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Uppföljning September 2015 

Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget 

Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetawikelse 

Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt 

Kommunstyrelsen 2 339 2 500 2 775 2 362 2 800 5 670 

Kultur- och fritidsnämnd 500 500 500 1066 1298 2 277 

Skolnämnd 0 0 -498 -1970 800 800 

Vård- och omsorgsnämnd -2 600 -3 350 -1650 -1850 0 3 400 

Revision 0 0 0 0 0 0 

Överförmyndare 0 0 0 0 150 160 

Summa 239 -350 1127 -392 5048 12 307 0 

Bilaga KS 2015/ 58/ 5 

Årsbudget Prognos Awikelse i 
Nov 2015 2015 % 

190 411 184 741 3,0% 

42 582 40 305 5,3% 

471535 470 735 0,2% 

453 610 450 210 0,7% 

845 845 0,0% 

3 233 3 073 4,9% 

0 1162 216 1149 909 1,1% 
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Större awikelser per nämnd 

Kommunstyrelsen 

Awikelse 

+S,7Mkr .,,,,, 

Kommentar 

Övergripande kommentar 
Stor osäkerhet råder avseende sista kvartalets kostnader för samtliga verksamheter med anledning av flyktingströmmarna. 

Kommunchef+ 1 400 tkr 
Överskott beräknas med 1400 tkr främst p.g.a. att de vakanta tjänsterna kva lificerad utredare och projektledare inte kommer att 
tillsättas under 2015. 

Samhällsbyggnadskontor + 2 932 tkr 
Samhällsbyggnadskontorets helårsprognos är ett överskott på ca 2 900 t kr. För kontorsgemensam budget redovisas ett underskott med ca 
650 tkr pga omfördelning av lokalhyror, kontorsflytt och politi kerutbildningar samt att intäkterna från Heby blir lägre p.g.a. lägre 
personalkostnader. 

Samhällsfinansierade transporter har haft lägre kostnader och prognosen är ett överskott på 1 660 tkr. 
Planeringsverksamheten har haft lägre kostnader och högre intäkter och redovisar ett överskott på ca 500 tkr. Bredbandsverksamheten 
redovisar ett överskott på ca 500 tkr pga lägre kapitalkostnader för bredband. 
Markverksamheten redovisar ett överskott på ca 1300 tkr varav den största awikelsen finns genom den nya redovisningen av 
exploateringsprojekt. 

För byggenheten är prognosen totalt sett ett underskott på ca 500 tkr och där personalkostnader va rit ca 500 tkr lägre och 
bostadsanpassningsbidragen ca 1 000 tkr högre. Miljöenhetens prognos är ett överskott på ca 120 t kr pga lägre personalkostnader. 

Räddningstjänst - 203 tkr 
Räddningstjänst 

Prognosen visar på ett underskott för räddningstjänsten på 487 tkr. Trots stor återhållsamhet vad avser inköp, så har den fel budgetering 
på 400 tkr som gjordes initialt inte kunnat hanteras. 
Civilförsvar 

Prognosen visar på ett överskott för Civilt försvar på 284 t kr. 

Ekonomikontor +578 tkr 
Ekonomiavdelning: 

Personalrelaterade awikelser av tidsbegränsad karaktä r påverkar prognosen i positiv riktning. Exempelvis föräldraledighet och en tjänst 
som hållits vakant under året. 
Upphandling: 

Upphandlare är rekryterad men börjar först 1/ 1 2016. Samtliga anslagna medel prognostiseras att nyttjas för konsu lt insatser fram t ills 
dess. 
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Kommunstyrelsen I 
Prognosutveckling per 
månad I 

Tekniskt kontor + 233 tkr 
I juni fattade kommunfullmäktige beslut om att justera ner Tekniskas ram med ci rka 3 157 t kr. Justeringen berodde på att kontoret hade 
fått för hög kompensation i driften för kapita ltjänst inom Gata/ Park och att kompensationen för lönekostnadsuppräkningarna va r för 
höga. Justering gjorde att det "överskott" som t idigare f unnits inom Tekniskas skattefinansierade verksamheter inte längre finns. Tack 
vare en åt erhållsam hå llning så finns nu ett överskott på 233 tkr för Tekniska kontoret. 
Den st örsta skillnaden mot augusti månads prognos st år Loka lförvaltarna för. Dä r låg prognosen tid igare på 
-2 000 t kr och idag är prognosen att enheten håller budget. Dock finns en del oklarheter fortfarande kring komponentavskrivningarna och 
konteringen kring ett statsbidrag avseende ombyggnat ioner i Möklinta som kan komma att påverka resultatet i slutet av året. 
Måltidsenheten står för den näst största ski llnaden jämfört med förra prognosen. Enheten trodde att budgeten skulle kunna hållas under 
2015, men det börjar bl i tydl igt att de budgeterade intäkterna var alltför opt imistiskt satta. Här kommer det att bli en bättre avstämning 
mot Vård och omsorg vid nästa års budgetarbete. Dialog förs även med Barn och utbildning för att respektive verksamhets intäkter och 
kostnader för måltider ska st ämma bättre överens. 

Kostnadssidan påverkas av att Måltidsenheten fått flera nya uppdrag som behövts lösas med relativt kort varsel exempelvis Sal bo förskola 
som gått frå n mottagningskök t il l t illagn ingskök, t illagning av mat t ill Salbohedsskolan, målt idsverksamhet har startat upp i Bell anderska 
förskola med t illagning av mat till mindre än 30 barn (vi lket inte ger de intäkter som behövs för att täcka de kostnader ett ti llagningskök 
med en kock som serverar frukost, lunch, mellanmål genererar). Budgeterade medel har t ill viss del inte funnits för de nya 
verksamheterna. P.g.a. arbetsm iljöskäl har en kock anställts och bemanningen höjts. 
Inom renhållningen är prognosen att budget kommer att håll as och inom VA är prognosen att underskottet kommer att uppgå ti ll 213 tkr. 
Underskottet kommer att hanteras inom VA's fonderade medel. 

Personalkontor+ 730 tkr 
Personalrelaterat överskott (sjukfrå nvaro och uppskjuten rekrytering) samt medveten återhållsamhet. 

Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetaw ikelse 

Feb I Mars I April I Maj I Aug I Sept I Okt I Nov 
Årsbudget I Prognos I Awikelse i 
I 2015 2015 % 

2339 I 2 soo I 2775 I 2 362 I 2 800 I s 670 I OI 0 1 190 411 I 184 74 1 I 3,0% 
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Kommentar 
Kultur- och Kultur- och fritid + 2 277 tkr 
Fritidsnämnd Prognostiserat överskott avser: 

Lokalhyror som inte debiteras p.g.a. att investeringarna inte är klara, 1 771 tkr 

Avvikelse Föreningsbidrag som ej behövts utbetalas, 324 tkr 
Personalkostnader p.g.a. vakanser, 100 tkr 

+2,3Mkr 

-,It 
Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetawikelse 

Årsbudget Prognos Awikelse i 
Kultur- och fritidsnämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2015 2015 % 
Prognosutveckling per 
månad 500 500 500 1066 1298 2 277 0 0 42 582 40305 0,0% 
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Skolnämnd 

Awikelse 
+0,8Mkr 

... 
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Skolnämnd 
Prognosutveckling per 

månad 

Kommentar 

Nämd- och styrelseverksamhet -200 tkr 
Haft två utbildningsdagar i februari, netpublicator licenser samt lpads till de nya i nämnden bidrar t ill underskottet. 

Central förvaltning +1 200 tkr 
Återhållsamhet på inköp centralt och tjänster. IT kostnader lägre än budget . 

Förskola - 1 000 tkr 
Interkommunala ersättningar högre än budget, intäkter något högre än budget. Åtgärdas delvis genom återhållsamhet på vikarier 

Grundskola + 2 000 tkr 
Variation mellan olika enheter men totalt så ligger verksamheten på O i prognos. Ett statsbidrag kommer i december på 2000 tkr som 
bidrar till överskottet. 

Gymnasiet -2 200 tkr 
KSK intäkter ser ut att bli lägre än budget -500 tkr 
Interkommunala kostnader ligger högre än budget -500 tkr. 
Ösby går mot ett underskott på lönesidan -1 200 tkr 

Grundsär +1 000 tkr 
Lägre personalkostnader än budgeterat. Överskottet bromsas t ill hösten. 

Gymnasiesär - 200 tkr 
Något högre kostnader för externa elever än budgeterat. 

Kulturskolan + 200 tkr 

Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetawikelse 

Feb Mars ~p_ril Maj Aug Sept Okt 

0 0 -498 -1970 800 800 0 

Nov 

0 

Årsbudget 

2015 

471535 

Prognos I Awikelse i 
2015 % 

470 735 0,2% 
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Kommentar 
Vård- och 

omsorgsnämnd 

Avvikelse 
Förvaltningsövergripande + 1 800 tkr 
Överskottet beror på underbemanning i förvaltningsledningen vilket har gjort att satsningar enligt plan inte blivit av. 

+3,4Mkr 

Individ Familj Arbete 3 200 tkr .,,,,, lntegrationsenheten och försörjningsstöd prognos visar stort överskott. lnstitutionsvårdens prognos visa r på ett stort underskott . 

Funktionsnedsättning - 300 tkr 
Prognosen för extern och intern personlig assistans inom FO är negativ men vägs upp t i ll stor del av skol placeringar som beräknas vara 
lägre en budget och serviceboende som öppnar i slutet av året. 

Äldreomsorgen -1300 tkr 
Äldreomsorgen har täckt upp en stor del av underskottet med stimulanspengar. Prognosen för hemtjänst visar ett stort underskott och 
färdigbehandlade har överskridit sin budget i år. 

Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetawikelse Awik-
Årsbudget Prognos 

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

månad -2 600 -3 350 -1650 -1 850 0 3 400 0 0 453 610 450 210 0,7% 
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Barn och Unga, lnstitutionsvård 2015 
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Sammandrag beräknad avvikelse Investeringar 

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetawikelse) Årsbudget Prognos Awik-

Feb Mars Apri l Maj Aug Sept Okt Nov 2015 2015 elsei % 

Kommunstyrelsen 3 545 11 769 12 912 11469 30 588 30611 130 733 100 122 23,4% 

varav Tekniska kontoret 4093 12 317 12 912 11469 33 733 31315 121 760 90445 25,7% 

Kultur- och fritidsnämnd -19 500 500 0,0% 

Skolnämnd 4 300 4300 0,0% 

Vård- och omsorgsnämnd 248 1160 1160 3 001 1841 38,7% 
Summa 3 545 11769 12912 11698 31748 31771 0 0 138 534 106 763 87,8% 

Större awikelser per nämnd 

Medborgarkontor 
IT-investeringarna är genomförda. En mindre avvikelse, -45 tkr, beräknas. 

Samhällsbyggnadskontor 
Totalt sett är prognosen ett underskott med -784 t kr. Försäljning av övrig mark underskrider budget på grund av att möjliga säljobjekt inte varit mogna att avyttra. Ett 
flertal förslag till möjliga försäljningar finns. Ett sa marbet e kring säljprocessen pågår internt inom kommunen. 
Förhandlingar om planerade inköp av mark för Vård och omsorgs räkning pågår och beräknas omfatta ungefär budgeterade medel. 
Överskottet för investeringar i fysiskt bredband avvaktar en strategi kring ägande, drift och underhållsansvar av både de fysiska ledningarna för bredband och den digitala 
databasen för ledningssamordning. Överskott vid årets slut kommer att begäras som ti lläggsbudget 2016. 

Tekniskt kontor 
Under våren har många omprioriteringar skett av investeringsbudgeten . Detta har varit en nödvändighet då behoven förändrats, investeringar fördröjts ti ll fö ljd av t ill 
exempel planförfarande och överklagaden eller att upphandlingar har försenats. 

Av kontorets totala investeringsbudget på 122 mkr har 47 mkr tkr upparbetats per sista september. Större projekt som pågått under perioden är Resecentrum/ busscentral, 
ARV Sala byte övervakningssystem, Lärkans sportfält etapp 2 och Klimatanläggning Täljstenen. 

Projektering av gång- och cykelbanor pågår och offert har begärts för sträckan Södra Esplanaden - Sörskogen. Projektet Ängshagen Lodjuret park/ lekplats visar för perioden 
på ett mindre underskott. Projektet är klart och underskottet kommer balanseras inom ramen för parkprogrammet. 
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Stadsparkens projekt som helhet är försenat och påverkar flera andra investeringsp rogram. Även LSS-boendet och Ransta skola är försenat och kommer att startas upp 
under vintern/våren. På KS-sammanträdet 8 okt 2015 togs ett ärendet upp kring ombudgeteringa r bland investeringsprojekt, vil ket kommer att möjliggöra att kontoret 
kommer att kunna ta in konsulter för att utreda och förprojektera ett antal framtida projekt så att underlagen blir bättre och ekonomiska överföringar mellan åren kan bli 
färre och färre. 

En avvikelse som finns inom Lokalförvaltarna rör "Nya äldreboendet" där bekräftelse på att kommunen lever upp till vissa certifieringar kvarstår. När detta är bekräftat 
kommer de sista fakturorna att betalas avseende Äldreboendet. 

Räddningstjänst 
Räddningstjänst 
lnvesteringsutrymme för Räddningstjänst bedöms inte utnyttjas helt, utan 125 tkr kvarstår. 
Civilt försvar 

lnvesteringsprojektet 3789, " Krisberedskap övergripande", är planerat att i sin helhet anvä ndas för den nya ledningsplatsen för kommunal krisledning i tekniska kontorets 
lokaler. 

Vård- och omsorgsnämnd 
Arbetstekniska hjälpmedel 
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RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Prognos 

2014 2015 2015 

{inkl TA) 

Verksamhetens intäkter 274 040 263 817 266 181 
Ve rksamhetens kostnader -1 336 727 -1358 598 -1 359 525 
Avskrivningar -50 364 -56 547 -49 587 
VERKSAMHETENS NETIOKOSTNADER -1113 052 -1151 328 -1 142 931 

Skatteintäkter 854484 900 530 892 618 
Generella statsbidrag och utjäm ning 265 040 263 189 267 078 
Finansiella intäkter 4 826 4013 10 620 
Finansiella kostnader -10 165 -9 213 -8104 

Årets resultat 1135 7191 19281 
Reavinst -878 -8 285 
Resultat efter balanskravsut redning 257 7 191 10996 

Budgetawikelse 12 090 
varav: 

Nämndernas prognos 12 307 
Finans 3 806 
Skatteintäkter/generella statsbidrag -4 023 

TA-anslag drift 2015 

Coompanion 38 Sala Silvergruva 2300 
Sala festivalen 200 Civilförsvaret 478 
TA bokslut 2014 2 195 
Justeringar Ramar -3 157 
Hovnäs färja 250 Summa TA 2304 
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