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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 juli 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad 26 augusti 2019.      

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Prognosen efter juli visar på ett överskott mot budget med 3,5 mnkr. 

Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar överskott 
mot budget medan Kultur- och tillväxtnämnden, Socialnämnden och 
Utbildningsnämnden prognosticerar underskott på totalt 15,8 mnkr. 

Finansförvaltningen däremot prognostiserar ett överskott på 18,4 mnkr där 
den största delen är hänförlig till lägre kapitalkostnader i samband med 

övergång till komponentavskrivning samt att räntekostnaderna bedöms bli 
lägre än budgeterat. Även utdelning och reavinster från KLP bidrar till en 
positiva prognosen. 

De nämnder som prognosticerade underskott efter april har haft i uppdrag att 
se över sina kostnader och vidta åtgärder för att nå en budget i balans. Detta 

fick till följd att en handlingsplan för VA-verksamheten togs fram vilket nu 
ger en bättre prognos för den verksamheten. För Socialnämnden och 
Utbildningsnämnden syns ännu inte vidtagna åtgärder i prognosen. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens reglemente § 2 påverkas av 

beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Den ekonomiska prognosen efter juli godkänns.    
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Driftsredovisning Budget Prognos Skillnad

tkr juli

Kommunstyrelsen 69 562 69 512 50

Kultur- och Tillväxtnämnden 101 806 105 306 -3 500

- varav VA-verksamhet 2 743 6 393 -3 650

- varav Fjärrvärmeverksamhet 7 120 7 120 0

Samhällsbyggnadsnämnden 10 859 9 859 1 000

Socialnämnden 316 769 323 429 -6 660

Utbildningsnämnden 368 434 374 134 -5 700

Finansförvaltning 22 305 11 305 11 000

Skatteintäkter och generella bidrag -896 300 -895 150 -1 150

Finansnetto 3 315 -5 185 8 500

Summa 3 250 6 790 3 540

Förklaring till avvikelse i prognosen:
Prognosen efter juli visar på ett överskott mot budget med 3,5 mnkr. Kommunstyrelsen prognostiserar 
ett resultat i nivå med budget där den politiska verksamheten och  verksamhetsstöd prognostiserar ett 
underskott beroende på  bland annat högre arvodeskostnader än budget samt högre kostnader för 
system, Sydarkivera och dataskyddsombud. Detta täcks upp av att underhållskostnaderna på våra 
fastigheter inte bedöms förbrukas fullt ut. Kultur- och tillväxtnämndens underskott på 3,7 mnkr är in sin 
helhet hänförligt till  VA-verksamheten där taxorna inte anpassats till de högre kapitalkostnaderna som 
de stora investeringarna de senaste åren inneburit. Framtagande av en handlingsplan med översyn av 
kostnader och intäkter gör att prognosen har förbättrats jämfört med tidigare månader

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att bostadsanpassningsbidragen kommer bli lägre än budgeterat 
och prognostiserar därmed ett överskott på 1 mnkr. Socialnämndens underskott på 6,7 mnkr är främst 
hänförligt till högre personalkostnader då projektet heltidsresan påbörjats och anpassning av 
bemanningen pågår. Prognosen är osäker då sommarens vikariekostnader ännu inte är klara.  

Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott mot budget på 5,7 mnkr.  Förändringen mot f g 
prognos avser återbetalning av statsbidraget "likvärdig skola". 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 0,7 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. Även utdelning och reavinster från KLP bedöms bli högre än budgeterat. 
Skatteintäkterna bedöms bli lägre än budgeterat med 1,2 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. 


