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Kommunstyrelsens förvaltning 

Uppföljning Maj 2014 Ink. 2014 -06- 1 1 Bilaga KS 2014/48/ 5 

Diarienr 

Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget 
Opb: 

Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetawikelse 
Årsbudget Prognos Awikelse Månads 

Nämnd Jan Fe b Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2014 2014 i% tendens 

Kommunstyrelsen -600 -150 -400 655 2 735 o o o o 217 527 214 792 1,3% 

, , 
Bildnings- och lärandenämnd o o o o 500 o o o o 463 077 462 577 0,1% 

, 
Vård- och omsorgsnämnd o o o o o o o o o 423 964 423 964 0,0% ~ 

Revision o o o o o o o o o 790 790 0,0% ~ 

Överförmyndare o o o o o o o o o 3 173 3 173 0,0% ~ 

Summa -600 -150 ~o 655 3 235 o o o _Q_ '-!_108~ 1105 296 0,3~ 
------ --- ~ -- --- - - --- - - - - -



~~!~~ 
Större avvikelser per nämnd 

Kommunstyrelsen 

Avvikelse 
+2,7Mkr , 

Prognosutveckling per 

månad 

Kommentar 

Kommunchef + 100 tkr 
Konsultkostnader beräknas bl i ca 100 tkr lägre än budget. 

Medborgarkontor +1685 tkr 
Cykelleder beräknas ge ett överskott på 1685 tkr, kommer t roligen att begäras överförda till 2015 i bokslutet. 

Samhällsbyggnadskontor +l 340 tkr 
Konsultkostnader planenheten -500 tkr, uppdrag från 2013 som är försenade och därmed belastar 2014 samt nya beställningar 

första halvåret. 
Samhällsfinansierade transporter +l 760 tkr, uppskjutet beslut om riktlinjer för specialfordon och arbetsreso, effektivare 
planering/samordning av skolskjuts , något lägre resande med taxi. 
Mark beräknas ge ett överskott på intäktssidan med 80 tkr. 

Tekniskt kontor -100 tkr 
Parkverksamheten, ökade personalkostnader pga fackligt uppdrag. Genomgång av fordons- och maskinbeståndet utförs. 

Kultur- och fritidskontor -320 tkr 
Personalavvecklingskostnader. Ombyggnadskostader för kontor på biblioteket. 

Räddningstjänst -200 tkr 
Personal, hyres- och företagshälsovårdskostnader högre än beräknat. Sänkta telefonkostnader förbättrar resultatet då SOS 
avtalet tecknats till en lägre kostnad . Civilförsvaret beräknas ge ett överskott. 

Personalkontor+ 230 tkr 
Överskott pga vakans samt tjänstledigheter/deltider. 

r---------.----------r------------.--------------.----~--------r-----~~-----------.---------,--------_, 
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Bildnings- och 
lärandenämnd 

Kulturskolan + 500 tkr 

Avvikelse 
Överskott för året beräknas bli 500 tkr då Musikprofil & kulturgarant i är budgeterat för helår men kommer att startas upp först 

i höst. 
+O,SMkr 

filiii 

Prognosutveckling per månad Årsbudget Prognos Avvik-

Jan Fe b Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2014 2014 else i % 
Prognosutveckling per 

månad o o o o 500 o o o o 463 077 462 577 0,1% 
- ---~ 

Kommentar 

Vård- och 

omsorgsnämnd Förvaltningen räknar med att hålla budgeten fast budgeten är väldigt skör. Ramförändring med 
-581 tkr för löneadministratörer. 

Awikelse -
Många osäkerhetsfaktorer som kan bidra till ett underskott uppstår. Placeringskostnader, sjuktal och vikariekostnader samt 

+O,OMkr projektet för verksamhetssystemsbytet och om semesterlönesku lden drar iväg. 

Prognosutveckling per månad Årsbudget Prognos Avvik-
Jan Fe b Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2014 2014 else i% 

Prognosutveckling per 

månad o o o o o o o o o 423 964 423 964 0,0% 
--
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Utbetalt Ekonomiskt bistånd Netto 2013-2014, tkr 

Utf 2014 - Utf2013 ~Budget 2014 
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Placeringskostnader 2014 
liiil Kostnad vuxna placeringar 8 BARN OCH UNGA 
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Sammandrag beräknad avvikelse Investeringsbudget 

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetawikelse) Årsbudget Prognos Awik- l 
Jan Fe b Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2014 2014 else i% 

Kommunstyrelsen 8 300 4 629 2 873 20114 19 672 o o o o 151576 131904 13,0% 

Bildnings- och lärandenämnden o o o o o o o o o 4 590 4 590 0,0% 

Vård- och omsorgsnämnd o o o o o o o o o 6406 6406 0,0% 

Summa 8 300 4629 2 873 20114 19 672 o o o o 162 572 142 900 ~2,1% 

större avvikelser per nämnd 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Medborgarkontor +l 000 tkr 
Investeringar för bredband beräknas lämna ett överskott på ca l 000 tkr med an ledning av beställarbrist. 

Samhällsbyggnadskontoret -1 860 tkr 

Inköp av mark: 
l dagsläget finns inga kända större markinköp. Överskott 450 tkr beräknas . l dagsläget finns endast ett fåtal kända större markinköp men projekt pågår där bilden 
snabbt kan förä ndras. 
Försäljning övrig mark: 
Intäkter för försäljning av mark visar ett underskott på ca 2 310 tkr jämfört med budget. Intresset för att köpa tomter har varit lågt. 
700 tkr är i nuläget budgeterat som en första del av sa neringen på Ängs hagen. Åtgärdsförslag på hela området är idag int e klart men val av metod kan påverka 
budgeten ytterligare negativt. Eventuella saneringskostnader på parkmark kan påverka SBKytterligare beroende var kost nader läggs. 
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Tekniska kontoret 20 532tkr 

VA-program -463 tkr 
l arbetet med projektet ledningsnät huvudledning Knipkällan etapp 2 har mer berg än beräknat fördyrat projektet. Sista delen av sträckan kan innebära sprängning 
med högre kostnader som följd . Intäkt från bredband inkommer. 
Omdisponering av medel 400 tkr från projekt 3231 ARV Sala ny tvättpress till projekt 3238 APU Varmsätra på grund av behov av kompletterande 
utrustningkommer att begäras. 

Parkprogram +519 tkr 
Investeringsprojekt Ängshagen Oriongatan flyttas fram i väntan på exploatör. 

Kart/mät program +75 tkr 
Digitalt ortofoto kommer ej användas. Kommer att ingå i Geodatasamverkan som har ingåtts gentemot lantmäteriet from 20140301. 

Lokalprogram +20 401 tkr 
Servicebyggnad stadsparken : byggstart 2015 då detaljplanen ej blir klar före årsskitt er 2014/2015. 
Äldre boende: l upphandlingsförutsättningarna för det nya äldreboendet ingår det att delar av kontaktssumman inte betalas ut förrän efter garantibesiktningen, 
därför måste 7 000 tkr reserveras till 2016. 
Tillagningskök Varmsätra/Ängshagen/Ransta kommer inte att påbörjas under 2014 p g a tids- och personalbrist. 
Lärkans sportfält etapp 2, upphandling pågår och projektet kommer inte attt hinna avslutas under året. 
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REsULTATRÄKNING 

Verksamhetens intäkter 
Jämförelsestörande intäkt 
Verksamhetens kostnader 
Avskrivningar 
VERKSAMHETENS NETIOKOSTNADER 

skatteintäkter 
Generella statsbidrag och utjämning 

Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 

Årets resultat 

Reavinst 
Resultat efter balanskravsutredning 

Budgetavvikelse 
varav: 
Nämndernas prognos 
Finans (varav AFA 9 000 tkr) 
skatteintäkter/generella statsbidrag 

TA-anslag 2014 

Bokslut Budget Prognos 

2013 2014 2014 
(inkiTA) 

252 151 260 437 251437 
29 940 

-1250 674 -1311695 -1308 900 
-51 222 -55 773 -55 773 

-1 019 805 -1107 031 -1113 236 

839 004 855 680 
252 457 259 160 

4 688 4178 
-11 239 -14174 

65106 -2187 

4941 
60165 -2 187 

858 457 

264 959 
4178 

-11936 

2422 

2 422 

4 609 

3 235 

-7 202 

8 576 

7 776 
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