
Till kommunstyrelsen 

Ekonomisk rapport 

Verksamheterna har inte gjort några ekonomiska prognoser per den 31 oktober. Det bedöms 
inte vara angeläget. Målsättningen med kvartalsprognosen för en månad sedan var en väl 
genomarbetad prognos. 

Undertecknad förmodar att kommunstyrelsen kommer att uppnå det finansiella målet för året 
om ett resultat på 15 000 tkr. Den 6 december ska kommunen amortera av ett lån som är 
kopplat till ombyggnationen av reningsverket. Lånet är ett amorteringslån och den återstående 
skulden uppgår till 2 625 tkr. Det innebär att kommunen då har amorterat totalt 8 000 tkr på 
sina anläggningslån och att det finansiella målet om att amortera minst 7 000 tkr uppnås. 

Precis som beskrevs i kvartalsrapporten per den 30 september förväntas ett överskott på 
investeringsbudgeten. Likviditeten uppgår till ca 88 000 tkr per den 31 oktober. En försäljning 
av en obligation i november förväntas ge en vinst som påverkar resultatet. 

Den 9 oktober såldes kommunens sista industrifastighet till det bedömda marknadsvärdet 
I 050 tkr. Kommunens bokföringsmässiga vinst blev 747 tkr och kommer att tillfalla 
allmännyttans kollektiv. 

Vad beträffar verksamheternas resultat förväntas ett något bättre resultat för enheten för 
funktionsstöd då inbetalningar från Migrationsverket om ca 450 tkr inte har prognostiserats 
(tidigare prognos ca -2 200 tkr mot budget). 

De största underskottsresultaten i kommunens redovisning för närvarande återfinns hos IFO 
(ca -5 500 tkr mot periodbudgeten januari-oktober), Kyrkbacksskolan (-4 400 tkr mot 
periodbudgeten januari-oktober), Allmännyttan (ca -3 000 tkr för samma period), 
Treskillingen ( ca -2 000 tkr för samma period) och Kostchef ( ca -1 000 tkr för perioden). 

Att komma till rätta med underskotten i verksamheterna behöver prioriteras eftersom det 
försämrar de finansiella förutsättningarna. Ibland beror underskotten på politiska 
prioriteringar eller på utökat kundunderlag, men i prognoserna har det inte presenterats 
förklaringar i någon högre utsträckning eller några konkreta åtgärder för att minimera 
underskotten. 
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