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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-11-11 

Justerandes sign. 

Au§ 215 Dnr KS 259/2015 

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2015, 
räddningsnämnden Västerbergslagen 

Ärendebeskrivning 
Räddningsnämnden Västerbergslagen har inkommit med ekonomisk rapport per 
den 31 oktober 2015. Avvikelsen mot budget uppgår till ett underskott med 

2 116 656 kronor. Kommunfullmäktige i Ludvika kommun beslutade vid 

sammanträde den 19 oktober 2015 § 279 revidera budgetramen för 

räddningsnämnden Västerbergslagen från 27 122 000 kronor till 28 122 000 kronor. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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Externa intäkter 

Interna intäkter 

Intäkter totalt 

Lönekostnader 

Lokalhyra 

Ka pi ta I kostnader 

Övriga kostnader 

-----------------------------------
Kostnader totalt 

I RESULTAT 

Årsbudget Driftbudget 

periodiserad 

-6 269 000 -5 841000 

-279 000 -237 000 

-6 548 000 -6 078 000 

26 094 000 21744000 

2 006 000 1672 000 

1350 000 1125 000 

4 220 000 3 590 000 

33 670 000 28131000 

27122 000 22 053 000 

Utfall 

-5140145 

-130 033 

-5 270 178 

23 421219 

1669 858 

1224162 

2 996 874 

29 312114 

24 041936 

Avvikelse 

-700 855 

-106 967 

-807 822 

-1 677 219 

2 142 

-99 162 

593 126 

-1181114 

-1988 9361 

OBS! Intäkt från Ljb kommun för nov-dec ligger med i intäkterna= 326 tkr x 2 mån= 652 tkr 

Intäkterna beräknas gå - ca 1 mnkr 

lönekostnader beräknas gå -1,7 mnkr 

SOTNINGEN 
Externa intäkter 

Interna intäkter 

Intäkter totalt 

Lönekostnader 

Lokalhyra 

Kapita I kostnader 

Övriga kostnader 

-----------------------------------
Kostnader totalt 

I RESULTAT 

Årsbudget 

-4 629 000 

-4 629 000 

2 958 000 

300 000 

1371000 

4 629 000 

0 

Driftbudget Utfall Avvikelse 

periodiserad 

-3 857 000 -3 194 537 -662 463 

-3 857 000 -3194 537 -662 463 

2 465 000 2 381876 83 125 

250 000 229 600 20400 

1156 000 724 782 431 218 

3 871 000 3 336 258 534 742 

14000 141 720 -1271201 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (16) 
SammanW<lesdalum 

2015-10-19 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera chiftbudgetramarna för 

vård- och omsorgsnämnden från 484 601 tkr till 494 601 tkr 
social- och utbildningsnämnden från 502 493 tkr till 506 493 tkr 
ritgdningsnämnden från 27 122 ticr till 28 122 tkr. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultatnivån före extraordi
nära poster till 676 tkr. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen tillse att samtliga 
nämnder/styrelse minimerar sina negativa budgetaVvikelser. 

Ärendebeskrivning 
Budgetuppföljning m 3 per den 30 augusti redovisades vid kommunstyrel
sens möte den 29 september 2015. Där framkom att underskotten i vård och 
omsorg, social och utbildning samt räddningstjänsten kvarstår efter 8 måna
ders ve1ksamhet. Kommunstyrelsen beslöt därför att ge kommunchefen i 
uppdrag att utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt lägga fram förslag till 
kommunfullmäktige ilir revidering av resultatet mot resultatnivån i förb.ål
lande till prognosticerat utfall i delårsbokslutet. 

Av en tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 6 okto
ber 2015 framgår att då prognosen för helårsresultatet sannolikt kommer att 
bli negativ föreslår därför kommunstyrelsen att årets resultatnivå justeras så 
att årets underskott i driftresultatet ·täcks genom justering av driftsramen för 
de nämnder som visar negativ budgetavvikelse. Kommunfullmäktige som 
är ägare av budgeten behöver därför fatta beslut om revidering av resultat
nivå och justering av nämnders driftsram. 

S~öd- och styrningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att revidera driftbudgetramarna för 

vård- och omsorgsnämnden från 484 601tkrtill494 601 tkr 

social- och utbildningsnämnden från 502 493 tkr till 506 493 tkr 

räddningsnärnnden från 27 122 tkrtill 28 122 tlcr. 
- -- - ······ .... 

Vidare föreslås att konununfullmäktige beslutar att fastställa resultatnivån 
före extraordinära poster till 676 tkr. 

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen tillse att samtliga nämn-
der/styrelse minimerar sina negativa budgetavvikelser. · 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 oktober 2015, § 223 och pa
ragrafen ansågs direktjusterad. 

Uldragsboslyrlran<la 



I LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (16) 
KOMMUNFULLMÄKTIGE sammanlriidosdalum 

2015-10-19 

Behandling 
Lotta Wed.tnan (MP), Håge Persson (M) och Ann-Christine Anderberg 
(BOP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kopia till: Akten 
Ekonomienheten 
Social- och utbildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Västerbergslagens räddningsnämnd 
Kommunchef 

Justerand .. slgo Utdragsboslyrl<ando 
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