr, faktureringen t.o.m. v 4 är 1405 tkr , ej fakturerat från v 5 ca 
900 tkr. Det tillkommer en fast kostnad för höstsäsongen på 370 tkr, och rörliga 
kostnader för höstsäsongen prognostiseras till 400 tkr. Förslag på åtgärder för att 
minska underskottet kommer att tas fram. Övriga verksamheter enligt budget.  
 
Komponentavskrivningar. 
De reinvesteringar som gjordes 2015 genererar en kapitalkostnad på 105 tkr, 
prognos för överskottet sänks därför till 2295 tkr. 
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