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Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ekonomisk uppföljning från nämnderna 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen enligt protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Nämnderna har upprättat årsprognos för 2017 utifrån redovisningen per 31 oktober. Prognoser

na överlämnas härmed till kommunstyrelsen enligt fastställd rapporteringsrutin. 

Sammanställningen visar att nämnderna sammantaget uppvisar en årsprognos på +3,8 mkr jäm

fört med budget, vilket är en förbättring med +0,8 mkr jämfört med prognoserna som gjordes i 

Delårsrapport 2:2017. Kommunstyrelsen, bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden 

uppvisar överskottsprognoser, medan prognosen för samhällsbyggnadsnämndens visar ett un

derskott mot budgeten. 

De redovisade ekonomiska uppföljningarna omfattar bara nämndernas budgetar, dvs ingen 

prognos för kommunens totala resultaträkning görs i denna uppföljning. 

Prognosen för kommunstyrelsens egna verksamhet (kommunledningsförvaltningen exkl tek

niska avdelningen) uppgår till +3,2 mkr jämfört med budget, vilket är en förbättring med+ 1,5 

mkr jämfört med prognosen som gjordes i Delårsrapport 2:2017. 

Ärendets beredning 
Nämndsprognoserna har upprättats av respektive förvaltning och behandlats i respektive nämnd. 

Sammanställningen har gjorts hos kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning från nämnderna (se protokollsbilaga) 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Månadsrapporter och årsprognos per 31 okt 2017 

Sammanfattning 

Förvaltning 

Kommunstyrelse (KLF) 
Samhällsbyggnadsnämnd (Tekn + MoB) 
Bildningsnämnd (BF) 
Vård- och omsorgsnämnd (VOF) 
Summa förvaltningar 

Budgeterat resultat: 
Resultatprognos totalt Delårsrapport 2: 

Investeringsbudget: 
Utfall investeringsbudget: 
Utfall investeringsbudget, %: 

Befolkningsutveckling 

Förändring 1 jan - 30 sept 
Förändring 1 nov - 30 sept 

Avvikelse mot budget, mkr 
Prognos Prognos 

helår 2017 helår 2017 
per okt per okt (DR2) 

3,2 
-2,4 
1,6 
1,4 
3,8 

14,7 mkr 
19,4 mkr 

40,0 mkr 
21,5 mkr 

54 % 

1,7 
-2,7 
1,8 
2,2 
3,0 

Förändring 
prognos 

1,5 
0,3 

-0,2 
-0,8 
0,8 

18 12 411 (12 393) 
67 Budget 2018: +50 

(den 7 december publicerar SCB antal invånare per 1 november 2017) 

Övrigt 2017: 

Tingsryd 2017-11-29 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

1 

Sid 

2 
3 

12 
16 

17 
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~Tingsryds 
~ kommun. 

Ekonomisk månadsrapport 

Kommunledningsförvaltning 
Oktober 2017 

Månad nr 10 2017-11-28 

Riktpkt % 83,3% 

Budget TB Arsbudg Redovisat Ars- Prognos Tidigare progn 

KF 2017 2017 2017 tom 31/10 % prognos avvikelse avvikelse (DR2) 

Specifikation 

Kommunchef/gemensamt 1 333 0 1 333 1 465 109,9 1 493 -160 -85 

Kansliavdelning 10 809 237 11 046 9129 82,6 10 846 200 0 

Utvecklingsavdelning 13 587 204 13 791 10 528 76,3 12 891 900 750 

Ekonomiavdelning 5 603 327 5 930 4 331 73,0 5530 400 200 

Personalavdelning 9 721 339 10 060 7 027 69,9 8 410 1 650 880 

Arbete- och lärandeavdelning 42 960 3 703 46 663 35 219 75,5 46463 200 0 

Nettokostnad 84 013 4 810 88 823 67 699 76,2 85 633 3 190 1 745 

Kommentar 

Utfall period 

Den totala budgetförbrukningen per 30 akt uppgår till 76,2%, medan riktpunkten för samma period är 83,3%. 

Den låga budgetförbrukningen kan i första hand förklaras av tillfälliga personalvakanser under året samt viss kostnads

eftersläpning i några av verksamheterna (bl a vårdköp). Under slutet av hösten har huvuddelen av de tillfälliga personalvakanserna 

tillsatts permanent genom nyrekryteringar. 

Prognos helår 

Prognosen för helåret 2017 visar ett överskott mot budgeten på +3,2 mkr. Ett mindre underskott uppvisas för gemensamma 

kostnader (p g a flyttkostnader), medan samtliga avdelningar uppvisar överskotts prognoser i varierande storlek. 

Kansliavdelningen uppvisar ett underskott i överförmyndarverksamheten som vägs upp av överskott för bl a kansliadministration 

och intern service. Överskottet hos utvecklingsavdelningen kan i första hand hänföras till tillfälliga personalvakanser under året. 

Detsamma gäller för det prognosiserade överskottet för ekonomiavdelningen. 

Personalavdelningens förhållandevis stora överskott beror bl a på att man har haft personalvakanser under stor del av året, vilket 

har medfört att de personaladministrativa kostnaderna varit låga. Det har även påverkat kostnaderna för personalbefrämjande 

åtgärder såsom rehabilitering och omplacering. Antalet ungdomar som feriearbetat har inte varit så stort som budgeterat. Detsamma 

gäller för antalet minnesgåvor (25-års), vilka endast varit 6 st i år (att jämföra med 20 st förra året). 

Inom arbete- och lärandeavdelningens budget vägs ett mindre underskott för IFO barn och familj (-0,2 mkr) upp av förväntade mindre 

överskott inom gemensamt och vuxenutbildning. IFO vuxna beräknas uppnå budgetbalans, vilket beror på att försörjningsstödet 

till de som gått ur etableringen finansieras med schablonpengar upp till 2 år efter etableringens upphörande. Etableringen 

varar i 2 år. Framöver måste denna kostnad minskas, då schablonersättningen på sikt inte kommer att räcka till för att täcka dessa 

kostnader. 

Jämförelse med förra prognosen 

Den aktuella prognosen innebär en förbättring med ca 1,5 mkr jämfört med augustiprognosen i delårsrapport 2. Störst prognos

förbättring uppvisas för personalavdelningen (ca +0,8 mkr). 
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1 Verksamhetens mål och utveckling 

1.1 Vision 

VISION 2030 - Samhällsbyggare 

"Samhällsbyggarna tillhandahåller god service av hög kvalitet med medborgaren i centrum 

för att göra Tingsryds kommun till en attraktiv plats att bo och verka på." 

1.1.1 Ekonomi 

Driftuppföljning 

Verksamhet/konto Budget2017 Utfall period 

Skattefinansierad 
verksamhet 

Stabsenheten 7 731 

IT-enheten 0 

Gatuenheten 9 574 

Parkenheten 4228 

Fastigheter mark & 
exploatering 479 

Fastighetsförvaltning 12 278 

Måltidsenheten 0 

Lokalvårdenheten 0 

Summa 34 290 

Taxefinansierad 
verksamhet 

Renhållningsenheten 0 

VA-enheten 0 

lnvesteringsuppföljning 

Kod Projekt Budget2017 

91000 lnfrastru ktur 5 900 

9200 Fordon och maskiner 500 

93000 Energisparåtgärder 5 000 

Fastighetsinvesteringar - ny-, 
94000 till och ombyggnad 2100 

Fastighetsinvesteringar -
94500 reinvesteringar (underhåll) 6 200 

95000 Renhållningsverksamhet 400 

95500 VA-verksamhet 12 000 

Summa 32100 

Samhällsbyggnadsnämnd, Månadsrapport okt 2017 
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5 960 

-837 

11 877 

4 218 

-292 

9 345 

1 109 

-228 

31152 

147 

20 

Utfall period 

63 

99 

4068 

0 

5 634 

0 

7 595 

17 459 

Årsprognos 
Prognostiserad 

avvikelse 

6 900 831 

-800 800 

9 700 -126 

4 931 -703 

250 229 

13 778 -1 500 

944 -944 

0 0 

35 703 -1 413 

-1 046 1 046 

1 000 -1 000 

Årsprognos Prognosticer 
ad avvikelse 

4 700 1 200 

500 0 

5 000 0 

500 1 600 

6 200 0 

400 0 

7 900 4100 

25 200 6 900 
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Kod Projekt Budget 2017 Utfall period 

2 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Aktiviteter 

Medborgare Prioritering av 
underhållsatgärder på 
skollokaler 

Åtgärder för yttre Plan för yttre åtgärder 
skolmiljön skall i skolmiljön 
planeras 

God förmåga att möta 
behov av planer och 
mark 

Nöjda kunder Öka antalet mått för 
att beskriva 
kundnöjdhet 

Kommunikation med 
medborgarna skall vara 
tydlig och öppen 

Samhälle God förmåga att möta Marknadsföring av 
behov av planer och tomter. 
mark 

Verka för aktivt Planering och 
samarbete i genomförande av 
bredbandsutbyggnaden beläggningsarbeten 

Hållbarhet skall Energisparprojekt 
beaktas vid inköp, drift 
och hantering av 
resurser i 
verksamheten 

Skapa en kommun Ishallen sarg 
med attraktiva fysiska 

Ombyggnad dusch-miljöer och 
välfungerande och omklädningsrum 

infrastruktur Ting hallen 

Ekonomi Följa fullmäktiges Utredning 6.1.6 
riktlinjer för budget och Skapa fler bostäder 
redovisning 

Utredning 2.3.3 
Verksam hetslokaler 

Uppföljning av 
verksamheten enligt 
fastställd rutin 

Projektuppdelning 
investeringar 2017 

Försäljning av 
fastigheter som inte 
är 
verksamhetslokaler. 
genomförande av HE 
2.1 
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Status 

Årsprognos 
Prognosticer 
ad avvikelse 

Kommentar 

-

0 

.:, 

0 

0 

.,, .,, 

.,, 

.,, 
0 

-
0 
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Perspektiv Nämndsmål 

Medarbetare God hälsa 

Medarbetarna skall ha 
kompetens, utvecklas, 
känna sig hörda och 
delaktiga i 
verksamheten. 

Process Ständiga förbättringar 
skall prägla 
samhällsbyggarnas 
processer 

3 Sammanfattning 

Sammanfattning 

Aktiviteter Status Kommentar 

Maskin och ..... -fordonsinvesteringar -
konkurrensutsättning, 

genomförande av HE 
2.5 

Försäljning av skog. 0 
Genomförande HE 
2.6.1 Skogsinnehav 

Försäljning .... -Lindegården 

Försäljning Rävemåla ., 
skola 

Försäljning Ekliden -
Försäljning av Korrö 0 
Försäljning av -
Kurrebo 

Försäljning av 
., 

Mårsslätt 

Försäljning av ., 
Smöramåla 

Försäljning -
kaffestugan Linneryd 

Försäljning -
hembyggdsgården 
Urshult 

Måltidspolicy, 0 
tillämpning 

Internkontroll 0 
I nvesteringsprojekt ., 
slamförtjockare på 
Tingsryds reningsverk 

lnvesteringsprojekt 0 
ombyggnad av el o 
styr Ryds vattenverk 

lnvesteringsprojekt 0 
ombyggnad 
vattenledning 
Kärleksvägen Ryd 

lnvesteringsprojekt ~ 
ombyggnad Ryds 
reningsverk 

Månadsrapporten tyder på att läget för fastighetsförvaltningen verkar bättra sig. Det är dock 
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för tidigt att vara säker då det bla beror på hur vädret blir under november och december. 

Måltidverksamheten och dras med underskott pga av transporter och staben med ett överskott 

pga sjukskrivningar och vakanser. 

Staben 

På staben finns det ett prognistiserat överskott beroende på vakanser. Rekryteringar har gjorts 

vilket gör att ytterligare överskott inte är att vänta 

IT drift 

Överskottet som är prognostiserat beror bla på en lägre bemannining under året som nu är 

tillsatt. Den lägre bemanningen gör också att förbrukningen minskar. 

Gator och vägar 

Verksamheten visar på en stor kostnad redan vid tio månader. Dessa siffror skall dock 

korrigeras då här ligger kostnader för asfaltering pga fibernedläggning där intäckter är att 

vänta. Detsamma gäller bidrag för enskilda vägar. Det gör att verksmaheten bör klara sig 

inom budgeten. Även påverkas budgeten av väderleken under årets sista månader. 

Parkenheten 

Vi har under perioden använt vår nyinvesterade slamsug vid arbetet med gatubrunnarna. Efter 

diverse justeringar vid inkörningen har arbetsuppgiften fallit väl ut tidsmässigt. I övrigt har 

avdelningen haft standardrutiner med "inhöstning" av kommunens utemiljöer. 

Vi har äntligen börjat med kostnadsfördelningen av utförda arbeten. Arbetet har legat mycket 

försenat vilket innebär att det varit och fortfarande är svårt att göra riktiga prognoser. Det 

ligger en prognos på ettnegativt resultat. Sannolikt är detta ett resultat av att vi inte kunnat 

föra in alla intäckter, tex var det mycket arbete i samband med kontorsflytten som inte 

kostnadsfördelats enligt verkligt arbete. 

Mark och exploatering 

Verksamheten visar på ett positivt resultat bla beroende på tomtförsäljning. I övrigt har 

kommunen flera försäljningar på gång främst beroende på besluten i Hållbar ekonomi. 

Exempel är att skogsförsäljningen påbörjats. Korröförsäljningen är inledd. 

Fastighetsförvaltning 

Fastighetsavdelningens verksamheter för perioden visar ett nettoresultat som ligger i nivå, 

eller något under budget. Vädret är en osäkerhetsfaktor inom fastighetsförvaltningen, ju 

mildare väder ju lägre blir driftkostnaden. 

Under flera år har outhyrda ytor funnits inom Trojaskolan i Ryd, Konga Allhus och Rävemåla 

skola. Inom Konga Allhus är det bara fd bibliotekslokalen som står tom just nu. Rävemåla 

skola har genom försäljning avyttrats till Älmeboda Utvecklings bolag AB per 2017-07-01. 

Bildningsförvaltningen hyr lokalerna för Bullerbyns förskola av Älmeboda Utvecklingsbolag 

AB. Hus C inom Trojaskolan i Ryd (fd Mellanstadiebyggnaden) hyrs nu av avdelningen för 

Arbete och Lärande avseende vuxenutbildning inom vård. 

Fastigheternas prognos visar ett underskott på 1,5 Mkr vilket är en flaggning att om vi inte 

lyckats med försäljning och uthyrning av aktuella objekt. Av erfarenhet känner vi till att det är 

väldigt svårt att hyra ut lediga lokalytor både externt och internt. Socialförvaltningen som 

varit hyresgäst på Lindegården i Linneryd flyttade ur byggnaden den 1/10 2016. Fastigheten 

har sedan dess i princip varit utan hyresgäst. I Kommunfullmäktige 2017-10-30 togs beslut 

om att Tingsryds Bostäder AB förvärvar Lindegården med tillträdesdatum 2017-12-01 till en 

köpeskilling om 1 kr. Finansiering av reaförlust om ca 930 tkr i 2017 års redovisning sker 
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inom ramen för prognostiserat överskott avseende anslaget för finansiella kostnader i 2017 års 

budget. 

Tekniska avdelningen har en investerings-, energieffektiviserings- och reinvesteringsplan för 

2017 som totalt uppgår till 11,2 milj varav 5 milj är öronmärkta för energisparåtgärder. 

Dessutom har ytterligare 2,1 Mkr tillkommit för åtgärder avseende brandskyddet inom skolor 

och förskolor. 

De tre projekten; Nytt sargsystem i Nelson Garden Arena (Ishallen), Tingsryd, Ombyggnation 

omklädningsrum och duschar inom Tinghallen, Tingsryd samt byte av ventilationssystem 

inom hus D Trojaskolan är alla nu färdigställda och slutbesiktade. 

Pga att uppgradering av brandskyddet inom våra skolor kräver en utredning av en 

brandkonsult innan utförande i form av en brandskyddsbeskrivning som beskriver vilka krav 

som gäller så kommer inte alla brandskyddsåtgärder i skolorna att hinna utföras under 2017. 

Dackeskolans brandskydd är utfört och klart och arbetet med brandskyddsdokumentationer 

för övriga objekt pågår. Fastighetsavdelningen har därför som önskemål att få flytta med 

dessa medel om ca 1,6 Mkr till år 2018. 

Fastighetförvaltningen visar på en minusprognos samtidgt så finns det akumulerat överskott i 

driftbudgeten som om det blir gynsamma två sista månader på året så kommer underskottet att 

täckas. Det är dock ett osäkert antagande som inte tas upp i ekonomiska översikten. 

Måltidsenheten 

Posten frakt för gods inom varudistribution fortfarande uppblandad med interna transporter, 

vilket kommer justeras. Ser ut att vara rejält underbudgeterat - och dessutom är hemtjänstens 

transportkostnader Rävemåla-Linneryd lagda ovanpå. 

Affären med andelar i jordbruk har varit lyckad och har ägt rum vecka 34-47. Planeringen 

vidare är att tillsammans med andra intresserade kommuner i riket utforma underlag för mer 

utvidgad upphandling där denna affärs mervärden ska kunna utvärderas och avropas på längre 

avtal. 

Tingsryds kommun deltar sedan vecka 8 i en regional Valideringsinsats inom ESFoch 6 

medarbetare har fått kunskaper validerade till betyg och titel till storkökskock och 2 

ytterligare är igång just nu. Sett till personalgruppen finns nu endast enstaka medarbetare som 

inte har validerad utbildning inom området varav ingen är intresserad idag. Nästa fas kan vara 

att validera vid nyanställning då branschen går mot en allt större kompetensbrist. 

Lokalvård 

Lokalvården har tillsammans med renhållningen fått en ny chef. Ett intensivt arbete har pågått 

inom renhållningen för att upprätta nya scheman och rutiner för framförallt Dackeskolans 

lokalvård där arbetsmiljöverket haft synpunkter på verksamheten. 

Renhållningen 

För renhållningen har förfrågningsunderlaget för fastighetsnära insamling gått ut. Entreprenör 

för uppdraget förväntas kunna vara klart i början av 2018. 

När det gäller bolagsbildningen finns ett arbetsmaterial ute för synpunkter från politiken. 

Beslut om om bolaget förväntas vara klart i slutet av februari. 

Vatten och avlopp 

Tjänstegaranti finns sedan 1 januari 2013 vid avbrott i vattenförsörjningen innebärande att 

man inom 4 timmar skall kunna anvisa tillgång till vatten i närmaste tätort och det är uppfyllt 

det andra delåret också. 
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Kostnaderna ligger ungefär på riktpunkten. Totalt sett är ändå kostnaderna på bra nivåer och 

men det kommer bland annat att bli en ökning av konsulttjänster under hösten som kommer 

att påverka kostnaderna. Personalkostnader ligger enligt riktpunkten. 

Prognosen för året är att vi kommer att förbruka ca 1 mkr på överfört resultat. En osäkerhet i 

prognoserna är det emellertid då stödet från ekonomikontoret är begränsat samt personal som 

utför intern och externdebiteringar är underbemannade. 

Prognosen för året är att samtliga projekt kommer att påbörjas och avslutas utom Ryds 

avloppsreningsverk där vi inte fick in några anbud.Investeringsprojekt relining 
Kyrkhultsvägen Fridafors, inköp av filmkamera och högtrycksspruta är avslutade. Övriga 

projekt löper enligt plan. 

Investeringar 

Några projekt kommer inte att förbruka anslagna medel. Brandlarms utbyggnaden kommer 

inte att hinnas med. En orsak är bla att beslutet kom utanför ordinarie plan samt att utförarna 

har haft personalbrist. Infrastuktur ger ett överskott på torget i Ryd. Projektering är påbörjad 

men utförandet kommer att ske 2018 i samverkan med trafikverket. Åtgärderna på Ryds 

avloppsreningsverk läggs åt sidan för att situationen har avs inkommande vatten har 

förbättratas tillsammans med att behoven på vattenverket i Ryd har en högre prioritet. 
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Budget Löneök Arsbudg 

KF 2017 2017 2017 

Administration (vht 26190) 1 037 29 1 066 

MBK-verksamhet (vht 21520) 657 0 657 

Byggverksamhet (vht 21551) 355 28 383 

Planverksamhet (vht 21552) 236 20 256 

Miljö- o hälsomyndighet (vht 26100) 120 22 142 

Livsmedelsskydd (vht 26110) 217 12 229 

Nettokostnad 2 622 111 2 733 

Administration: +256 tkr 

- Låga verksamhetskostnader. 

MBK-verksamhet: -298 tkr 

- Höga verksamhetskostnader--> Konsulter. 

Byggverksamhet: -17 tkr 

- Låga intäkter men samtidigt låga verksamhetskostnader. 

Planverksamhet: -773 tkr 
- Låga intäkter/inkomster. 

Miljö- och hälsomyndighet: -342 tkr 

- Låga intäkter/inkomster och höga verksamhetskostnader. 

Livsmedelsskydd: +132 tkr 

- Låga kostnader för arbetskraft. 

Total prognos för Bygg- och miljönämnden 2017 = -1,04 mkr 

Ekonomisk månadsrapport 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Oktober 2017 
M~nad nr 10 

Riktpkt % 83,3% 

Redovisat Prognos Prognos 

tom 10/31 % avvikelse 

684 64,1% 810 256 

783 119,2% 955 -298 

354 92,5% 400 -17 

862 336,6% 1 029 -773 

510 359,3% 484 -342 

0,4% 97 132 

3194 116,9% 3 775 -1 042 
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Prognos 

% 

76% 

145% 

104% 

402% 

341% 

42% 

138% 

Tidigare 

prognos 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Period 

NAMND 
4 Bildninasnämd 
4 Bildninasnämd 
4 Blldningsnämd 
4 Bildningsnämd 
4 Bildninasnämd 
4 Bildningsnämd 
4 Bildningsnämd 

Summa4 
Totalt 

Not 1: 

Not 2: 

BN Helår akt 2017 

Månadsuppföljning OKT BN oktober 2017 Belopp i tkr Listuttag 
Redovisning brutto Riktpunkt 

Intäkter och kostnader Arsbudaet okt-17 Aterstår Ars- Månad 
KKL 2017 ack utfall 2017 För!>% pronnos Oktober 

3 Intäkter/Inkomster -33 203 -35 226 2 023 106,1% -44 982 11 779 

4 Kostnader/Utalfter 54 847 49130 5 717 89,6% 58 956 -4109 
5 Kostnader för arbetskraft 167100 143 585 23 515 85,9% 172 302 -5 202 

6 Ovriga verksamhetskostnader 8 235 8 028 207 97,5% 9 842 -1 607 

7 Ovriaa verksamhetskostnader 18 851 13 761 5 090 73,0¾ 16 513 2 338 

8 RR övr intäkter o kostnader 32 17 15 53,1% 32 0 

9 Kommunintern förs. och inköp 57 753 49 448 8 305 85,6% 59 338 -1 585 
273 615 228 743 44 872 83,6% 272 001 1 614 
273 615 228 743 44872 83,6¾ 272 001 1 614 

Årsbudget (AB) TIiiäggsansiag löneökningar 2016 helår 2017 totalt 5059 ksum 

Tilläggsanslag IOneOkningar 2017 9 mån totalt 2965 Totall0024 1614 

VuxJTLC budget på 7 367 lkr överförts 1111 Arbete o Lärande (AL) samt korr Al för nämnd, BUF-konlor o centrala 163 tkr, totalt 7 530 tkr 

Nettobudget 2017 jan-mars 

Nellobudgel 2017 från april 

Minskning Vux m m till AL 

278180 

270650 

-7530 

12 

2017-11-16 
83,33¾ 

Oelår 
Auausti 

8 295 
-831 

-6 488 
-1 

140 
0 

660 
1775 
1775 
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Period 

Not 1: 

Not 2: 

BN Helår okt 2017 

Månadsuppföljning OKT BN oktober 2017 Belopp i tkr Listuttag 
Redovisning brutto Riktpunkt 

Arsbudget (ÅB) Tilläggsanslag löneökningar 2016 helår 2017 tota!t 5059 ksum 

Tilläggsanslag löneökningar 2017 9 mån totall 2965 Totalt6024 1 614 

VuxfTLC budget på 7 367 tkr överförts till Arbete o lärande (AL) samt korr AL för nämnd, BUF-kontoro centrala 163 tkr, totall 7 530 tkr 

Nettobudget 2017 jan-mars 

Nettobudget 2017 från april 

Minskning Vux m m till AL 

278180 

270650 

-7530 

13 

2017-11-16 

83,33% 

2 
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BN Helår okt 2017 

Månadsrapport för oktober med helårsprognos för år 2017 utifrån utfallet t o m oktober månad 

Helårsprognosen i månadssrapporten för oktober månad baserar sig på uppföljning från samtliga chefer och budgetansvariga för våra verksamheter, från 

förskola till gymnasieskola, elevhälsa, och bibliotek mm. Därutöver har en uppföljning gjorts av alla våra centrala verksamheter, vilka är; köp- och 

försäljning av utbildningar, skolskjutsar, riktade resurser, centrala konton för resursfördelning samt central administration och nämnd. Från den 1 april har 

vuxenutbildningen organisatorisk och ekonomiskt överförts från bildningsförvaltningen till arbete och lärande inom kommunledningsförvaltningen, 

överförd budget uppgårtill 7,53 mkr. I delårsrapporterna för april och augusti redovisades en positiv budgetavvikelse på+ 1,3 mkr respektive+ 1,8 mkr. I 

denna rapport görs en jämförelse mot augusti månad i resultatredovisningen till nämnden. 

Sammanfattning utfall period och helårsprognos 

Riktpunkten (RP) för förbrukningen tom oktober månad är 83,33 %. Ackumulerat utfall, vad som förbrukats i redovisningen uppgår till 83,6 % för 

bildnings nämnden, en marginell skillnad på ca - 0,3 % i förhållande till RP. I linje med vad som förvaltningen tidigare redogjort för så kommer nämnden att 

få stora avvikelser på både intäkts- och kostnadssidan på grund av olika typer av statsbidrag. Förvaltningens totala bedömning utifrån den redovisning och 

de beräkningar som gjorts t o m oktober, är att nämnden har förutsättningar för att redovisa en budget i balans utan underskott. Redovisad helårsprognos 

visar på en positiv budgetavvikelse på ca+ 1,6 mkr (+ 1,614 mkr) totalt för nämnden, ett mindre överskott(+ 0,6 %) i förhållande till en total justerad 

budget på 273,6 mkr. 

Köp- och försäljning av utbildningar (från delåret i augusti) 

Förvaltningen har till delårsbokslutet i augusti gjort en utförlig beräkning över årets kostnader för köp av utbildningar, utifrån nu registrerade elevtal i alla 

skolformer gentemot andra kommuner och fristående huvudmän. Där har även räknats in de elever som går på Rävemåla friskola från den 1 juli 2017. De 

totala kostnaderna jämfört budget visar på en negativ avvikelse på - 0,9 mkr i augusti, (- 1,1 mkr april), vilket är en lägre kostnad än den vi räknade med 

under årets första uppföljningar. Totala kostnader beräknas till 48,8 mkr mot budgeterade 47,9 mkr. 

Intäkter för försäljning av utbildningar till andra kommuner blir lägre än förväntat, en negativ avvikelse på - 0,3 mkr, (- 0,6 mkr april), vilket blir ett 

förbättrat utfall jämfört mot prognosen i april. Förväntade intäkter enligt prognos uppgår till 7,4 mkr mot budgeterade 7,7 mkr. Mindre avvikelser redovisas 

inom skolformerna. 
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BN Helår akt 2017 

Statsbidrag och migrationsintäkter 

Även för år 2017 kommer nämnden att få stora budgetavvikelser på intäkts- och kostnadssidan. Antalet specialdestinerade statsbidrag, där staten utöver 

den kommunala budgeten finansierar olika satsningar, har ökat högst väsentligt de senaste åren. Ett axplock av större riktade statsbidrag är bl a; ökad 

bemanning inom lågstadium- och fritidshem, lärarlönelyftet, förstelärare, riktade statsbidrag för nyanlända till Elevhälsan och skolorna. Därutöver erhålls 

efter ansökan, ersättning för asylsökande barn i förskola och skola. Även under år 2017 kommer verksamheten vara omfattande, men förvaltningens 

bedömning är att kommunen kommer ta emot betydligt färre asylsökande, och fler asylsökande kommer att få permanent uppehållstillstånd, och blir 

därmed kommunplacerade. Det innebär minskade intäkter från Migrationsverkettill bildningsförvaltningen och behovet av tillskott från kommunstyrelsen 

ökar. Sammanfattningsvis ställs stora krav på förvaltning, rektorer/förskolechefer och lärare när det gäller flexibilitet och anpassning av 

undervisningsorganisationen efter hur behoven ser ut. Krav på snabb omställning i verksamheterna blir en utmaning. 

Förändrad organisation inom grundskolan och förskolan 

Från den 1 juli 2017 och inför nästa läsår 17 /18 förändras grundskoleorganisationen. I Rävemåla har en fristående skola startats med åk F-6, dvs 

förskoleklass, grundskola 1-6 samt fritids hem. Förskola i Rävemåla drivs i kommunal regi. För närvarande går totalt 34 elever i den fristående skolan i 

Rävemåla. Enligt skollagen skall kommunen erlägga en "elevpeng" (bidragsbelopp) för dessa elever från den 1 juli. Ekonomisk och organisatoriskt påverkar 

det bildningsförvaltningen högst väsentligt innevarande år och framöver. De ökade kostnaderna för bidragsbeloppen ställer motsvarande krav på minskade 

kostnader för personal, lokaler, kost och läromedel m m, redan innevarande år med halvårseffekt, vilket inneburit omorganisation och omflyttning av 

budgeterade medel inom internbudgeten. 

Förutom ovanstående har den kommunala grundskoleorganisationen förändrats i Tingsryd och Konga, innebärande skolenheter för en F-6 skola i Tingsryd, 

en 7-9 skola i Tingsryd och en skolenhet i Konga, F-3 med förskola. Förskolorna i Tingsryd har samlats under en förskolechef från hösten med förskolorna 

Myrstacken och nya Älvans förskola. Junibacken och Slottets förskolor har avvecklats. Ekonomiskt och organisatoriskt har det finansierats inom 

bildningsförvaltnings ram och med reserverade överskottsmedel från år 2016. 

Slutligen vill förvaltningen lyfta fram, att behovet av riktade resurser för barn- och elever i behov av särskilt stöd är fortsatt stort i våra verksamheter. 

15 

4 

17



~ T:i:ca_gs:ryds 
k«:>mm-.:a.::a:i 

Ekonomisk månadsrapport 

Vård- och omsorgsnämnden 
Oktober 2017 
Månad nr 10 

Riktpkt % 83,3% 

Budget KBfTB Löneök Arsbudg Redovisat Prognos Prognos Prognos 

KF 2017 2017 2017 2017 tom07/31 % awikelse % 

Gemensamt (ansv 51) 10 481 0 88 10 569 5426 51,3% 6896 3673 65% 

varav nämndsadm 10050) 755 0 8 763 453 59,4% 544 219 71% 

Äldreomsorg (ansv 512) 158 536 4157 2221 164 914 135 929 82,4% 163 067 1847 99% 

varav 
hemtjänst (vht 51030) 53 377 1 598 754 55729 50 006 89,7% 59 987 -4258 108% 

äldre- och korttidsboende (vht 51020+51040) 92 781 2178 1 056 96 015 75 012 78,1% 89 755 6260 93% 

Omsorg funktionsnedsättning (ansv 513) 74590 1140 865 76 595 69 246 90,4% 78043 -1448 102% 

varav 
personlig assistans (vht 51310+51320) 20492 398 297 21187 21 928 103,5% 20714 473 98% 

boende 30 538 412 312 31 262 29 802 95,3% 35 332 -4070 113% 

daglig verksamhet (vht 51390+52050) 9 774 153 114 10 041 7 350 73,2% 9 500 541 95% 

stödboende/boendestöd (vht 52010+52020) 7 358 85 69 7 512 4909 65,4% 5895 1 617 78% 

Hälso- och sjukvård (ansv 514) 30491 792 648 31 931 28 059 87,9% 33643 -1 712 105% 

varav 
sjuksköterskor (vht 51110) 19 935 569 495 20 999 19 870 94,6% 23 838 -2839 114% 

rehabilitering (vht 51120) 10 296 210 153 10 659 7 951 74,6% 9 504 1155 89% 

Reglering årsarbetstid till ram -1 000 

Nettokostnad 274098 6 089 4622 284 009 238 660 84,0% 281 648 1 361 99% 

I--G~~ensamt: +3,67-;kr 

, Prognosen beror på: 

- Vakans under större delen av året. 

- Låga kostnader för anhörigstöd. 

- Låga övriga kostnader. 

- Budget ligger här men kostnader finns på andra ansvar, exempelvis bostadsanpassning, detta är en av konsekvenserna från 

splittringen med IFO. 

Äldreomsorg: +1,87 mkr 

Prognosen beror på: 
- Låg förbrukning på central pott inom SB (ca 57%). 

- Stimulansmedel ökad bemanning. 

- Oförändrat timpris inom hemtjänst. 

- Effektiviseringsbehov inom hemtjänst. 

- Utökning av nattpatrull. 

Omsorg funktionsnedsättning: -1,45 mkr 

Prognosen beror på: 
- Avslag SFB Försäkringskassan. 

-Återsökningar Migrationsverket. 

- Ökade behov inom boende. 

- Minskade behov inom boendestöd. 

- Samordnartransporter. 

Hälso- och sjukvård: -1,71 mkr 

Prognosen beror på: 

- Höga lönekostnader inom sjuksköterskor. 

- Höga verksamhetskostnader överlag. 

- Låga lönekostnader inom rehabiliteringen. 

Övrigt: 

- Eventuell semesterlöneskuld fortfarande osäker. 

Total prognos för Vård- och omsorgsförvaltningen 2017: +1,36 mkr 

Bedöm ingen görs att föregående års underskott kommer att kunna återställas samt att resultatmål om 0,25% sannolikt 

kommer att uppnås. 
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Befolkningsstatistik 

Ack 
Antal förändr Födelse- Flyttn.-

Period/datum invånare fr 1 jan Födda Döda netto In Ut netto 

2012 (31 dec) 12 141 -94 115 177 -62 548 579 -31 
2013 (31 dec) 12 156 15 99 178 -79 949 855 94 
2014 (31 dec) 12 198 42 120 161 -41 725 642 83 
2015 (31 dec) 12 260 62 108 192 -84 813 667 146 
2016 (31 dec) 12 393 133 127 179 -52 790 605 185 

Medel 5 flr 32 114 177 -64 765 670 95 

2012 
31 mars 2012 12 210 -25 24 63 -39 130 116 14 

30juni 2012 12 194 -46 33 75 -42 252 246 6 

30 sept. 2012 12 168 -67 85 140 -55 418 429 -11 

31 dec. 2012 12 141 -94 115 177 -62 548 579 -31 

31 mars 2013 12 116 -25 28 53 -25 121 121 0 
30 juni 2013 12 188 47 61 95 -34 324 243 81 
30 sept 2013 12 146 5 81 135 -54 487 428 59 
31 dec 2013 12 156 15 99 178 -79 949 855 94 
2014 
31 mars 2014 12 152 -4 23 45 -22 165 147 18 
30juni 2014 12 172 16 47 84 -37 346 293 53 
30 sept 2014 12 155 -1 89 116 -27 536 510 26 
31 dec 2014 12 198 42 120 161 -41 725 642 83 
2015 
31 mars 2015 12 226 28 27 63 -36 214 159 55 
30juni 2015 12 289 91 55 117 -62 447 294 153 
30 sept 2015 12 292 94 86 153 -67 655 494 161 
31 dec 2015 12 260 62 108 192 -84 813 667 146 
2016 
31 mars 2016 12 322 62 32 41 -9 176 105 71 
30juni 2016 12 360 100 59 77 -18 356 238 118 
30 sept 2016 12 334 74 96 125 -29 534 431 103 
31 dec 2016 12 393 133 127 179 -52 790 605 185 
2017 
31 mars 2017 12 382 -11 27 60 -33 195 173 22 
30juni 2017 12 422 29 55 97 -42 367 296 71 
30 sept 2017 12 411 18 91 133 -42 599 539 60 

Per 1 november: 
Antal inv 1 nav 2011 12 205 -38 Budget 2012 
Antal inv 1 nav 2012 12 164 -41 Budget 2013 
Antal inv 1 nav 2013 12 141 -23 Budget 2014 
Antal inv 1 nav 2014 12 155 14 Budget 2015 
Antal inv 1 nav 2015 12 278 123 Budget 2016 
Antal inv 1 nav 2016 12 344 66 Budget 2017 

Budgeterat 1 nav 2017 12 394 50 Budget 2018 
Utfall i förh till budget 17 
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