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 Kommunstyrelsen  

kallas härmed till sammanträde måndagen den 05 december 2022 i 

Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen kl 09:00 för att behandla följande 

ärenden: 

Sammanträdet öppnar kl 09.30 för allmänheten 

 

Ärende   

1.  Information  

Dnr 16402  

  

2.  Upprop 

Dnr 16403  

  

3.  Val av justerare 

Dnr 16405  

  

4.  Godkännande av ärendelista 

Dnr 16404  

  

5.  Meddelanden ks 22-12-05 
Dnr 2022-00621  

  

6.  Redovisning av delegerade ärenden 
Dnr 16366  

  

7.  Nominering - Norrbottens kommuners olika politiska församlingar  
Dnr 2022-00639 102 

  

8.  Aktiviteter för förbättrat näringslivsklimat 
Dnr 2018-00278 101 

  

9.  Hållbar besöksnäring och centrumutveckling 

Dnr 2021-00079 14 

  

10.  Månadsrapport 2022 - kommunstyrelsen 

Dnr 2022-00122 04 

  

11.  Månadsrapport 2022 - kommunen 

Dnr 2022-00123 04 

  

12.  Fördelning av kommunstyrelsens internbudget 2023  

Dnr 2022-00631 04 
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Ärende   

13.  Fördelning av kommunstyrelsens investeringsbudget 2023 
Dnr 2022-00632 04 

  

14.  Riktlinjer för direktupphandlingar - revidering  
Dnr 2022-00630 10 

  

15.  Tillägg till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden  
Dnr 2022-00650 003 

  

16.  Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer 
Dnr 2022-00651 206 

  

17.  Motionssvar - Inför en modern Flourtant 

Dnr 2022-00225 103 

  

18.  Motionssvar - förändrad och förbättrad habilitetsersättning  

Dnr 2021-00487 103 

  

19.  Motionssvar - Tillgänglighet för alla brukare med utvecklingsstörning och 

förvärvad hjärnskada  
Dnr 2022-00082 103 

  

20.  Motionssvar - utbildning av serviceassistenter  
Dnr 2022-00218 103 

  

21.  Motionssvar- Förskola i Morjärv  

Dnr 2022-00277 103 

  

 

 Jenni Yli 
 Nämndsekreterare 

































Kalix kommun 
Januari – oktober 2022 
 

1 
 

  Årsbudget Budget jan-okt Utfall jan-okt Helårsprognos Helårsavvikelse Föregående  
                                helårsavvikelse 
Total                             
Intäkter              -398 799 -332 243 -374 815 -431 880 33 081 32 100 
Personalkostnad       906 206 757 099 760 812 910 992 -4 787 -5 956 
Övriga kostnader      519 221 426 588 435 804 551 130 -31 909 -28 261 
Avskr och internränta 82 570 68 809 64 171 76 437 6 133 6 116 
Resultat              1 109 197 920 254 885 973 1 106 679 2 518 3 998 

 

                      Årsbudget Budget jan-okt Utfall jan-okt Helårsprognos Helårsavvikelse Föregående  
Kommunstyrelsen                 helårsavvikelse 
Intäkter              -9 544 -7 953 -12 186 -9 544 0 0 
Personalkostnader     52 983 44 152 43 251 52 283 700 700 
Övriga kostnader      40 210 33 507 35 194 44 560 -4 350 -4 315 
Avskr och internränta 5 557 4 631 3 683 4 357 1 200 1 200 
Resultat              89 206 74 336 69 942 91 656 -2 450 -2 415 

 

Helårsprognos 

Underskottet är hänförligt till staben där 1,2 mkr är kostnader utöver budget för arbete i samband med IT-attacken som består av övertidskostnader för 
egen personal samt kostnader för externa konsulter. 2 mkr är hänförligt till ökade licenskostnader för Microsoft som krävs för att säkerställa en stabilare och 
säkrare lösning för kommunens e-post och Office program, vilket blev en akut åtgärd efter IT-attacken. Ytterligare konsultkostnader vid införande av MS-365 
tillkommer utöver de rena licenskostnaderna där prognosen nu är att dessa kommer uppgå till totalt ca 1 mkr. Samtidigt ser man en fördyrning av samtliga 
kostnader under IT-enhetens verksamhetsområde på grund av prishöjningar för bland annat teleabonnemang och postporton. 

Underskott på 800 tkr är hänförligt till arbetsgivarenheten som handlägger den nya lagstadgade visselblåsarfunktionen och därför har behövt köpa in ett 
nytt system för ändamålet. Enheten har även ökade kostnader som är hänförliga till IT-attacken då systemet för vikariebokningar låg nere och fick därav lösa 
detta med andra medel under perioden januari till maj som ökat kostnaderna. Övergången till molndrift för enhetens verksamhetssystem har även ökat 
kostnaderna. Gemensamt adderar dessa faktorer ihop till 240 tkr. Arbetsgivarenheten innefattar även budgeten för kommunens friskvårdssatsning som 
enligt periodens utfall indikeras var för lågt beräknad i fullmäktiges beslut (Dnr 2021-00369). En högre procent anställda verkar nyttja bidraget i Kalix jämfört 
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med exemplet i beslutsunderlaget. Prognostiserat underskott är nu 560 tkr, eftersom nyttjandet av friskvårdsbidraget har ökat sedan prognosen i augusti 
och antas fortsätta nyttjas i samma takt som hittills. 

Under ekonomienheten ligger merparten av avskrivningsbudgeten för KS och där prognostiseras ett överskott på 1,2 mkr då investeringstakten föregående 
år samt hittills i år innebär lägre nyttjande av avskrivningsbudget. Detta lyfts upp som ett överskott då investeringstakten inte prognostiseras öka avsevärt. 
Även om något oförutsett av större karaktär sker de kommande månaderna hinner inte avskrivningarna påverkas i paritet med budgeten. 

Vad gäller överförmyndare beräknas ett underskott på ca 50 tkr vilket är hänförligt till ökat antal ärenden som i sin tur kräver fler arvoden. Dock är 
underskottets storlek avhängigt antal ärenden som avslutas under året som avgör dess medförande kostnader. Valnämndens kostnader efter valet är inom 
budget och utfallet prognostiseras därav ligga i balans även vid årets slut.  

Gällande budgetposten KS till förfogande är årets hittills tagna beslut inom budget och det finns ca 370 tkr outnyttjade medel kvar. Skillnaden på 
outnyttjade medel från augusti beror på ett äldre beslut gällande i anspråkstagande av medlen som ej längre än aktuellt för utbetalning. Inom budgetposten 
för KS utvecklingsmedel har beslut fattats om totalt 2,8 mkr resterande 700 tkr är fortfarande avhängig politiska beslut, detta tas med som ett beräknat 
överskott. Budgetposten för lönepotten ligger även under kommunstyrelsen och efter utdelning till socialförvaltningen för särskilda lönesatsningar för 
undersköterskor kvarstår 700 tkr som kommer utgöra ett överskott. Nästkommande år tas dock hela utrymmet i anspråk eftersom lönesatsningen då finns 
under ett helår. I budgeten för 2023 flyttas hela posten till Socialnämndens ram. Tillsammans adderar dessa ihop till totalt överskott under 
kommunstyrelsen på 1,7 mkr innevarande år. 

Staben innehåller upphandlingsenheten, bilpoolen, informationsenheten samt IT. Vad gäller Bilpoolen har resandet hittills i år varit mindre då det 
fortfarande finns en mer restriktiv hållning gällande resor jämfört med innan pandemin. Redan år 2021 minskades antalet bilar från åtta till fyra. Ingen 
avsevärd ökning i användandet av bilpoolens bilar prognostiseras i år och därför befaras bilpoolen utgöra ett mindre underskott vid årets slut av samma 
anledning som förra året. 

30 ukrainska flyktingar mottogs till Sjöbovillans lokaler 11 augusti. Av dessa 30 är det nu ett lägre antal kvar, då flera avvikit. Verksamheten för mottagandet 
ligger under säkerhetsenhetens ansvar men planeras att överflyttas vid årsskiftet till individ- och familjeomsorgen inom Socialförvaltningen. 
Flyktingverksamhetens kostnader för augusti till december lämnas kvar på säkerhetsenheten varav dygnsersättning balanserar dessa till viss del och 
schablontäckningen för mottagande för perioden beräknas täcka resterande del, därför prognostiseras inget underskott för flyktingverksamheten under 
kommunstyrelsen. 

Åtgärder för en budget i balans 

Kostnader följs upp och analyseras kontinuerligt, restriktivitet tillämpas där det är möjligt och ett synsätt där hela förvaltningens resurser iakttas gemensamt 
tillämpas. 
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Faktorer som kan påverka resultatet 

Beroende på om det tas fler beslut för i anspråkstagande av medel gällande posten KS utvecklingsmedel samt KS till förfogande kommer överskottet under 
kommunstyrelsen att minska och totala underskottet att öka. 
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                      Årsbudget Budget jan-okt Utfall jan-okt Helårsprognos Helårsavvikelse Föregående  
UTB                             helårsavvikelse 
Intäkter              -66 488 -55 353 -67 489 -81 073 14 585 13 811 
Personalkostnader     290 665 241 365 252 512 302 311 -11 647 -11 489 
Övriga kostnader      158 247 127 012 132 774 166 691 -8 444 -7 301 
Avskr och internränta 6 379 5 315 3 683 4 690 1 689 1 686 
Resultat              388 802 318 339 321 480 392 620 -3 818 -3 294 

 

Helårsprognos: 

Utbildningsförvaltningens prognos 202201031 pekar på ett underskott om 3,8 mk för 2022 vilket är ca 0,5 mkr mer jämfört med föregående helårsprognos. 

Försämring av helårsavvikelsen beror på ytterligare högre skolskjutsindex för höstterminen än beräknat, ökat behov av behovsbedömd resurs, extra 
personal- och verksamhetskostnader på grund av renovering av Djuptjärskolan och omlokalisering av undervisning på flera andra lokaler samt gymnasiets 
lägre prognos för virkesförsäljning. 

Förskolor har under våren haft på de flesta avdelningarna fyllda barngrupper och har under hösten haft flera lediga platser. Budget delas ut per antalet barn 
och som konsekvens blir medel kvar centralt. Vårens överskott på förskolorna beräknas att balansera upp höstens underskott. Vikariebehovet och behov av 
extra resurser för barn i behov av särskilt stöd är stort men den sammanlagda vikariebudgeten beräknas att räcka inom ramen för den centrala budgeten. 
Statsbidrag från Skolverket, Migrationsverket och statligt bidrag för sjuklöner bidrar till det totala beräknade överskottet.  

Grundskolorna inklusive förskoleklass och fritids räknar med att ha ett fortsatt stort behov av den behovsbedömda resursen på grund av ökad grad av s.k. 
hemmasittare och ett sämre mående i kombination med ökat socialt stöd hos elever, vilket medför ökat behov av särskilt stöd. Största behovet finns på F-6-
skolorna. Budgeterade medel till behovsbedömd resurs och småskoletillägg tillsammans med överskjutande del av bidraget Likvärdig skola och 
Skolmiljarden kommer inte att räcka. Skolor med minskande elevunderlag har utmaningar att anpassa verksamheten till minskat antal elever och skolor med 
högre antal elever jämförd med tilldelad budget har utmaningar att få budgeten att räcka. Befarade uteblivna ersättningar för elever med behov av extra 
stöd från annan kommun bidrar till underskottet. Omlokalisering av Djuptjärnskolans undervisning på grund av renovering fram till sommaren till tre olika 
lokaler med tillkommande kostnader utöver budget bidrar till det prognostiserade underskottet i form av extra personal- och verksamhetskostnader. 
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Budgetar för de fristående verksamheterna, både i förskola och skola sammanlagt beräknas att inte räcka. Det är fler elever i verksamheter jämförd med 
lagd budget. 

Extra elevtransporter på grund av omlokalisering av Djuptjärnskolans undervisning under renoveringstiden samt högre skolskjutskostnader pga. av högt 
avtalsindex för skolskjuts från och med höstterminen bidrar till förvaltningens prognostiserade underskott på de övriga kostnaderna.  

Från höstterminen 2022 ökar antalet elever på gymnasiesärskolan men särskolorna räknar med en budget i balans. Kulturskolan beräknar ett överskott pga. 
något högre intäkter jämförd med lagd budget. 

Gymnasiet sammanlagt prognostiserar ett överskott. Budget för gymnasiets verksamheter beräknas att inte räcka pga. prisökningar av råvaror och lägre 
förväntade skogsintäkter för Naturbruks. Interkommunala ersättningar beräknas att bli högre jämförd med budget.  

Vux/Komvux prognos pekar på ett underskott pga. befarat lägre bidrag till Yrkesvuxutbildning från Skolverket, och fler SFI elever på folkhögskolan, en 
kostnad som kommunen enligt lag tar. 

Prognos för Avskrivning och ränta pekar på ett överskott då inköp av årets investeringar sker i huvudsak efter halvårsskiftet. 

Åtgärder för en budget i balans: 

- Vikarieanvändning och vikariebehovet följs upp löpande  

- Krav att verksamheterna klarar av att anpassa personalstyrkan till det barnantal verksamheter har 

- Synsätt där hela förvaltningens resurser iakttas gemensamt tillämpas 

- Med de löpande sökbara riktade bidragen utöver den budgeterade delen bland annat från Skolverket, Kulturrådet, Meta, EU och Migrationsverket kommer 
verksamheter kunna genomföra satsningar utöver budget. 

Faktorer som kan komma att påverka prognosen: 

- En trend med ökad grad av s.k. hemmasittare och ett stort, ytterligare ökat antal av elever med behov av särskilt stöd pga. andra orsaker kan bidra till 
större underskott på den behovsbedömda resursen och budget för resurspersonal på skolorna.  

- Prisutveckling av bränsle, råvaror, metall, byggmaterial 

- Prognosen förutsätter att bidragen för asylsökanden från Migrationsverket beviljas enligt inskickade underlag 
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- Tillkommande barn i förskola och skola som omfattas av massflyktingsdirektivet 

- Ev. tillkommande utrustning och material till Djuptjärnskolan då gamla, fuktskadade behöver kastas 

 

Sökta statsbidrag per 20221031: 19,8 mkr 

Beviljade statsbidrag per 20221031: 17,1 mkr 
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                      Årsbudget Budget jan-okt Utfall jan-okt Helårsprognos Helårsavvikelse Föregående  
SBN                             helårsavvikelse 
Intäkter              -224 777 -187 306 -181 883 -226 873 2 096 1 191 
Personalkostnader     119 425 99 681 96 256 119 156 269 -288 
Övriga kostnader      144 035 118 818 113 171 149 050 -5 015 -2 403 
Avskr och internränta 63 019 52 514 49 840 60 519 2 500 2 500 
Resultat              101 702 83 707 77 383 101 852 -150 1 000 

 

Helårsprognos 

Samhällsbyggnadsförvaltningens prognos för helåret har försämrats sedan föregående rapportering. Prognosen pekar på ett underskott med 3 650 tkr 
exklusive avskrivningar och internränta jämfört med ett underskott på 2 000 tkr per augusti. Största anledningen till försämringen är att VA´s 
prognosticerade överskott inte räknas med i förvaltningens prognos, förklaring till varför ges längre ned i texten. Prognosen för helåret inklusive 
avskrivningar och internränta är ett underskott på 150 tkr jämfört med ett överskott på 1 000 tkr per augusti. 

Nämnd och stab förbättrar sin prognos något och prognosticerar ett överskott på 500 tkr vid årets slut. Överskottet förklaras av ofördelad budget avseende 
nämndens reserv för oförutsedda händelser. Enheten Samhällsplanering prognosticeras ha en budget i balans för helåret.  

Teknisk försörjnings prognos för helåret för den skattefinansierade verksamheten tyder på ett underskott på 1850 tkr exklusive kapitaltjänst vilket är en 
försämring med 300 tkr jämfört med rapporteringen i augusti. Prognosticerat underskott är till stor del relaterat till Länstrafikens prognos för 
underskottstäckning av regionaltrafik som är 1000 tkr högre än förvaltningens tilldelade budget. Under oktober har Länstrafiken inkommit med en extra 
underskottstäckning på 100 tkr baserat på beräknat resultat 2022. Dessutom har teknisk försörjning övertagit kostnader för drift av vänthall på busstation 
motsvarande cirka 200 tkr per år. På lokaltrafiken finns retroaktiva intäkter för åren 2016-2021 motsvarande cirka 700 tkr vilket skapar ett överskott. 
Indexökningar på lokaltrafiken med 11% från juli orsakat av världsläget med drivmedelspriser minskar det överskottet med 700 tkr och ger en budgetpost i 
balans. Persontrafiken prognosticerar ett underskott till följd av indexökningar på tågshuttle orsakat av omvärldsläget. Vinterväghållningen prognostiserar 
ett mindre underskott på grund av indexuppräkningar. Parkenheten prognostiserar ett underskott orsakat delvis av stölder i samband med inbrott i april 
men även reparationskostnader på maskiner. Rörande kapitaltjänstkostnaderna är prognosen för helåret ett överskott på 1 000 tkr kopplat till en 
obudgeterad intäkt som därmed skapar överskott mot budget. Med detta beaktat är prognosen för den skattefinansierade verksamheten ett underskott på 
850 tkr på helåret. 
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För den taxefinansierade verksamheten Renhållning är prognosen oförändrad och tyder för helåret på ett underskott på 500 tkr. Detta orsakas av ett nytt 
datasystem för vägning och hantering av avfallsmängder som varit nödvändigt påskyndats, en uppgradering med anledning av IT-kraschen. Prognosen för 
kapitaltjänst är en budget i balans vilket gör att prognosen för Renhållningen inklusive kapitaltjänst är detsamma som exklusive kapitaltjänst. 

Teknisk försörjnings prognos för helåret för den taxefinansierade verksamheten VA är oförändrad och är ett överskott på 1 000 tkr relaterat till en positiv 
intäktssida. Prognosen för kapitaltjänst är ett underskott med 300 tkr på helåret vilket gör att prognosen för VA inklusive kapitaltjänst är ett överskott på 
700 tkr. När VA-verksamhet redovisar överskott finns redovisningsregler som styr hur det ska hanteras. Är överskottet av tillfällig karaktär ska det bokas som 
en kortfristig skuld i balansräkningen och medlen ska sen återföras till kollektivet de kommande tre åren. Detta får till följd att prognosen för VA på helåret 
är budget i balans då prognosticerat överskott 700 tkr sätts av i balansräkningen. 

Sammanfattningsvis ger ovanstående att Teknisk försörjnings prognos för helåret exklusive kapitaltjänst är ett underskott på 2 350 tkr (-1850 tkr - 500 tkr). 
Rörande kapitaltjänstkostnaderna är prognosen för helåret ett överskott på 1 000 tkr och med detta beaktat är prognosen för helåret ett underskott på        
1 350 tkr inklusive kapitaltjänst. 

Fastighetsavdelningen prognostiserar ett underskott exklusive kapitaltjänst på 1,5 mkr vid årets slut vilket är en försämring med 500 tkr jämfört med 
prognosen i augusti. Fastighetsdriftens del beräknas dock göra ett bättre resultat med en prognos på 500 tkr vid årets slut jämfört med augustis prognos på -
100 tkr. Det är efter en sammantagen bedömning av följande: Höjd internhyra 2022, tilldelade medel för räntor och avskrivning Tor 8, överskott inom 
takskottning samt personal i och med vakanta tjänster i samband med pensioneringar. Det är vakanserna som till stor del gör att resultatet förbättras även 
fast mediakostnaden ökar något. Överskotten beräknas balansera upp en höjd försäkringspremie, kostnader för teknisk och administrativ förvaltning av 
bostäder, hyra kylaggregat Kalix IP, ökade kostnader för media där uteblivet nyttjande av ishallen i och med renovering av kylaggregat vägs in samt 
kostnader i samband med påskyndad inventering av skyddsrum. 

Bostadsanpassningen prognostiserar ett överskott på 800 tkr vid årets slut, en försämring från juni då prognosen var 1 mkr men en förbättring jämfört med 
augusti där prognosen vid årets slut pekade på 500 tkr i och med en större anpassning där del av kostnaden hamnar på nästkommande år. Upphandling är 
utförd och tillbyggd del är mindre. 

Kost- och lokalvård prognostiserar ett underskott på 2,8 mkr vilket är en försämring med ytterligare 1,4 mkr sedan prognosen i augusti. Främsta anledningen 
är en pågående livsmedelsupphandling, som fått avbrytas ett antal gånger både p.g.a. överklagningar och bristande konkurrens, som förskjutits ytterligare. 
Tidigare avtal förlängs ännu en gång till första kvartalet 2023 med fördyring på ca 12 %. Arbetet fortgår med livsmedelsupphandlingen och ett nytt 
livsmedelsavtal kommer mest troligt innebära kraftigt ökade livsmedelskostnader orsakade av omvärldsläget, klimatpåverkan, drivmedels- och 
energikostnader. Det vittnar den modell kommunfullmäktige beslutade att införa i februari 2022 gällande revidering av interna kostpriser. Modellen innebär 
bl.a. en årlig prisjustering genom indexreglering. För 2023 ger modellen en höjning med 10,4 % vilket motsvarar 4,1 mkr.  
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Inom personalsidan har viss förstärkning varit aktuell att förlänga inom lokalvården vid största särskilda boendeenheterna i och med fortsatta 
pandemirutiner under sommaren. Vidare är det relativt hög fortsatt frånvaro vilket ökar vikariekostnaderna. Under 2021 övertogs lokalvården vid flera av 
fritids- och kulturförvaltningens anläggningar (Ishall, fotbollshall, Furuvallen, Rudträskbacken) samt Töre Folkets Hus vilket innebär nyanställningar och 
ökade kostnader för förbrukningsmaterial. Endast delar av kostnaderna täcks av intäkterna. Förstärkning i den administrativa verksamheten 2021 samt 
utökning med en 50 % kombinationstjänst vid Ytterbyns förskola täcks endast delvis av intäkter och påverkar även resultatet kommande år om inte 
effektiviseringar genomförs eller medel tillskjuts. 

Prognosen för helåret vad gäller avskrivningar och internränta är oförändrad och är ett överskott på 2 400 tkr. Överskottet består av oförbrukad budget 
avseende nya investeringar där budget erhålls för ett år medan avskrivningskostnaderna och internräntan inte debiteras fullt ut förrän investeringen är 
färdigställd. Med detta beaktat är fastighetsavdelningens prognos för helåret ett överskott på 900 tkr inklusive kapitaltjänst. 

Bygg- och miljöavdelningen prognostiserar ett underskott på 300 tkr för helåret. På grund av IT-attacken har avdelningen haft ökade kostnader och 
minskade intäkter vilket påverkar helårsprognosen. I och med IT-attacken kunde inte tillsyner göras under 1,5 månad och extra personal har behövts för att 
arbeta i kapp delar av den tillsyn som skulle ha gjorts. För den extra personalkostnaden finns inga budgeterade medel. Till följd av stilleståndet som IT-
attacken orsakade har inte handläggningstiden för bygglov kunnat hållas vilket resulterar i nedsättning av bygglovsavgifterna med 105 tkr. Utöver 
nedsättning av bygglovsavgifterna så ligger intäkter för bygglov lägre än budgeterat för perioden. Detta tros kunna bero på gällande omvärldsläge. 

Räddningstjänstens prognos för helåret är oförändrad och pekar på en budget i balans exklusive kapitaltjänst. Rörande kapitaltjänstkostnader är prognosen 
för helåret ett överskott på 100 tkr kopplat till oförbrukad budget avseende kapitalkostnader för nya investeringar, dvs där budget erhållits för ett år men 
där kapitalkostnaderna inte debiteras fullt ut förrän investeringen är färdigställd/genomförd. Med detta beaktat är prognosen för helåret ett överskott på 
100 tkr inklusive kapitaltjänst. 

Faktorer som kan komma att påverka helårsprognosen 

Teknisk försörjning: Världsläget med kraftigt ökande kostnader för drivmedel och material riskerar att fördyra verksamheten på alla enheter. Tidiga 
indexuppräkningar på vinterväghållning visar på kraftigt stigande kostnader för maskindelar i entreprenaden. Lokaltrafiken är en annan indexuppräknad 
entreprenad som påverkas av världsläget. Gatubelysningen är en osäker post som följs upp under året. 

Fastighetsavdelningen: Det som kan påverka resultatet förutom den osäkerhet som råder kring livsmedelskostnaderna är försäkringspremierna med en 
bedömd avvikelse på helåret med - 540 tkr, den tekniska och administrativa förvaltningen av bostäder (avtal Kalixbo) med helårsavvikelse på - 500 tkr. 
Negativa avvikelser prognostiseras även inom områdena media (- 150 tkr) övriga fastighetskostnader som bevakning och skyddsrumsbesiktning (-458 tkr) 
samt interna kostnader för anslutningsavtal räddningstjänsten (-170 tkr). Dessa ser ut att i dagsläget täckas av överskott inom andra områden. 
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Bygg- och miljöavdelningen: Eventuella förändringar av avdelningens inkommande ärenden kan påverka prognosen då avvikelse mot budget rörande 
intäkterna kan uppstå. 

Räddningstjänsten: Drift och underhåll på fordon, maskiner och fastigheten, larmfrekvensen och hur tidsomfattande räddningsinsatserna blir samt det 
faktiska utfallet för det gemensamma räddningsledningssystemet inom Räddsam Nord.  

Åtgärder för en budget i balans 

Teknisk försörjning: Återhållsamhet inom samtliga områden. Ständig uppföljning av verksamheternas kostnader. Arbete pågår med att finna åtgärder som 
både på kort och på lång sikt bidrar till nollresultat. 

Fastighetsavdelningen: Fortsatt genomgång av samtliga kostnader, restriktiv tillsättning av vikarietimmar. Översyn av matsedlar och livsmedelsinköp.  

Bygg- och miljöavdelningen: Återhållsamhet och ständig uppföljning av verksamhetens kostnader. 

Räddningstjänsten: Ständig uppföljning av verksamhetens kostnader och löpande prioriteringar och analyser av alla inköp.    
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                      Årsbudget Budget jan-okt Utfall jan-okt Helårsprognos Helårsavvikelse Föregående  
FoK                             helårsavvikelse 
Intäkter              -11 410 -9 483 -13 801 -14 003 2 593 3 292 
Personalkostnader     19 892 16 598 15 937 19 029 863 93 
Övriga kostnader      33 996 28 310 31 741 37 115 -3 120 -3 263 
Avskr och internränta 3 767 3 143 2 821 3 753 14 0 
Resultat              46 245 38 568 36 697 45 895 350 122 

 

Helårsprognos 

Fritids- och kulturnämnden prognostiserar ett överskott med 350 tkr på helåret 2022. 

Fritids- och kulturchefens prognos för helåret är ett överskott med 585 tkr Intäkter och kostnader för verksamheterna för Folkets hus och Folkets hus café är 
svåra att prognistera. Bokningarna har kommit i gång på ett mer normalt sätt och verksamheten Folkets hus prognostiseras att gå enligt budet medan 
varsamheten för Folkets hus café prognisteras med ett underskott. Prognosen för Vassholmen före sommaren var enligt budget. Uppdaterad prognos för 
Vassholmens café är ett överskott. Överskottet på enheten Fritids- och kulturchef beror även på att personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat på 
några verk-samheter, det beror dels på att några enstaka tjänster varit vakanta under vissa delar av året, dels färre timanställda. Verksamheten för 
golfbanan prognostiserar ett underskott, vilket beror på högre kostnader jämför med budgeterade kostnader. Även några av lokalernas lokalvård 
prognostiserar ett underskott. Sammanställning för sommarens arrangemang exempelvis Sommarfesten, vis- och bluesfestival och teater på Vassholmen är 
ännu inte helt färdigställda. Den preliminära prognosen är att dessa arrangemang går enligt budget. Yttre faktorer kan påverka utfallet så som kriget i 
Ukraina och eventuella högre priser.  

Fritidsgårdens prognos för året är ett underskott med 70 tkr. Ansvarområdet fritidsgården har nya verksamheter; Tunnelprojektet och Frizon on tour. 
Fritidsgården har tilldelats 500tkr till Frizon on tour från Kommunstyrelsens ungdomssatsning. Vilket betyder att Frizon kommer att ha aktiviteter i byar runt 
om i Kalix kommun. Tunnelprojektet och verk-samhet Fritidsgården prognostiserar underskott. Underskottet beror på ca 40% lägre intäkter och högre 
förväntade kostnader på helåret för verksamheterna.  

Enhet kulturs prognos för året är ett överskott med 65 tkr. Det prognostiserade överskottet beror till stor del av att lönekostnader har varit lägre till följd av 
färre anställda under en tidsperiod. Kostnader för Mer Öppet bibliotek kan påverka utfallet.  
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Enhet fritids prognos för helåret är ett underskott med 492 tkr. Del av underskottet beror på tillgängligheten till anläggningarna PartArena, FomabArena, 
Rudträskbacken och Sport-City som påverkar personalkostnaden. Underskottet beror även på kostnader för reparation av verksamhetsfordon bland annat 
det som utfördes i slutet av 2021 och betalades 2022, fördröjningen av betalningen berodde på IT-attacken. Detta medförde att kostnaden redo-visas på 
2022. Intäkterna för verksamheterna på SportCity är nästan på en normal nivå och prognostiseras att bli något lägre jämfört med budget. Prognosen 
förutsätter att inga fler yttre faktorer påverkar utfallet, exempelvis de ökade bränslekostnaderna, vilket redan har prognostiserats. 

Föreningsstrategens prognos för året är ett överskott på 262 tkr. Det beror på att det är färre aktiva ungdomar i föreningsverksamheterna, vilket syns något 
tydligare i föreningar med egen anläggning. Vi ser också en stor minskning av utbildningsbidraget samt att en isbana som brukar få stöd ej har spolats upp i 
vinter. Detta ger ett bättre resultat för enhet föreningsstrateg, men kan påverka negativt på friskvård och folkhälsa. 

Fritids- och kulturnämndens överskott beror även på överskott för kostnaderna som avser avskrivningar och internränta.  

Faktorer som kan påverka resultatet 

Fritids- och kulturnämnden ser följande faktorer som kan påverka prognosen: 

De olika verksamheterna inom fritids-och kulturnämndens områden kan medföra extra kostnader utöver budget. Intäkterna påverkas av minskat eller ökat 
nyttjande av fritids- och kulturanläggningarna. Yttre faktorer som verksamheten inte styr över kan medföra ökade kostnader alt mindre intäkter. Exempelvis 
högre kostnader på drivmedel, livsmedelskostnader och reparation av verksamhetsfordon. 

Åtgärder för en budget i balans 

Kontinuerlig analys av budgetutfall. Service och tillgänglighet i fritids- och kulturnämndens verksamheter analyseras och effektiviseringar görs när 
verksamheten så tillåter. Vid större effektiviseringar måste politiskt beslut tas där del av eller hel verksamhet avslutas. Vid personalnedskärningar kommer 
effekten på budgeten att synas efter sex till tolv månader.  
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                      Årsbudget Budget jan-okt Utfall jan-okt Helårsprognos Helårsavvikelse Föregående  
SOC                             helårsavvikelse 
Intäkter              -86 581 -72 148 -99 455 -100 388 13 807 13 807 
Personalkostnader     423 241 355 303 352 857 418 213 5 028 5 028 
Övriga kostnader      142 734 118 941 122 924 153 714 -10 980 -10 980 
Avskr och internränta 3 848 3 207 4 145 3 118 730 730 
Resultat              483 242 405 304 380 471 474 657 8 585 8 585 

 

Helårsprognos 

Socialförvaltningens prognos efter oktober månads utgång är oförändrad sedan delårsbokslutet per augusti. Förvaltningen förväntas fortfarande göra ett 
budgetöverskott om ca 8,6 mkr. I juni kom Socialstyrelsens beslut om de prestationsbaserade statsbidragen för 2021. Socialförvaltningen i Kalix kommun 
beviljades 27,8 mkr och medlen kan användas under åren 2022–2023. Bidraget har periodiserats enligt gällande redovisningsregler, vilket innebär att 10,3 
mkr intäktsförs 2022 och 17,5 mkr 2023. 

Vi ser fortsatta negativa effekter på ekonomin relaterade till coronapandemin. Kohortvård, sjukfrånvaro och inköp av skyddsmaterial påverkar ekonomin 
framför allt inom äldreomsorgen. Här har statsbidrag bland annat i form av Äldreomsorgssatsningen finansierat delar av dessa kostnader. Även 
prisökningarna på drivmedel och livsmedel påverkar förvaltningen. Svårigheter att rekrytera vikarier ger högre kostnader i jämförelse med motsvarande 
period förra året. Kostnaden för övertidsersättningar är 4,4 mkr högre, vilket delvis kompenseras av 2,3 mkr lägre kostnader för timvikarier. Inför 
semesterperioden har bristen på sommarvikarier medfört att ett särskilt sommaravtal tillfälligt infördes för personal inom vård och omsorg. Merkostnaden 
beräknas bli minst 4,5 mkr, vilket påverkat årsprognos. Kostnaderna från Regionen avseende utskrivningsklara patienter har ökat sedan maj och påverkar 
årsprognosen med 7 mkr. 

Ser vi till de olika delområdena inom förvaltningen så beräknas hälso- och sjukvårdsenheten hålla sig inom ramen för budget. I december 2021 tog nämnden 
beslut om att stärka vården och omsorgen genom att från 2022 anställa en sjuksköterska med inriktning inom demensomvård. Denna satsning finansieras 
inom ramen av erhållna statsbidrag riktade till äldreomsorgen. 

Äldreomsorgens årsprognos pekar ett underskott om ca 10,5 mkr, vilket helt kan härledas till kostnaden för sommaravtalet, 4 mkr, samt kostnaden för 
utskrivningsklara patienter, 7 mkr. De särskilda boendena har kostnader för sjukfrånvaro samt kohortvård. En del boenden har avancerat vårdbehov som är 
personalkrävande. Vi befarar ett underskott om ca 3,5 mkr mot personalbudgeten inkluderat merkostnad för sommaravtalet, ca 2 mkr. Ersättningarna från 
Försäkringskassan för höga sjuklönekostnaderna uppgår till 1,1 mkr, vilket delvis kompenserar underskottet. Övriga verksamhetskostnader förväntas 
överstiga budget med ca 2 mkr, då vi ser ökade priser inom flera områden till exempel livsmedel, inkontinenshjälpmedel och övrigt förbrukningsmaterial. 
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Det ordinära boendet/hemtjänsten har ett överskott mot budget som för hela året beräknas till 1,8 mkr. I utfallet finns ersättningar från Försäkringskassan 
för att kompensera ökad sjukfrånvaro, ca 0,9 mkr. Nattpatrullen har utökade resurser, vilka finansieras av statsbidraget Äldreomsorgssatsningen. De 
verksamhetsnära servicetjänsterna som tillsatts under andra kvartalet finansieras av statsbidrag Hållbart arbetsliv (den s.k. återhämtningsbonusen) och 
belastar inte budgeten för området. Personalbudgeten indikerar för helåret ett överskott om 1,3 mkr. Sommaravtalets kostnader är beräknade att bli ca 2 
mkr och finns med i prognosen. Att området visar ett överskott mot bemanningsbudget har flera orsaker. Antalet besök och planerad tid totalt har minskat 
något jämfört med samma period 2021. Ett antal brukarärenden med stort behov har erhållit särskilt boende. Därutöver har det varit svårt att rekrytera 
medarbetare med rätt kompetens till vakanta tjänster. I prognosen finns ett underskott från Övre Bygden som i perioden uppgår till 0,3 mkr och i 
årsprognosen 0,5 mkr. Denna relaterar till prisökning, men även till volymökning. 

Korttidsenheten belastas av kostnader till Regionen för utskrivningsklara, årsprognosen befaras bli 7 mkr. Att kostnaden stiger har flera anledningar. En stor 
del beror på att brukarna har mycket komplexa, omvårdnadskrävande behov när de skrivs ut från sjukhuset, viket innebär att det i flera fall är nödvändigt 
med insatser i form av korttidsvistelse innan hemgång. I nuläget vistas ett antal brukare i väntan på permanent särskilt boende plats på korttidsenheten och 
bedöms inte kunna gå hem i avvaktan därav. Utöver det så har vi brukare i hemmet som måste prioriteras när behoven förändras och det inte är möjligt att 
säkerställa vården och omsorgen genom hemtjänst. Vi behöver även prioritera avlastning/växelvård för ett antal brukare för att avlasta anhöriga. 

Inom färdtjänsten ser vi ett ökat resande sedan lättnaderna i restriktionerna infördes. Antal resor är fler, liksom att resorna i genomsnitt är längre. Vi ser 
däremot ingen större priseffekt om man jämför mot föregående år, utan hela kostnadsökningen är volymrelaterad och ger ett budgetunderskott om ca 1,3 
mkr. 

Tallkronans boende för äldre, förväntas visa ett överskott om 0,3 mkr, då det bidrag som sökts efter årsskiftet från kommunstyrelsen för 
verksamhetsvärdinnan, inte är inkluderad i budgeten. 

Individ- och familjeomsorgen förväntas visa för året ett överskott om 2,6 mkr, baserat på att placeringskostnaderna håller sig inom ramen för budget samt 
att arbetsmarknadsenheten tillsammans med integrationens område ger ett budgetöverskott, ca 2 mkr. Kostnaderna för försörjningsstödet minskar jämfört 
med föregående år, men beräknas fortsatt vara ca 1,3 mkr högre än budget under 2022. Under 2021 genomfördes en genomlysning och olika åtgärder har 
implementerats som ger effekt och på sikt lägre kostnader. Den inflationsutveckling vi har idag kan dock påverka åt motsatt håll. Övrigt som påverkat 
årsprognosen är svårigheterna att rekrytera personal främst handläggare/socionomer. Personal-budgeten genererar ett överskott liksom budgeten för 
konsulter, handledning och tolktjänster. Därutöver Försäkringskassan har utbetalat ersättningar för sjukfrånvaro samt att stats-bidrag har erhållits bland 
annat för arbetet med Våld i nära relationer. 

Stöd och omsorg om funktionshindrade personer pekar på ett överskott om 3,1 mkr för hela året. Sommaravtalets påverkan ingår, en merkostnad grovt 
uppskattad till 0,5 mkr. Inom den dagliga sysselsättningen har man avvaktat rekryteringar, vilket gett lägre kostnader, men även övriga omkostnader är 
lägre. Inom de särskilda boende sker en god samordning av befintliga resurser och inom personlig assistans är färre ärenden, vilket ger lägre kostnader. 
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Kapitalkostnaderna, d.v.s. avskrivningar och internränta, indikerar ett överskott om 0,7 mkr vid årets slut. 

Åtgärder för en budget i balans 

• Effektivare schemaplaneringsprocess och rätt bemanning och planering utifrån behov och budget. 

• Fortsatt arbete med att rekrytera av egna familjehem i syfte att undvika placeringar i konsulentstödda familjehem. 

• Vid placeringar ska fokus ligga på barn. 

• Återhållsamhet avseende antalet konsulter och, bemanningsföretag, vilket kan medföra konsekvenser för utredningstider och patientsäkerhet. 

• Kommunövergripande samverkan för att intensifiera arbetet med att förebygga våld mot barn och stärka föräldraförmågan. 

• Fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron. Tidig uppföljning per individ/grupp och att starta rehabiliteringsplaner för att minska framför allt 
korttidsfrånvaron. En ytterligare fördjupad analys inom det ordinära boendet av den verksamheten som har den högsta sjukfrånvaron. Fortlöpande analys 
av vårdtyngden, dagplaneringen och omfördelning av personal, innan vikarie aktuellt ex. vid sjukfrånvaro. 

• Utveckla processen och säkerställa att beslut om Särskilt boende SoL samt LSS endast ges vid omfattande behov som inte kan tillgodoses med andra 
insatser såsom hemtjänst eller andra insatser både inom SoL och LSS. 

• Utreda vidare bemanning och täthet på särskilda boenden. 

• Kontinuerligt; uppföljningar av verksamhetsområden, analyser utfall mot budget, orsaker till avvikelser, åtgärdsplaner. 

Faktorer som kan påverka resultatet 

• Brist på personal, kompetensförsörjningsbrist.  

• Brist på vikarier - ökad övertid. 

• Stadsbidrag. 

• Ett ansträngt läge inom hemtjänsten där vi har arbetskraftsbrist och då framför allt i form av utbildad personal. Medför allt högre arbetsbelastning på 
befintlig personal. 

• Allt fler äldre [avser personer 80 år och över] har ett ökat omvårdnadsbehov. 
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• Betalningsansvar till regionen då vi inte har möjlighet att bereda insatser för utskrivningsklara patienter. 

• Corona-pandemins utveckling. 

• Flyktingmottagandet – kan påverkas av händelserna i Ukraina. 

• Inflationen. Ökade priser på bränsle, el, livsmedel mm. 

• Inom hemsjukvården utgör hälso- och sjukvårdsinsatser utöver primärvårdsnivå, d.v.s. specialiserad hälso- och sjukvård, risk för ökade kostnader både när 
det gäller personal och material. 

• Om antalet våldsärende fortsätter öka, finns risk för ökat antal placeringar av både vuxna och barn som utsatts för våld. Vi ser idag ingen tendens till 
minskning. 

• Arbetsförmedlingens anslag till sysselsättningsåtgärder. 

• Omstruktureringen av arbetsförmedlingen försvårar för de mest utsatta. 

• Bristen på bostäder för de mest utsatta ökar risken för långa placeringar. 

• Försörjningsstödets utveckling. 

• En ansträngd socioekonomisk situation. Stort behov av bostäder och brist på bostäder, hemlöshet, antalet anmälda våldsbrott, utanförskap, barn och unga 
som far illa, bristande föräldraskap, samt ökad psykisk ohälsa har en direkt påverkan på insatser inom individ- och familjeomsorgen, liksom inom området 
för stöd och omsorg av funktionshindrade. Våld i nära relationer. 

• Försäkringskassans bedömningar avseende den statliga assistansersättningen. 

• Sjukfrånvaro. 

• Effekten av digitaliseringsprojektet. 

 

 

 






































