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Ekonomiskt utfall 

Ekonomiskt utfall Kommunfullmäktige 

  
Nettokostnad tom 
april 2022 

Budgeterad 
nettokostnad  tom 
april 2022 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Kommunfullmäktige -1,0 -1,1 0,1 0,0 

Kommunens 
revisorer 

-0,3 -0,6 0,4 -0,1 

Överförmyndaren -1,4 -1,4 0,0 -0,6 

Vänortskommittén -0,1 -0,2 0,1 0,1 

Kommunbidrag 4,0 4,0 0,0 0,0 

Resultat 1,3 0,8 0,5 -0,5 

 

  Utfall tom april Budget tom april Budget 2022 Prognos helår 

Investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultatet visar 0,5 mkr efter första tertialet för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, 
överförmyndaren och vänortskommittén. Prognosen för helåret visar ett underskott på -0,5 mkr till 
följd av ökade administrativa kostnader för överförmyndarens verksamhet. 

Kommunfullmäktiges prognos visar ingen avvikelse för helåret. Kommunfullmäktige har 
sammanträtt vid 4 tillfällen under perioden, samtliga sammanträden under året har varit fysiska. Det 
nyvalda kommunfullmäktige tillträder 15 oktober. 

Hittills i år har Ungdomsfullmäktige haft tre möten. Ungdomsfullmäktige har haft representanter 
från barn-och utbildningsnämnden på besök för dialog om skolors utformning, samt studiero och 
trygghet. Kultur och fritidsförvaltningen har också kommit och informerat om det planerade 
Kulturstråket och haft dialog med gruppen. Den 21 april deltog ungdomsfullmäktige i en workshop 
genom ÖK idé, som handlade om samhällsutmaningar som finns i kommunen och hur de kan lösas 
gemensamt genom samverkan mellan föreningsliv-kommun. Representanter från 
ungdomsfullmäktige har under våren varit ute på ett antal skolor för att informera om vad 
ungdomsfullmäktige är, inför höstens nominering och val. 

Kommunens revisorer har sammanträtt 4 gånger under perioden. Det har beslutats att EY ska 
genomföra utökad grundläggande granskning inom områdena Långsiktig ekonomisk planering 
(inklusive scenarioanalys), samt planberedskap och trafikplanering (en fortsättning på tidigare 
utförd förstudie av planberedskapen). Revisorerna har även genomfört en risk- och 
väsentlighetsanalys för år 2022. Prognosen för året visar -0,1 mkr till följd av högre kostnader för 
revision än avsatt budget. 
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Överförmyndarens verksamhet räknar med ett underskott i sin årsprognos på runt -0,6 mkr och 
beror på köpt administrativ tjänst från överförmyndarkontoret. Här har det skett en utökning med en 
årsarbetare, samt ökade lokalkostnader på grund av flytt till nya lokaler. Det uppstår även kostnader 
för digitalisering. 

Vänortskommittén förväntas ha ett överskott på 0,1 mkr för året som beror på lägre kostnader på 
grund av pandemin. Ungdomsutbyten med Japan kommer att ske digitalt. I maj besökte vinnarna av 
det internationella priset Japans ambassad och berättade om sitt företag. Ordförande och vice 
ordförande var med och representerade. I höst planeras vänortskonferens för de nordiska 
vänorterna. Då kommer även ungdomar att delta. Bokprojektet där unga inbjuds att skriva om tiden 
under corona beräknas vara klar i höst. 

Vid väsentliga avvikelser från kommunbidrag/budget 
Då budgetavvikelsen enligt prognosen överstiger 1% av kommunbidraget ska egentligen åtgärder 
redovisas enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning. Dock är det svårt att inom dessa 
verksamheter vidta åtgärder under året som ger den effekten. Dock ska restriktivitet vidtas där det är 
möjligt för att till viss del kunna begränsa årets underskott. Inför 2023 har det gjorts äskande om 
utökad budgetram. Enligt det budgetförslag som presenterades 11 maj finns det förslag på en utökad 
budget med 0,5 mkr till överförmyndaren och 0,3 mkr till kommunens revisorer. 


