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Uppföljning September 2014 Bilaga KS 2014/48/6

Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget

Prognosutveckling per månad,  Beräknad Årsbudgetavvikelse

Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov

Årsbudget 

2014

Prognos 

2014

Avvikelse 

i %

Månads 

tendens

Kommunstyrelsen -600 -150 -400 655 2 735 800 3 490 0 0 217 792 214 302 1,6%

Bildnings- och lärandenämnd 0 0 0 0 500 4 050 6 850 0 0 463 077 456 227 1,5%

Vård- och omsorgsnämnd 0 0 0 0 0 -4 700 -3 560 0 0 423 964 427 524 -0,8%

Revision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790 790 0,0%

Överförmyndare 0 0 0 0 0 100 100 0 0 3 173 3 073 3,2%

Summa -600 -150 -400 655 3 235 250 6 880 0 0 1 108 796 1 101 916 0,6%
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Större avvikelser per nämnd

Kommunstyrelsen

Avvikelse
+3,5Mkr

Kommentar

Kommunchef + 100 tkr
Konsultkostnader beräknas bli ca 100 tkr lägre än budget.

Medborgarkontor +2 315tkr
Överskott för allmänna val 300 tkr, pga högre statsbidrag.Cykelleder beräknas ge ett överskott på 1685 tkr, kommer troligen att 
begäras överförda till 2015 i bokslutet. Överskott för kaptjkostnader på IT, 300 tkr

Kultur- och fritidskontor -1 123 tkr
Personalavvecklingskostnader. Ombyggnadskostader för kontor på biblioteket.Högre kostnader än beräknat för  
Investeringsbidrag till samlingslokaler samt minskat antal bad i simhallen.

Samhällsbyggnadskontor +2 593 tkr
Kostnader för rekryteringar och detaljplaner är högre än budgeterat och intäkten från Heby minskar, totalt -670 tkr.
Samhällsfinansierade transporter +3 100 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 140 tkr.

Tekniskt kontor -55 tkr
Stor osäkerhet i prognosen, oförutsedda händelser kan ge konsekvenser på ekonomin. Kontoret har lagt en buffert.

Räddningstjänst -1 190 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.
Skogsbrandens kostnader beräknas täckas av återsökta medel från MSB och Länsstyrelsen.
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Prognosutveckling per månad Årsbudget Prognos Avvik-

Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2014 2014 else i %

Prognosutveckling per 

månad -600 -150 -400 655 2 735 800 3 490 0 0 217 792 214 302 1,6%

Ekonomikontor + 340 tkr
Lägre personalkostnader och ett nytt avtal avseende kommunens ekonomisystem.

Personalkontor + 400 tkr
Överskott då rekrytering av ytterligare en medarbetare är framflyttad för att anpassa kravprofil till övergripande behov efter 
kommande organisationsförändring samt på grund av  tjänstledigheter/deltider.
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Bildnings- och 
lärandenämnd

Avvikelse
+6,9Mkr

Prognosutveckling per månad Årsbudget Prognos Avvik-

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

månad 0 0 0 0 500 4050 6850 0 0 463 077 456 227 1,5%

Kommentar

Central förvaltning -200 tkr
Högre personalkostnader än budgeterat.

Förskola -400 tkr
Obudgeterad verksamhet på Bellanderska under sommaren.

Grundskola + 5 400 tkr
Överskottet består av  personalkostnader för lärare och barnskötare  2 500 tkr, elevvårdsverksamhet 1 000 tkr, interkommunala 
ersättningar  500 tkr, hyror 700 tkr , kapitaltjänstkostnader 700 tkr.

Gymnasiet + 500 tkr
Interkommunala kostnader.

Vux/SFI + 1 200 tkr
Ansökningar beviljas men kostnaderna släpar då kursstarterna varierar.

Kulturskolan + 350 tkr
Överskott för året beräknas bli 500 tkr då  Musikprofil  & kulturgaranti är budgeterat för helår men kommer att startas upp först  
i höst. 
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Vård- och 
omsorgsnämnd

Avvikelse
-3,6Mkr

Prognosutveckling per månad Årsbudget Prognos Avvik-

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

månad 0 0 0 0 0 -4 700 -3 560 0 0 423 964 427 524 -0,8%

Kommentar

Individ Familj Arbete   -2 560 tkr
Främsta orsaken till  underskottet är placeringskostnader.

Äldreomsorg - 1 600 tkr
Högre sjuktal, vikariekostnader samt ökade kostnader för medicinskt färdigbehandlade.

Funktionsnedsättning - 1 400 tkr
Ökade kostnader för elevplaceringar på LSS skolboenden.

Förvaltningsövergripande + 2 000 tkr
Resursens internförsäljning går med överskott, projektet för verksamhetssystemsbytet och semesterlöneskulden upparbetar 
kostnad under hösten.
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Sammandrag beräknad avvikelse Investeringsbudget
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Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse) Årsbudget Prognos Avvik-

Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2014 2014 else i %

Kommunstyrelsen 8 300 4 629 2 873 20 114 19 672 19 444 76 060 0 0 151 651 75 591 50,2%

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

Vård- och omsorgsnämnd 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 6 406 6 406 0,0%

Summa 8 300 4 629 2 873 20 114 19 672 21 444 76 060 0 0 162 647 86 587 46,8%

Större avvikelser per nämnd

Kommunstyrelsens förvaltning

Medborgarkontor +1 000 tkr
Investeringar för bredband beräknas lämna ett överskott på ca 1 000 tkr med anledning av beställarbrist.

Samhällsbyggnadskontoret -6 550 tkr
För mark blir  den totala budgetavvikelsen  -6 550 tkr

Tekniska kontoret   81 460 tkr

Flera minde investeringsprojekt kommer skjutas till 2015 och genomföras tillsammans med större projekt så som resecentrum och stadsparken.
Andra projekt som ej kommer genomföras beror på en brist på resurser under 2014 (främst personella) samt överklagade upphandlingar.

Gatuprogram
Prognosen är att 5 442 tkr av budgeten kommer att arbetas upp under 2014. Projekt som ligger med i budget för 2014 men som kommer att slutföras under 2015 
och därmed kommer att begäras i överfört anslag är bland annat Resecentrum/busscentral , GC-väg Sätrabrunn, parkeringplats Stadsparken och pendlarparkering 
Ransta. Medel för områden aktuella för planläggning återlämnas. Arbetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras hinna slutföras under året.
VA-program
Prognosen är att 14 191 tkr av budgeten kommer att arbetas upp under 2014. Avvikelse  mot budget består bland annat av medel i projektet områden aktuella för 
planläggning inte kommer att nyttjas samt att stor del av budget för ARV Sala byte övervakningssystem kommer att begäras i överfört tilläggsanslag till 2015 då 
arbetet kommer att slutföras.

Parkprogram
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Parkprogram
Avvikelse för programmet beror på att investeringsprojekt Ängshagen Oriongatan flyttas fram i väntan på exploatör.
Kontorsledningprogram
Återstående medel för inköp av kontorsutrustning för 2014 återlämnas.
Teknisk serviceprogram
Prognosen är att en avvikelse på 2 190 tkr av dessa kommer de återstående medel för inköp av personbilar att begäras i överfört anslag till 2015 samt ett överskott 
på inköp av maskiner , verkstads-och förrådsinventarier återlämnas.
Kart/mät program
Digitalt ortofoto kommer ej användas. Kommer att ingå i Geodatasamverkan som har ingåtts gentemot lantmäteriet from 20140301.
Gruvans vattensystemprogram
Prognosen är att 3 645 tkr av budgeten kommer att arbetas upp under året. Avvikelse består av renovering sluss jakob matts kvarn samt 
projektering/arbetshandlingar trumma Silvköparen/Olof Jons där medel kommer att begäras  i överfört tilläggsanslag.

Lokalprogram
Prognosen är att 38 129 tkr kommer att arbetas upp under året.
Avslutas under 2014:
Medborgarkontor: Byggnationen är klar och återstående medel 83 387 kr återlämnas.
Gårdar. En ombyggnation av Åkraskolans gård har gjorts, kostnad ca 1 300 tkr, ombyggnad av solgården på Björkgården pågår och kostnaden blir ca 350 tkr, staket 
på Ösby ca 750 tkr och ombyggnation av Salbo fritids gård ca 500 tkr kommer att påbörjas under senhösten. Troligen kommer ca 700 tkr att återlämnas.
Fastigheter med kulturhistoriskt värde. Målning av Bergslagsgården och Herrgården Ösby klart återstår målning av Erikssonska villan Ösby. Budgeterade medel 
kommer att användas.
Storköksutrustning, Budgeterade medel används efter verksamheternas önskemål och behov. I dagsläget har vi inga önskemål på någon ytterligare utrustning för i 
år.
Ombyggnad V-bo skola. Ombyggnationen är klar och har klarat sej inom ramen.
Salberga utanför mur va-ledn. Arbetet pågår och kommer att klara sej inom ram.
Mindre justering av lokaler. Budgeterade medel används efter verksamheternas önskemål och behov. Troligtvis kommer ca 500 tkr att återlämnas.
Säkerhetskrav. Budgeterade medel används efter verksamheternas önskemål och behov. Vi ser över ”packsystemet” på idrottshallen, så budgeterade medel 
kommer troligtvis att gå åt.
Tillagningskök Ösby. Byggnationen är klar och resultatet är i dag ett underskott på 442 846 kr, men det kommer att göras omfördelningar på ca 500 tkr då dessa är 
underhållskostnader som legat med i projektet.
Handikappanpassningar. Budgeterade medel används efter verksamheternas önskemål och behov. Vi kommer troligtvis att återlämna ca 500 tkr.
Målerilokal Ösby. Byggnationen pågår och budgeterade medel kommer att användas.
Tillbyggnad Salbo förskola. Byggnationen är klar och har klarat sej inom ram.
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Tilläggsanslag till 2015 kommer begäras:
Servicebyggnad Stadsparken: Vi väntar på en ändring av detaljplanen i stadsparken den blir troligtvis klar vid årsskiftet. Byggnationen förväntas påbörjas under 
våren 2015. Budgeterade medel 5 000 tkr begärs över till 2015.
Tillagningskök Varmsätra/Änghagen. Det finns ett politiskt beslut att bygga en skola/förskola i Varmsätra, medel för detta är budgeterat till 2017. Om detta blir
verklighet så ser vi ingen anledning att bygga om köket i Varmsätra. Ängshagenskolans kök är i behov av en utbyggnad för att kunna användas som tillagningskök, 
detta har inte kunnat göras under 2014 p g a brist på upphandlare, konsulter och byggnadsentreprenörer. Budgeterade medel 3 000 tkr kommer att begäras över till 
2015.
Byte ventilation Ösby. Avslutas under 2015.
Klimatanläggning Täljstenen. Arbetet pågår och vår försiktiga prognos är att ca 2 500 tkr kommer att begäras över till 2015 och att arbetet är klart i mars 2015.
Ransta skola o fsk. Projektet pågår. Ca 400 tkr kommer att begäras över till 2015.
Om och tillbyggnad Sätrabrunns förskola. Vi har inte fått något bygglov och flera grannar har klagat på byggnadens placering. Vi kan troligtvis inte påbörja bygget 
under 2014. Budgeterade medel 6 000 tkr kommer att äskas över till 2015.
Äldreboendet. Bidrag från Länsstyrelsen 10 000 tkr och 7 000 tkr som skall betalas till byggnadsentreprenören när utvärdering av energibyggnationen är klar 
kommer att återlämnas. Återstår en anpassning på de stora balkongerna för att få ett bättre ljud, detta kommer att kosta ca 1 000 tkr.
Lärkans sportfält etapp 2. Entreprenaden för sporthallen är ute på tilldelning och arbetet förväntas påbörjas under november. Vi har därför inte fått någon 
lyftningsplan men vi kommer troligtvis att begära över  ca 14 000 tkr till 2015. Upphandlingen av läktare är ännu ej klar, men vi ser tydliga tendenser till att de 
budgeterade medel som finns inte kommer att räcka, därför vill vi omfördela medlen från Projekt 3701, Rivning av fastigheter, att vid behov användas till 
läktarbygget.   
Rivning av fastigheter: Enl politiska beslut så kan budgeterade medel ej användas till rivning. Dessa medel vill vi omfördela till projekt 3744.
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RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Prognos

2013 2014 2014
(inkl TA)

Verksamhetens intäkter 252 151 260 437 252 751
Jämförelsestörande intäkt 29 940
Verksamhetens kostnader -1 250 674 -1 311 960 -1 313 195
Avskrivningar -51 222 -55 773 -51 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 019 805 -1 107 296 -1 111 444

Skatteintäkter 839 004 855 680 859 305
Generella statsbidrag och utjämning 252 457 259 160 264 959
Finansiella intäkter 4 688 4 178 4 185
Finansiella kostnader -11 239 -14 174 -10 378

Årets  resultat 65 106 -2 452 6 627

Reavinst 4 941 1 314
Resultat efter balanskravsutredning 60 165 -2 452 5 313

Budgetavvikelse 9 079
varav:

Nämndernas prognos 6 880
Finans (varav AFA -9 000 tkr) -7 225
Skatteintäkter/generella statsbidrag 9 424

TA-anslag 2014 8 041


