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Ekonomisk uppföljning 2019 för Mörbylånga kommun 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen lämnar varje månad en ekonomisk uppföljning och prognos 
för resultatet vid årets slut. Prognosen är baserad på senast kända 
förutsättningar.    

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning efter mars 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad 15 april 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Prognosen efter mars visar på ett underskott mot budget med 0,9 mnkr. 

Kommunstyrelsen, kultur- och tillväxtnämnden, socialnämnden och 
utbildningsnämnden prognostiserar underskott mot budget med totalt 11,7 
mnkr. Finansförvaltningen däremot prognostiserar ett överskott mot budget 

10,8 mnkr där den största delen är hänförlig till lägre kapitalkostnader i 
samband med övergång till komponentavskrivning samt att räntekostnaderna 

bedöms bli lägre än budgeterat. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

De nämnder som prognostiserar ett underskott förväntas redovisa vilka 
åtgärder som de tänker vidta för att nå en budget i balans. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

De nämnder som prognostiserar ett underskott bör tillkännages beslutet. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens reglemente § 2 påverkas av 
beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Informationen om den ekonomiska prognosen efter mars godkänns. 
Underskotten i kommunstyrelsen, kultur- och tillväxtnämnden, 

socialnämnden och utbildningsnämnden noteras och kommer att följas 
nogsamt framöver.    

Ann Willsund 
Kommundirektör 

Åsa Bejvall 
Ekonomichef 
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Fattat beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
Kultur- och tillväxtnämnden 
Socialnämnden 

Utbildningsnämnden 

 

 

 

 

 

 

 

 



Driftsredovisning Budget Prognos Skillnad

tkr mars

Kommunstyrelsen 69 138 69 783 -645

Kultur- och Tillväxtnämnden 101 178 106 828 -5 650

- varav VA-verksamhet 2 743 5 843 -3 100

- varav Fjärrvärmeverksamhet 7 120 7 120 0

Samhällsbyggnadsnämnden 10 600 10 600 0

Socialnämnden 310 376 312 491 -2 115

Utbildningsnämnden 363 979 367 279 -3 300

Finansförvaltning 34 389 23 389 11 000

Skatteintäkter och generella bidrag -896 300 -894 300 -2 000

Finansnetto 3 390 1 590 1 800

Summa 3 250 2 340 -910

Förklaring till avvikelse i prognosen:
Prognosen efter mars visar på ett positivt underskott mot budget med 0,9 mnkr. Kommunstyrelsens 
underskott är hänförligt till dels politiska verksamheten där anpassning till lägre budgetram ännu inte 
hunnit arbetas in och dels högre kostnader för system inom verksamhetsstöd och ekonomi. Kultur- och 
tillväxtnämndens underskott på 5,7 mnkr kommer till största delen från VA-verksamheten där taxorna 
inte anpassats till de högre kapitalkostnaderna som de stora investeringarna de senaste åren inneburit. 
Gatu- och serviceverksamhetens intäkter bedöms bli 1,9 mnkr lägre än budgeterat pga ändrade 
debiteringsrutiner på förrådet. 

Socialnämndens underskott är främst hänförligt till högre personalkostnader då projektet heltidsresan 
påbörjats samt att sjukfrånvaron som vanligt varit hög i januari och februari vilket medfört högre 
vikariekostnader. Detta avser de flesta verksamheter förutom myndighetsavdelningen som haft en del 
vakanser. Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott mot budget på 3,3 mnkr. Förskolan 
redovisar en positiv avvikelse då man haft fler barn än beräknat. Förskoleklass och grundskolan 
prognostiserar ett underskott på grund av högre personalkostnader då antalet barn varit färre än 
beräknat. Anpassning till den minskade budgetramen har inte ännu hunnit göras. Vuxenutbildningen 
redovisar också ett underskott då ersättningen från migrationsverket minskat och kostnaderna inte 
kunnat minska i samma omfattning. Underskottet bedöms bli 1,3 mnkr.

Finansverksamhetens överskott är hänförligt till lägre kapitalkostnader i samband med övergång till 
komponentavskrivning samt att räntekostnaderna bedöms bli lägre än budgeterat då flera lån bundits till 
låg ränta i början av året. Potten för resursfördelning stäms av efter april. Skatteintäkterna bedöms bli 
lägre än budgeterat med 2 mnkr vilket beror på att SKL i sin senaste prognos skrivit ner skatteunderlaget. 
Därutöver budgeterade vi med ett invånarantal per 1 nov på 15 045 invånare medan utfallet blev 15 011 
invånare vilket också påverkar. 


