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Uppföljning Mars 2015 Bilaga KS 2015/58/2 

Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget 

Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetawikelse 

Årsbudget Prognos Awikelse i Månads 

;Nämnd Fe b Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2015 2015 % tendens 

Kommunstyrelsen 2 339 2 500 188 845 186 506 1,3% 
, 

Kultur- och f ritidsnämnd 500 500 42 082 41 582 1,2% -
skolnämnd o o 471 535 471535 0,0% -• -Vård- och omsorgsnämnd -2 600 -3 350 453 610 456 210 -0,7% 

Revision o 845 845 0,0% .. 
överförmyndare o 3 233 3 233 0,0% .... 
Summa 239 -350 o o o o o o 1160150 1159 911 (; 
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SALA 
KOMMUN 

större awikelser per nämnd 

Kommunstyrelsen 

Avvikelse 

+2,5Mkr , 
Kommentar 

Kommunchef + 700 tkr 
Överskott beräknas med ca 450 tkr för personal p.g.a att de båda nytillkomna tjä nsterna projektledare för beslutsstödsystem samt 
kvalificerad utredare inte beräknas vara tillsatta förrän tidigast under andra halvåret 2015. Som en följd därav beräknas även överskott för 
drift beslutsstödsystem, 150 tkr. 
Utredningskostnaderna beräknas bli 100 tkr lägre än budget. 

Samhällsbyggnadskontor + 370 tkr 
Planeringsverksamheten har visserligen idag ett överskott på driften men större utgifter väntas under året. Det kommer att 
tillsvidareanställas en planarkitekt från augusti och eventuellt projektanställas en person för hjälp med textredigering med mera för 
översiktsplanen . Det behövs konsultinsatser för miljökonsekvensbeskrivningen av översiktsplanen och vi ska betala för 
kulturmiljöinventering av Länsmuseet. Vi behöver konsulthjälp med samrådsredogörelse och layoutarbete i översiktsplanen samt barn och 
ungdomars medverkan. 
På marksidan har budget för marksanering av Lodjuret, 1920 tkr, begärts som tilläggsanslag ur 2014 års bokslut. Kostnader har hittills 
uppstått med ca 150 tkr. Ytterligare kostnader kommer under året för marksaneringen. Inom budgeterad ram finns inget utrymme för 
dessa kostnader. 
Successiva försäljningar av arrenden samt en negativ KPI utveckling ger minskade arrendeintäkter, vilket påverkar driftintäkterna. 
Redovisning inom exploateringsprojekt kommer att utvecklas under året. 
Samhällsfinansierade transporter beräknar ett överskott på 370 tkr orsakat av 
- lägre kostnader för skolskjuts grundskoleelever med entreprenadskjuts mot budgeterat 
- lägre kostnader reseersättning till andra huvudmän för gymnasieelev mot budgeterat 
- lägre kostnader mot budgeterat för gymnasiesärskolan, då resa för elev till andra huvudmän taxi upphör from juni 
Bygg- och miljöenheternas helårsprognoser följer budget, dock har bostadsanpassningen förbrukat mer än budget och om utvecklingen 
fortsätter kommer byggenheten göra ett underskott. 
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Kommunstyrelsen 

Prognosutveckling per 

månad 

Tekniskt kontor+ 645 tkr 
Sammantaget är prognosen för tekniska kontoret ett överskott på 645 tkr. 
Avvikelser för personalkostnader kan konstateras, bland annat till följd av sjukskrivningar och uttag av föräldraledighet. 
Det större överskottet inom skattekollektivet, är för hög kompensation för personalkostnader i ramutlägget för året. 
Inom intäktsfinansierad verksamhet kan underskottet till stor del förklaras med höga reparationskostnader för fordon. Andra delar som 
kan komma att påverka utfallet är höjda internräntor, fastighetsskador samt höjda internhyror för köken . Dessa har inte kunnat 
kompenseras genom höjda internhyror för lokaler eller höjda portionspriser för måltider. 
laxekollektivens verksamheter beräknas kunna blansera kostnaderna mot budgeterade intäkter. 

Ekonomikontor + 340 tkr 
Personalrelaterade avvikelser av tidsbergränsad karaktär påverkar prognosen. Exempelvis föräldraledigheter, långtidssjukskrivningar. 
Även rekryteringar påverkar prognosen, ny upphandlare är rekryterad men börjar först 1/1 2016. Anslagna medel används till viss del för 
konsultinsatser fram tills dess. 

Personalkontor+ 445 tkr 
Vakans reserverad för VoO's räkning är orsak till större awikelse - överskott - inom Personalkantorer för mars månad 2015. 

Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse 

Fe b Mars April Maj Aug Sept Okt 

2339 2 500 o o o o o 

Nov 

o 

Årsbudget 
2015 

188 845 

Prognos l Awikelse i 
2015 % 

186 506 1,3% 
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KOMMUN 

Kommentar 

Kultur- och Kultur- och fritid +500 tkr 
Fritidsnämnd 

Prognost iserat överskott är investeringsbidrag till samlingslokaler. 

Avvikelse 

+0,5Mkr 

~ 
Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetawikelse 

Årsbudget Prognos Awikelsei 

Kultur- och fritidsnämnd Fe b Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2015 2015 % 

Prognosutveckling per 

månad 500 500 o o o o o o 42082 41582 0,0% 
---
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KOMMUN 

Komment ar 

skolnämnd 
Förskola 
Lilla Academia har tagit upp barn i högre omfattning än förväntat vilket kan leda till ett underskott på -800 tkr. 

Avvikelse 
Vux/SFI 

+O,OMkr 
Vux har fått sitt yrkesvuxsstöd halverat och tappar därmed ca 700 tkr i intäkter. 

~ 

Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetawikelse 

Årsbudget Prognos Avvikelse i 

skolnämnd Fe b Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2015 2015 % 
Prognosutveckling per 

månad o o o o o o o o 471535 471535 o 
- ----- -- -
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KOMMUN 

Kommentar 

Vård- och Individ Familj Arbete -2 000 tkr 
omsorgsnämnd Institutionsvårdens prognos har ett stort underskott på totalt 3 500 tkr. Det som väger upp 1500 tkr av underskottet är prognostiserade 

lägre personalkostnader. 

Avvikelse 
-3,4Mkr Funktionsnedsättning - 850 tkr 

Inom FO och Personl ig Assistans 20 första timmar är det fler ärenden än budgeterat och höga sjuklönekostnader. 

z $ Äldreomsorgen - 500 tkr 
Inom området hemtjänst är prognosen ett underskott på -1400 tkr där 900 tkr beräknas täckas av stimulanspengarna för omvårdnadslyftet och de mest 
sjuka äldre. 

Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetawikelse Awik-

Årsbudget Prognos 

Fe b Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2015 2015 elsei % 
Prognosutveckling per 

månad -2 600 -3 350 o o o o o o 453 610 456 210 -0,7% 
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Vuxengruppen, Institutionsvård 2015 
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Sammandrag beräknad avvikelse Investeringsbudget 

Fe b 

Kommunstyrelsen 

varav Tekniska kontoret 

Kultur- och fritidsnämnd 

skolnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Summa 

Större awikelser per nämnd 

Medborgarkontor 
ePhorte 

3 545 

4 093 

3 545 

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse) 

Mars April Maj Aug Sept 

11769 

12 317 

11769 o o o o 

Årsbudget Prognos Avvik-

Okt Nov 2015 2015 elsei% 

86146 82 601 13,7% 

74345 70 252 16,6% 

200 200 0,0% 

4000 4000 0,0% 

3 001 3 001 0,0% 

o o 93 347 89 802 12,6% 
-

Kostnaderna för införandet av ePhorte var inte effektuerad fullt ut 2014 varför begäran om tilläggsanslag ur 2014 års bokslut ligger. Om detta beviljas så finns ingen avvikelse. Om 
tilläggsanslaget ej bevi ljas så är prognosavvikelsen -548 tkr. 
Samhällsbyggnadskontor 
Försäljning övrig mark 
Stora delar av budgeten kommer att kostnadsföras på driften p.g.a. en övergång till exploaterings-redovisning. Projekt som redan ligger på driften är kv. Lodjuret . Det finns en osäkerhet 
över vilka uppdrag till försäljning som kan inkomma under året . Det är därför osäkert om intäkter f rån försäljning av övrig mark kommer att uppnå beräknat mål i budget. Ingen avvikelse 
beräknas dock i nuläget. 
Bredband 
Investeringar i bredbandsutbyggnad ska användas för stöd t ill anslutning av snabb fiber av samtliga fast ighet er inom kommunen före 2020. Förberedelser för mer kommunalt 
administrativt stöd till ansökningar av bidrag samt upphandling pågår. Investeringar avvaktar en utarbetad strategi. 
Tekniskt kontor 
Avvikelse delvis på grund av att tilläggsbudget ännu inte är beslutad och inlagd i budget. 
Flertalet projekt saknar budget i avvaktan på att bokslut 2014 samt tillägsanslag för 2015 behandlas politiskt. Efter omprövning av investeringsbehovet för 2015, konstateras även att 
många projekt kan antingen skjutas framåt i tiden eller utgå helt. Sammantaget bedöms att 6 200 t kr av årets investeringsbudget kommer återlämnas i bokslut 2015 samt att 13 950 tkr kan 
skjutas till 2016. 
Större projekt som äskas för uppstart el ler slutförande 2016 
- Fridhem tryckavlopp 
- stadsparken enligt parkutredning 
- Nytt gruppboende LSS 
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REsULTATRÄKNING 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 

skatteintäkter 

Generella statsbidrag och utjämning 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Årets resultat 

Reavinst 

Resultat efter balanskravsutredning 

Budgetawikelse 

varav: 
Nämndernas prognos 

Finans 
skatteintäkter/generella statsbidrag 

TA-anslag 2015 
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Bokslut Budget Prognos 

2014 2015 2015 
(inkiTA) 

274 040 263 817 263 817 

-1336 727 -1356 532 -1359 048 

-50 364 -56 547 -54 404 

-1113 052 -1149 262 -1149 635 

854 484 900 530 896140 

265 040 263 189 265 426 

4 826 4013 4013 

-10 165 -9 213 -9 307 

1135 9 257 6 637 

-878 

257 9257 6 637 

-2 620 

-350 
-117 

-2153 
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