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Finansiella rapporter med kommentarer 

Resultaträkning 

  Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Utfall 

Mnkr perioden perioden  helår helår  
perioden fg 

år 

Verksamhetens intäkter 182,1 - * 182,1 - * - * - * 179,2 

Jämförelsestörande intäkter 0,0 - 0,0 - - - 0,0 

Verksamhetens kostnader -961,7 -774,1 -187,6 -2 350,2 -2 310,9 -39,3 -907,0 

Jämförelsestörande kostnader 0,0 - - - - - 0,0 

Avskrivningar och nedskrivningar -32,5 -32,4 -0,1 -97,0 -100,7 3,7 -32,5 

Verksamhetens nettokostnader -812,1 -806,5 -5,6 -2 447,2 -2 411,6 -35,6 -760,3 

Skatteintäkter 622,1 624,2 -2,1 1 877,5 1 872,5 5,0 606,7 

Generella statsbidrag och utjämning 197,1 193,9 3,2 597,9 581,7 16,2 199,3 

Finansiella intäkter 32,5 6,9 25,6 41,8 20,7 21,1 1,9 

Finansiella kostnader -1,6 -8,1 6,5 -6,9 -24,2 17,3 -6,9 

Periodens resultat 38,0 10,4 27,6 63,1 39,1 24,0 40,7 

- exkl. jämförelsestörande poster 38,0 10,4 27,6 63,1 39,1 24,0 40,7 

* Budgetering sker på nettonivå 

Resultat och prognos kommunen 

Verksamheternas nettokostnader 
Efter fyra månader redovisar kommunen ett positivt resultat om 38,0 mnkr, vilket är i nivå med 
föregående års resultat efter första tertialet (40,7 mnkr). I resultatet för tertial 1 2018 ryms dock en 
utdelning om 31 mnkr från det kommunala bolaget Falkenberg Energi AB. En utdelning erhölls även 
2017, men då först under tertial 2 och med 15 mnkr. Verksamheternas nettokostnad är avsevärt 
högre än föregående år. Detta beror framförallt på löneökningar samt ökade kostnader till följd av 
ett ökat antal barn och elever på barn- och utbildningsnämnden och ett ökat antal brukare på 
socialnämnden. En ytterligare anledning till de ökade nettokostnaderna är hänförligt till kommunens 
ökade kostnader för avtalspensioner. Skatteintäkter och statsbidrag har inte ökat i samma 
utsträckning som de ökade nettokostnaderna. Detta är anledningen till att resultatet, vid beaktande 
av utdelningen från Falkenberg Energi AB, inte kommer upp i samma nivå som perioden föregående 
år, då ökningen av skatteintäkter och statsbidrag översteg ökningen av verksamhetens nettokostnad. 

Nämndernas resultat för första tertialet, jämfört med budget, innebär ett underskott med 13,8 mnkr. 
Detta resultat är minskat med 3,2 mnkr i form av en justeringspost avseende tillförda statsbidrag hos 
nämnderna. Nämnderna har under perioden tagit kostnader som finansierats med det tillfälliga 
stödet för integration som Falkenberg erhöll 2015. I redovisningen ska dock detta statsbidrag 
redovisas under generella statsbidrag och utjämning, varför en justering görs. Anledningen till 
nämndernas underskott är framförallt hänförligt till barn- och utbildningsnämnden och då främst 
förskoleverksamheten och grundskoleverksamheten. På förskoleverksamheten har andelen små barn 
med lång vistelsetid varit högre än förväntat, vilket är kostnadsdrivande. På grundskoleverksamheten 
är personalorganisationen för stor i förhållande till antalet inskrivna barn, vilket resulterar i en 
negativ avvikelse. 

För kommungemensamma poster redovisas en positiv avvikelse mot budget om 8,2 mnkr. Avvikelsen 
är framförallt hänförlig till pensionskostnader och sociala avgifter. Både för pensionskostnader och 
sociala avgifter sker en schablondebitering till förvaltningarna som intäktsförs centralt i kommunen. 
Schablondebiteringen baseras på lönekostnaderna vilka är som högst under de månader de anställda 
arbetar in sin semester för att sedan minska under semesterperioden. De centrala intäkterna blir 
därför högre än de avgifter som betalas in, till skatteverket och till företaget som administrerar 
kommunens pensioner. Detta är anledningen till att ett överskott uppstår i början av året. 
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Prognosen för kommunens resultat 2018 är 63,1 mnkr. Det budgeterade resultatet för 2018 är 39,1 
mnkr, varvid prognosen innebär en positiv avvikelse mot budget med 24,0 mnkr. Den främsta 
anledningen till den avvikande prognosen är den ej budgeterade utdelning från det kommunala 
bolaget Falkenberg Energi AB. 

Den prognosticerade budgetavvikelsen för verksamhetens nettokostnader är ett underskott om 35,6 
mnkr. Avseende de kommungemensamma posterna prognosticeras ett underskott om 2,7 mnkr 
varav 1,7 mnkr är hänförligt till lägre centrala intäkter för internränta. Detta är en följd av att 
nämnderna debiterats lägre internränta än budgeterat då investeringstakten varit lägre än 
budgeterat. Resterande underskott är hänförligt till att pensionskostnaderna prognosticeras bli 1 mkr 
högre än budgeterat vilket beror på att ett engångsbelopp ska betalas för att täcka kostnaderna för 
en förmånsbestämd ålderspension rörande en avslutad anställning. I underskottet, för 
verksamhetens nettokostnader, ryms även en justeringspost om 16,1 vilket innebär att det egentliga 
underskottet som nämnderna prognosticerar uppgår till 16,8 mnkr. Justeringsposten gäller 
statsbidrag som nämnderna får. Nämnderna betalar under året för verksamhet som finansieras med 
det tillfälliga stödet för integration som Falkenberg fick 2015. I redovisningen ska dock dessa 
statsbidrag tas upp under generella statsbidrag och utjämning, varför en justering görs.Utöver detta 
utgörs verksamhetens nettokostnader av nämndernas drift inklusive affärsverksamhet, samt 
kommungemensamma verksamheter såsom pensioner och interna ränteintäkter. Den negativa 
prognosen för verksamheternas nettokostnader är framförallt hänförlig till nämndernas drift 
inklusive affärsverksamhet. 

Kommunstyrelsen, inklusive affärsverksamheten, prognosticerar ett överskott om 0,6 mnkr, varav 
affärsverksamhetens prognosticerade överskott uppgår till 0,5 mnkr. Överskottet är hänförligt till 
elproduktionen från vindkraft och kommer sig av ett högre elpris än budgeterat. 

Barn- och utbildningsnämnden prognosticerar ett underskott om 2,3 mnkr. I förskoleverksamheten 
prognosticeras ett underskott till följd av fler barn än budgeterat samt en ökad andel små barn med 
många schematimmar. I grundskoleverksamheten prognosticeras ett underskott framförallt till följd 
av ett ökat antal barn inom fristående verksamheter. På grundsärskolan prognosticeras ett 
underskott hänförligt till nya bedömningar av elevers behovsnivå. I gymnasieverksamheten 
prognosticeras ett överskott på grund av färre elever än budgeterat. 

Socialnämnden exklusive försörjningsstöd prognosticerar att följa budget. På 
myndighetsavdelningen, som är socialnämndens beställarenhet, prognosticeras ingen avvikelse mot 
budget. Inom myndighetsavdelningen finns både prognosticerade överskott och underskott. Ett 
prognosticerat överskott är hänförligt till att medel erhållits, men ännu inte nyttjats för 
trygghetsboende plus samt verksamhet inom särskilt boende och socialpsykiatri. Även beställarna av 
hemtjänst prognosticerar ett överskott till följd av färre beställda timmar än budgeterat. Däremot 
prognosticeras ett underskott inom personlig assistans där antalet utbetalda timmar är betydligt 
högre än budgeterat. Ett underskott prognosticeras även inom externa placeringar av barn och unga. 
Falkenberg egenregi, som är socialnämndens utförare, prognosticerar ett underskott inom 
hemtjänsten. Detta är en följd av svårigheter att anpassa verksamheten när antalet beslutstimmar 
minskar. Av den anledningen är personalstyrkan i den kommunala hemtjänsten för stor i förhållande 
till beställda hemtjänsttimmar vilket genererar ett underskott. 

Försörjningsstödet prognostiseras överskrida årsbudgeten med 6 mnkr. Prognosen grundar sig på 
kostnaderna föregående år och med utgångspunkten att de medel som tidigare tillfördes från 
integrationsbidraget nu har upphört. 

Kultur- och fritidsnämnden prognosticerar ett underskott med 2,4 mnkr. De främsta anledningarna är 
intäktsbortfall till följd av Klitterbadets nuvarande status och renovering samt lägre hyresintäkter än 
budgeterat vad gäller Falkenberg Arena. 
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Tekniska nämnden prognosticerar ett underskott om 6,7 mnkr. Den främsta orsaken är högre 
elkostnader än budgeterat i kommunens lokaler. Ett underskott prognosticeras också för att de 
medel som är avsatta i investeringsplanen, för satsningar i lokalsamhällen, istället ska belasta 
driftsbudgeten. 

Av centralt avsatta nämndsmedel till kapitalkostnader och löneökningar har ännu endast medel för 
kapitalkostnader utfördelats. Tilldelningen var i nivå med budget och de centralt avsatta medlen 
prognosticeras följa budget. 

Skatteintäkter och statsbidrag 
Vid beräkning av kommunens budget för skatteintäkter, används skatteunderlagsprognoser från SKL 
(Sveriges kommuner och landsting). De preliminära skatteintäkterna för 2018 prognosticeras bli 0,9 
mnkr högre än budget. Detta är en följd av att det slutliga taxeringsutfallet för inkomsterna 2016, 
som publicerades i november 2017, blev något högre än prognosen i oktober 2017 som låg till grund 
för budgeten. För perioden är avvikelsen mot budget 0,3 mnkr. 

Vid budgetens upprättande under hösten 2017 prognostiserade SKL tillväxten av skatteunderlaget 
2018 lägre än i den senaste skatteunderlagsprognosen från SKL i april 2018. I jämförelse med budget 
förbättras därför slutavräkningen för 2018 med 9,8 mnkr. Effekten av detta uppgår till 3,3 mnkr vid 
första tertialet. 

Slutavräkningen avseende 2017 visar en försämring från bokslutet 2017, beroende på att SKL 
prognosticerar en lägre tillväxt än de gjorde vid bokslutet. Detta innebär en negativ korrigering för 
slutavräkningen 2017 med 5,7 mnkr. Eftersom avräkningen avser 2017 tillgodoförs denna i sin helhet 
periodresultatet likväl som prognosen. 

I förhållande till budget blir det för perioden en negativ avvikelse för skatteintäkter, avräkning 2018 
samt avräkning 2017 med 2,1 mnkr. För helåret är prognosen en positiv avvikelse om totalt till 5,0 
mnkr. 

Gällande generella statsbidrag och utjämning för 2018 är prognosen för inkomstutjämningen för 
2018 2,7 mnkr högre än budgeterat medan kostnadsutjämningen prognosticeras bli 2,6 mnkr lägre 
än budgeterat. Till statsbidragen har under perioden även tillgodoförts 3,2 mnkr av det tillfälliga stöd 
för integration som Falkenberg erhöll 2015. Prognosen för dessa tillförda statsbidrag uppgår till 16,1 
mnkr för 2018. 

Övriga delar av generella statsbidrag och utjämning följer i stort budget både för perioden och i 
prognosen. Totalt avviker prognosen för statsbidragen med 16,2 mnkr i förhållande till budget vilket i 
sin helhet är hänförligt till de tillförda statsbidragen från det tillfälliga stöd för integration som 
Falkenberg erhöll 2015 . 

Finansiella poster 
Periodresultat mot periodbudget 
De finansiella intäkterna uppgår till 32,5 mnkr i perioden, vilket kan jämföras med budget om 6,9 
mnkr. Utfallet i perioden blev alltså 25,6 mnkr högre än budget. Den största avvikelsen bland de 
finansiella intäkterna är en ej budgeterad utdelning från det kommunala bolaget Falkenberg Energi 
AB på 31 mnkr. En annan stor avvikelse är att ränteintäkter på förmedlade lån dels är lägre i volym 
och dels belastats med lägre ränta än budgeterat. 

De finansiella kostnaderna uppgår till 1,6 mnkr i perioden, vilket kan jämföras med budget om 8,1 
mnkr. Utfallet blev alltså 6,5 mnkr lägre än budget. Orsaker till avvikelserna bland de finansiella 
kostnaderna är att räntekostnaderna och volymerna för både förmedlade lån och kommunens egna 
lån är lägre än budgeterat. 

Årets prognos mot årsbudget  
De finansiella intäkterna prognosticeras till 41,8 mnkr för helåret, vilket kan jämföras med budget om 
20,7 mnkr. Prognosen är alltså 21,1 mnkr högre än budget. Det finns två stora avvikelser bland de 
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finansiella intäkterna enligt prognosen. Dels en ej budgeterad utdelning på 31 mnkr från Falkenberg 
Energi AB och dels lägre ränteintäkter från de kommunala bolagen för de lån som kommunen 
förmedlar till dem. Räntesatsen för de förmedlade lånen blev lägre än budgeterat och även 
volymerna för dessa lån blev lägre. Effekten på förmedlade lån påverkar prognosen positivt för de 
finansiella intäkterna med 13,3 mnkr jämfört med budget. Dock påverkar detta inte finansnettot då 
samma belopp återfinns bland de finansiella kostnaderna gentemot banken. 

De finansiella kostnaderna prognosticeras till 6,9 mnkr i perioden, vilket kan jämföras med budget 
om 24,2 mnkr. Prognosen är alltså 17,3 mnkr lägre än budget. Den största avvikelsen bland de 
finansiella kostnaderna är räntan på de förmedlade lånen, 13,3 mnkr, som nämns ovan bland de 
finansiella intäkterna. Även räntan på kommunens egna lån är 3,6 mnkr lägre än budgeterat. Detta 
beror på att räntan prognostiseras bli lägre än budgeterat och att lån inte upptagits i budgeterad 
takt. 

God ekonomisk hushållning 
För att långsiktigt uppnå god ekonomisk hushållning har Falkenbergs kommun beslutat om ett 
resultatmål om 2 % av skatteintäkter och statsbidrag, samt att soliditeten ska uppgå till 30 %. 
Resultatet för det första tertialet utgör 4,6 % av kommunens skatteintäkter och statsbidrag att 
jämföra med 1,6% enligt budget. Prognos för helåret 2018 pekar på att resultatmålet uppgår till 
2,6 %. Soliditeten uppgår vid tertial 1 till ca 32,6 % att jämföra med budget om 30,3% (inklusive 
pensionsförpliktelsen och exklusive förmedlade lån). Enligt prognosen för helåret kommer soliditeten 
ligga i paritet med tertial 1. Måluppfyllelsen är därmed i linje med de mål som är satta för att uppnå 
god ekonomisk hushållning på lång sikt. 

Nämndernas driftredovisning 

Tabell nämnderna 

Mnkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Avvikels

e 
Prognos 

helår 
Budget 
helår 

Avvikels
e 

Re
sul
tatr
egl 

fg 
år 

Avvikels
e inkl. 

resultatr

egl fg år 

Kommunstyrelsen -52 995 -54 139 1 144 -166 724 -167 324 600 0 600 

-varav vårdnadsbidrag -4 0 -4 0 0 0 0 0 

-varav affärsverksamhet -498 -1 459 960 -4 497 -4 997 500 0 500 

Barn- och utbildningsnämnden -389 471 -381 006 -8 465 -1 071 866 -1 069 566 -2 300 0 -2 300 

Socialnämnden, exkl försörjningsstöd -298 546 -298 897 351 -895 252 -895 252 0 0 0 

Socialnämnden, försörjningsstöd -12 943 -10 000 -2 943 -36 000 -30 000 -6 000 0 -6 000 

Kultur- och fritidsnämnden -41 853 -41 882 29 -123 588 -121 208 -2 380 0 -2 380 

Tekniska nämnden -23 103 -21 460 -1 643 -65 054 -58 354 -6 700 0 -6 700 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 293 -57 350 -8 342 -8 342 0 0 0 

Bygglovsnämnden -859 -1 534 675 -6 835 -6 835 0 0 0 

Servicenämnden -1 445 -1 605 160 -5 948 -5 948 0 0 0 

Överförmyndarnämnden -1 338 -1 050 -288 -3 151 -3 151 0 0 0 

Revisionen -539 -590 51 -1 548 -1 548 0 0 0 

Centralt budgeterade nämndsmedel 0 0 0 -36 613 -36 613 0 0 0 

Nämnderna inkl. affärsområden -822 799 -812 220 -10 579 -2 420 921 -2 404 141 -16 780 0 -16 780 

Justering integrationsbidrag 
redovisad hos nämnderna 

-3 235 0 -3 235 -16 100 0 -16 100 0 -16 100 

Nämnderna inkl. affärsområden 
efter justering 

-826 034 -812 220 -13 814 -2 437 021 -2 404 141 -32 880 0 -32 880 

Kommungemensamma poster 13 956 5 740 8 216 -10 151 -7 478 -2 673 0 -2 673 

Verksamhetens nettokostnad -812 078 -806 480 -5 598 -2 447 172 -2 411 619 -35 553 0 -35 553 



Tertialrapport 1 - Falkenbergs kommun Falkenbergs kommun 7(10) 
 

Volymtal 

Barn- och utbildningsnämnden 

Volymtal 
Utfall 

perioden 
Utfall föreg 

år 
Årets 

budget 
Årets 

prognos 

Antal barn placerade inom kommunal förskoleverksamhet 1 707 1 660 1 704 1 719 

Antal barn placerade i förskoleverksamhet med annan huvudman 638 626 630 625 

Antal elever inom kommunal F-klass och grundskola 4 404 4 343 4 400 4 400 

Antal elever i F-klass och grundskola med annan huvudman 557 521 549 570 

Antal elever inom grundsärskola 46 39 45 45 

Antal barn placerade inom kommunal fritidsverksamhet 1 854 1 792 1 803 1 822 

Antal barn placerade i fritidverksamhet med annan huvudman 138 128 140 137 

Antal elever på Falkenbergs gymnasieskola 1 139 1 135 1 201 1 141 

Antal elever i gymnasieverksamhet med annan huvudman 394 397 408 399 

Antal elever inom gymnasiesärskola 17 17 17 18 

Socialnämnden 

Volymtal 
Utfall 

perioden 
Utfall föreg 

år 
Årets 

budget 
Årets 

prognos 

Ordinärt boende     

Hemtjänst beställd tid (h) 90 529 97 715 297 683 290 000 

Kostnad för att utföra hemtjänsten (kr) 3 344 563 1 990 845 0 5 000 000 

Boendestöd socialpsykiatri (h) 496 467 459 476 

Boendestöd IFO 2 320 2 480 9 347 7 500 

Larmvht antal larm 46 46 70 47 

Utbet timmar personlig assistans 14 590 15 122 45 500 45 500 

Antal beslut personlig assistans (LSS+SFB) 66 989 51 095 153 587 195 000 

 116 105 - 115 

Bostad med särskild service     

Antal platser äldreboende 252 252 258 258 

Antal platser demensboende 243 243 243 243 

Antal platser trygghetsboende plus 0 0 - 3 

Servicebostad LSS 86 86 86 86 

Gruppbostad LSS 59 59 59 59 

Servicebostad socialpsykiatri 18 18 22 18 

     

Daglig vht     

Antal platser daglig vht LSS 207 207 207 207 

Antal platser daglig vht socialpsykiatri 20 20 20 20 

     

Externa placeringar     

Antal placeringar barn och unga (medel) 13 13 8 12 

Antal placeringar vuxna (medel) 10 15 8 10 

Antal placeringar socialpsykiatri (medel) 10 12 10 10 

Antal familjehemsplaceringar (medel) 63 77 59 70 
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Resultat kommunala bolagen 

Tkr 
Bokslut 
perioden 

Budget 
perioden 

Avvikelse 
Bokslut 
perioden 

fg år 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelse 

Falkenbergs Stadshus AB -2 377 -2 707 330 -2 513 -8 120 -8 120 0 

Falkenberg Energi AB 24 331 16 878 7 453 20 651 41 707 34 644 7 063 

Falkenbergs Bostads AB 10 879 10 681 198 18 304 38 555 36 742 1 813 

Falkenbergs Vatten och 
Renhållnings AB 

0 0 0 -215 0 301 -301 

Falkenbergs Näringsliv AB, inkl. 
Destination Falkenberg AB 

-4 644 -5 931 1 287 -4 662 -17 526 -17 247 -279 

Falkenbergs Stadshus AB 
För perioden redovisas ett negativt resultat på 2,4 mkr, vilket är 0,3 mkr bättre än budget. Bolaget 
har ett bättre finansnetto än budget, viket utgör största delen av det bättre resultatet. 
Helårsprognosen visar på ett underskott om 8,1 mkr vilket är i nivå med budget. 

Falkenberg Energi AB 
Periodens resultat uppgår till 24,3 mkr, vilket är 7,4 mkr bättre än budget. Avvikelsen beror på att 
året startat upp med normal kyla vilket ökat intäkterna generellt jämfört med tidigare år med milt 
klimat. Helårsprognosen uppgår till 41,7 mkr vilket är 7,1 mkr bättre än budget. Prognosen baseras 
på att Elnät kommer att generera ca 4 mkr bättre än budget pga höjda elnätsavgifter, fjärrvärme 
kommer göra ett resultat på 2,4 mkr bättre än budget pga ökade leveranser, bättre bränslemix  och 
nya positiva regler om återbetalning av elskatt, elhandel kommer med ökad elförsäljning bidra med 
en resultatförbättring på 0,7 mkr. 

Falkenbergs Bostads AB 
Periodens resultat uppgår till 10,9 mkr, vilket är i linje med budget. Helårsprognosen uppgår till 
38,6 mkr vilket är 1,8 mkr bättre än budget. Anledningen till att resultatet på helår ökar med 1,8 mkr 
jämfört med budget är att, förvaltningsuppdraget förväntas minska  i omsättning med 1,9 mkr, 
minskade kostnader för underhåll om 3 mkr pga implementerad tidplan för ROT-renoveringar, viss 
del av semesterlöneskulden bedöms vara kvar på helår och ge en ökning av personalkostnaderna 
med 0,4 mkr och räntekostnaderna bedöms minska med 1 mkr på helår jämfört med budget pga 
projektförseningar. 

Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB 
Bolaget gör sammantaget för tertial 1 ett underskott på 7,2 mnkr. Underskottet för VA och för 
Återvinning och avfall (Å/A) regleras mot respektive kollektiv, vilket innebär att underskottet täcks av 
den reserv, till kollektivet, som finns. Verksamheterna fastigheter och industrirening gör ett resultat i 
nivå med budget för perioden. Helårsprognosen uppgår till 0 mkr och är i nivå med budget. 

Falkenbergs Näringsliv AB och Destination Falkenberg AB 
För perioden redovisas ett negativt resultat på 2,3 mkr vilket är 0,9 mkr bättre än budget. Avvikelsen 
förklaras till största del av att de övriga externa kostnaderna, så som arrendekostnader, 
fastighetsreparationer, konsultarvoden och företagsaktiviteter är 0,9 mkr lägre än budget. För 
helåret prognostiseras ett underskott på 9,4 mnkr, vilket är 0,1 mnkr sämre än budget. Dotterbolaget 
Destination Falkenberg AB:s redovisar, för perioden, ett negativt resultat på 2,3 mkr vilket är 0,4 mkr 
bättre än budget. Helårsprognosen för Falkenbergs Näringsliv AB, inklusive Destination Falkenberg 
AB, uppgår till -17,5 mkr vilket är i nivå med budget. 
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Investeringsredovisning 

Område, Mnkr 
Utfall 

perioden 
Budget 
helår 

Överföring 
fg år 

Total 
budget 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
prognos/b

udget 

Förskola, grundskola, gymnasium       

Lokalinvesteringar 52,0 291,0 33,8 324,8 272,2 52,7 

Inventarier 0,3 10,9 1,2 12,1 12,1 0,0 

Övrigt 1,4 13,6 2,1 15,7 15,7 0,0 

Summa förskola, grundskola, gymnasium 53,7 315,5 37,2 352,7 300,0 52,7 

       

Vård och omsorg       

Lokalinvesteringar 0,0 9,1 0,1 9,2 0,3 8,9 

övrigt 0,9 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 

Summa vård och omsorg 0,9 15,6 0,1 15,7 6,8 8,9 

       

Kultur och fritid       

Kultur och fritidsverksamhet 1,5 25,2 6,9 32,1 26,9 5,2 

Summa kultur och fritid 1,5 25,2 6,9 32,1 26,9 5,2 

       

Infrastruktur       

Gator och cirkulationsplatser 0,0 16,2 -0,9 15,3 10,2 5,1 

Gång- och cykelvägar 1,3 11,5 1,5 23,0 9,1 3,9 

Gatubelysning 1,5 5,3 4,7 10,0 9,2 0,8 

Övrigt 4,0 19,3 2,8 22,1 19,2 2,9 

Summa infrastruktur 6,8 52,2 8,2 60,4 47,8 12,7 

       

Övriga investeringar       

Lokalinvesteringar 0,6 8,0 9,3 17,3 17,6 -0,3 

Fastighetsunderhåll 5,5 23,0 -1,7 21,3 21,3 0,0 

Övrigt 7,7 18,2 4,6 22,8 21,8 1,0 

Summa övriga investeringar 13,8 49,2 12,2 61,4 60,7 0,7 

Markförvärv 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -3,0 

Summa investeringar 79,7 457,7 64,7 522,4 445,3 77,1 

Varav investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totalt 79,7 457,7 64,7 522,4 445,3 77,1 

Årets investeringar, inklusive överföring från 2017, är budgeterade till 552,4 mkr. Utfallet för 
perioden uppgår till 79,7 mkr. Efter tertial 1 lämnas en prognos på investeringar 2018 med 
445,3 mkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget på 77,1 mkr. Avvikelsen förklaras främst av 
att ett antal fleråriga projekt är försenade eller senarelagda samt att utfallet inte motsvarar hur 
budget är fördelad mellan åren. 

Förskola, grundskola och gymnasium 
Dals Ängars förskola har färdigställts och Smedjans förskola och Slöinge förskola beräknas bli klara i 
slutet av året. På Långåsskolan pågår utbyggnad av skola, förskola, kök och matsal. Projektering av 
utbyggnad av Hjortsbergsskolan pågår och Tångaskolans kök kommer renoveras och byggas om 
under 2018 och 2019. Ventilationsåtgärder sker under året på Söderskolan, Hertingskolan och 
Hjortsbergsskolan. 
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Byggnation av ett kunskaps- och kulturcentrum har påbörjats. Detta ska inrymma gymnasium, 
huvudbibliotek och kulturskola. Byggnaden beräknas stå klar 2020 och håller total projektbudget 
enligt prognos. Investeringen avviker dock positivt för året eftersom projektet har försenats. 

Vård och omsorg 
Flytt och utökning av enpersonsbostäder för psykiskt funktionsnedsatta är försenat och bidrar till den 
positiva prognosen för året. Utbyggnad av det särskilda boendet på Solhaga sker i Fabos regi, och 
detta kommer ge 45 nya platser 2020. Under året påbörjas en satsning på välfärdsteknologi och 
digitalisering inom äldreomsorgen. 

Kultur och fritid 
En ny idrottshall i Glommen projekteras och beräknas stå klar 2020. Renovering av Klitterbadet pågår 
och även Vessigebrobadet kommer att renoveras under året. Teatergläntan kommer att utvecklas till 
en permanent teaterplats. 

Infrastruktur 
Under året kommer cykelvägar mellan Stranninge och Morup samt Steninge och Stensjö färdigställas 
och renovering av Söderbron har pågått under våren. Investeringar inom infrastruktur prognostiserar 
ett överskott för året som främst beror på försening och senareläggning av bland annat ombyggnad 
av Holgersgatan, gång- och cykelväg mellan Viberg och Ljungby samt ett projekt med gång- och 
cykelinfrastruktur och cykelvägvisning i centrum. 

Övriga investeringar 
Renovering av Hertings kraftverk pågår och beräknas vara klar under 2019. Kronans parkeringshus, 
som förvärvades 2017, renoveras under året. 


