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Sammanfattning

SAMMANFATTNING

Mnkr

Nämnderna, netto

Kommunstyrelsen

Revision

Överförmyndare

Kultur- och fritidsnämnden

Skolnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Summa nämnderna

Finansförvaltningen

Pensionskostnader

Reavinst

skatteintäkter

Generella statsbidrag/utjämning

Fina nsnetto

Övrigt finans

Summa finansförvaltningen

Årets resultat

Bokslut

2019

4333

-0,9

-3 0

-49,2

—545,0

-553,1

-1  386,0

-111,0

1,5

1  030,6

364,4

_o,1

79,2

1 364,5

-21,4

Månadsuppföljning

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

Budget Utfall Prognos

2020 april  2020 2020

2353 87,5 234]

-0,9 -0,2 -0,9

—3,0 -1,1 —3,0

-52,3 -18,9 -52,3

-551,8 -180,6 —558,5

-567,2 -180,2 -589,6

-1  411,1 -468,3  -1 439,0

434,5 -10,9 -95,8

0,0 0,0 0,0

1 042,55 348,8 1 004,9

405,4 134,1 440,6

—1,6 1,7 -2,0

81,1 27,8 81,3

1  432,8 501,5 1 429,0

21,7 33,2 -10,0

Resultatet per 30 april uppgår till  33,2  mnkr, vilket är 10 mnkr bättre än samma period  2019.

Löneöversynen för Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna är uppskjuten till i höst

vilket påverkar period utfallet.

Prognosen för  2020  pekar mot ett resultat på  -10,0  mnkr, vilket avviker från budget med  —31,7

mnkr.

Nämnderna räknar sammantaget med en avvikelse på  —27,9  mnkröch vilket är en försämring

med -2 mnkrjämfört med föregående prognos. Kommunstyrelsen och Skolnämnden

förbättrar sina prognoser med 0,1 mnkr resp 0,2 mnkr. Vård- och omsorgsnämnden (VON)

försämrar sin prognos med  -2,4  mnkr. ] VON-.5 prognos ingår kostnader motsvarande 9,7 mnkr

som kopplas till Covid 419 och om dessa kostnader kompenseras enl förordning 2020:193

förbättras prognosen.

Finansförvoitningens prognos är  -3,8  mnkr, vilket är en försämring med  -10,2  mnkr jämfört

med föregaende prognos. Prognosen i SKR:s cirkulär  20:20  över kommunens skatteintäkter

och statsbidrag visar på ytterligare lägre intäkter  i—14,2  mnkrljämfört med prognosen som

marsuppföljningen baserades på.
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Iapriluppföljningen har en intäkt på 3,7 mnkr inräknats som ersättning för ökade

sjuklönekostnader. Inga reavinster för  objekt  som är ute till försäljning har inräknatsi

prognosen.

För att återställa del av 2018-års negativa resultat enligt plan måste resultatet minst uppgå till

18,3  mnkr.

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV

Enl SKs prognos över utvecklingen av skatteunderlaget i cirkulär  20:20  är det möjligt att

nyttja resultatutjämningsreserven under 2020 för att täcka ett negativt resultat.

Resultaträkning

Mnkr Bokslut Budget Utfall Prognos

2019 2020 april 2020 2020

Verksamhetens intäkter 336,3 505,7 200,6 504,4

Verksamhetens kostnader —1 690,4 -1 856,0 —630,8 -1 893,3

Avskrivningar -62,4 -74,1 -20,9 -64,5

Verksamhetens nettokostnader -1 416,5 -1 424,4 -451,0 -1 453,4

skatteintäkter 1  030,6  1  042,3 348,8  1  004,9

Generella statsbidrag och utjämning 364,4 405,4 134,1 440,15

Verksamhetens resultat —21,4 23,3 31,9 -8,0

Finansiella intäkter 6,5 5,0 2,2 4,8

Finansiella kostnader -6,5 »6,6 -0,9 -6,8

Resultat efter finansiella poster -21,4 21,7 33,2 -10,0

Extraordinära poster - - - _

Årets resultat -21,4 21,7 33,2 40,0

Reavinster -1,5 - - -

Årets balanskravsresultat -22,9 21,7 33,2 -10,D

VERKSAM HETENS NETTOKOSTNADER

Nettokostnaderna per sista april 2020 är  1  %  högre jämfört med samma period förra året.

Helårsprognosen för nettokostnaderna uppgår till —1 453,4 mnkr vilket motsvarar en avvikelse

på  —29,1 mnkr från budget, vilket är en förbättring med  2,1  mnkrjämfört med

ma rs progn osen.
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Verksamhetens intäkter

Periodens intäkter är totalt 2,4 mnkr (-1,2 %) lägre än samma period föregående år.

Prognosen för intäkterna är beräknad till 504,4 mnkr med kompensation för ökade

sjuklönekostnader motsvarande 3,8 mnkr inräknat. ingen kompensation för kostnader

kopplade till Covid -19 (enl förordning SFS 2020:193) eller reavinster för pågående

försäljningar är inräknade i prognosen.

Verksamhetens kostnader och avskrivningar

För perioden är verksamhetens kostnader och avskrivningar 2,1 mnkr (0,3 %) högre än samma

period föregående år. Den sammanräknade helå rsprognosen för posterna visar på en negativ

awikelse från budget med -27,8 mnkr.

Köp av huvudverksamhet, bidrag

Prognosen avviker -6,8 mnkr från budget. Det är framförallt inom Skolnämnden/BOU

(interkommunala kostnader) och Vård- och omsorgsnämnden/VOC (försörjningsstöd)

avvikelsen beräknas uppstå.

Personalkostnader

Den totala prognosen för personalkostnaderna visar på en awikelse på -5,7 mnkr från budget.

Den största negativa prognosen finns inom VoO i-10,2 mnkr) för utökade vikariekostnader

och sjuklönekostnader och BoU (-2,6 mnkr) medan Kommunstyrelsens verksamheter

beräknas ge ett överskott på 10,1 mnkr, framförallt inom Kontoret för hållbar tillväxt.

Prognosen för pensionskostnaderna bygger till största delen på den prognos som KPA gjorde

till bokslut 2019. En extra prognos erbjöds per sista februari för premien för den

förmånsbestämda pensionen vilken pekar på en kostnadsökning på ca 1,4 mnkr i förhållande

till budget.

Övriga kostnader/interna kostnader/avskrivningar

Prognosen för övriga kostnader/interna kostnader och avskrivingar visar ett underskott på -

15,2 mnkr. Kommunstyrelsens verksamheter beräknas göra ett underskott på —4,0 mnkr, för

bl a kostnader för larm och bevakning samt för åtgärdande av fuktskador på fastigheter men

de räknar även med kostnadsminskningar då Måltidsenheten inte har full verksamhet. Vård-

och omsorgsnämnden -12,5 mnkr, där inköp av skyddskläder/material och inhvrning av

personal står för merparten.

Avskrivningskostnader beräknas bli 9,6 mnkr lägre än budgeterat då alla planerade

investering inte blir av under året.

SKATTEINTÄKTER, GENERELLA  STATSBlDRAG OCH UTJÄMNING

För perioden är intäkterna i nivå med budget. Regleringen av slutavräkningen för skatten

bokförs i samband med delårsrapporten och ett extra statsbidrag motsvarande 3,8 mnkr har

betalats ut i mars vilket förbättrar utfallet.

Prognosen i SKs cirkulär 20:20 pekar på försämrade skatteintäkter motsvarande

-37,4 mnkr i förhållande till budget.

Slutavräkningen för skatteintäkterna 2019 blir enl prognosen -11,1 mnkr vilket bl a kopplas till

möjligheten för bolag att avsätta del av vinsten för 2019 till en periodiseringsfond. Det
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kompenseras genom ett tillfälligt statsbidrag 2020 som sedan kommer räknas av det

generella statsbidraget fördelat över en femårsperiod. Prognosen för slutavräkningen

gällande 2020-ärs skatteintäkter är -26,3 mnkr i och med vikande skatteunderlag.

Prognosen för de generella statsbidragen är +35,2 mnkr Jämfört med budget. Extra generella

statsbidrag och kompensation för periodiseringsfonden enl ovan ger kommunen ökade

intäkter motsvarande 46,5 mnkr. En lägre befolkningsökning än budgeterat minskar de

generella statsbidragen med -11,4 mnkr.

Sammantaget är prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning -2,2 mnkr.

FINANSNETI'O

Periodutfallet för finansnettot är +1,3 mnkr.

Helårsprognosen för finansnettot är -0,4 mnkr. De finansiella intäkterna beräknas aWika med

-0,2 mnkr då prognosen för borgenavgifterna pekar på ett lägre utfall. De finansiella

kostnaderna beräknas också avvika med -0,2 mnkr kopplat till bankavgifter.
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NÄMNDERNAS DRIFTSREDOVISNING

KOMMU NSTYRELSEN

Mnkr Bokslut Budget Prognos Avvikelse

2019 2020 2020

Kommunstyrelsen, nettokostnad 233,9 235,9 234,7 1,2

Prognosen för Kommunstyrelsen är ett överskott på 1,2 mnkr.

Kommunchef

Mnkr Bokslut Budget Prognos Avvikelse

2019 2020 2020

Kommunchef 9,3 17,0 17,0 -

Prognosen för kontoret är att det är en budget i balans.

Personalkontor

Mnkr Bokslut Budget Prognos Avvikelse

2019 2020 2020

Personalkontor 10,0 11,3 10,7 0,6

Prognosen för kontoret är ett överskott pga. vakanta tjänster. Det pågår rekrytering och att tillsätta

tjänsterna till hösten är målet.

Ekonomikontor

Mnkr Bokslut Budget Prognos Avvikelse

2019 2020 2020

Ekonomikontor 14,2 31,1 31,4 -O,3

Större delen av underskottet uppstår på den administrativa enheten. Kostnaden för hyra och städ

beräknas bli högre än budgeterat samt lägre intäkter för trycksaker till föreningslivet. Extra möten för

krisledningsnämnd och kommunstyrelse innebär också ökade kostnader.

En osäkerhetsfaktor är upphandling av nytt ärende och dokumenthanteringssystem där kostnaden

under  2020  ännu inte kan beräknas.

Could-19

Föreningslivet går på sparlåga p g a Corona och beställningar av trycksaker uteblir. Inköp av teknik för

distansmöten och hyra av alternativa lokaler genererar kostnader.

Upphandlingsenheten är hårt belastade med inköp av skyddsmaterial till Vård och Omsorg vilket innebär

att planerade upphandlingar blir försenade.
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Samhällsbyggnadskontor

Mnkr Bokslut Budget Prognos Avvikelse

2019 2020 2020

Samhällsbyggnadskontor 96,7 92,2 92,2 -

Prognosen för kontoret är 0. Orsaken till försämrat resultat från föregående månad är covidf19 effekter

på måltid.

PLAN  OCH UTVECKLING  +0,6  mnkr

Samhällsfinansierade resor beräknar göra  +O,5  mnkr till följd av en flaggad återbetalning av schablon för

kollektivtrafiken. För kännedom så drar VL ner på trafiken, vilken skulle kunna generera ytterligare

överskott, dock finns osäkerhetsfaktorer kring skolbussar som skulle motsvara detta.

Plan och mark har ett högst troligt överskott på grund av genom lägre allmänna kostnader. Osäkerhet

finns även kring vad exploateringsvinster kan generera. Det finns en möjlighet till ökat överskott.

INFO: En försäljning av Sörskogen är planerad. Det pågår nu en diskussion om att ev stycka av delav

tomten för att behålla för kommunens framtida behov. Fastigheten är värderad till  8,5  mnkr med ett

bokfört värde som motsvarar ca en tredjedel av det. Fyra mindre lägenheter är ute till försäljning till

priset av ca  0,5  mnkr/lägenhet, det bokförda värdet på dessa är lågt och därmed uppstår reavinster.

Reavinster bokförs som intäkt på Finansförvaltningen.

GATA PARK +2,7  mnkr

Skogen ska leverera ett överskott om 2,2 mnkr, finns dock fördröjningar, men enheten tror sig ändå

klara överskottskravet. Resterande del är en neddragning om  0,5  mnkr på parken.

Info: 0m samtliga investeringar dras in på Gata park så kommer  5,5  medarbetare att få lägga sin

arbetstid i driften. Det kommer göra den personalen övertaliga.

VA  o

KART  OCH MÄT 0

FASTIGHET -2,0  mnkr

Ligger kvar på samma underskott som föregående prognos. Rivningen av Vallaskolan kommer enligt

enhetens samtal med kommunchef att hanteras genom kommunstyrelsens anslag.

Finns numera även en osäkerhet om Äkra—projektet flyttas fram eller avslutas. Vid det sistnämnda

kommer en Utrangering behövas för att tömma utgifter som uppstått vid planering och projektering. Det

skulle då generera några miljoner i försämrat resultat från nuvarande prognos.

Nu har verksamheten samtidigt årsentreprenörer på bygg samt en direktupphandling för El,  WS,  Vent

och styr. Upphandling pågår även vad gäller flyttstäd.

Fostighetsskador har upptäckts på Emmylu nds fsk, Dalhems fsk, Ekeby fsk samt Äsgården och

kostnaden för dessa beräknas uppgå till  -3,7  mnkr. Rivningen av Vallaskolan Hus-D är beräknad till  —2,3

mnkr. Hyresförsluten för modulskolan uppgår i år till  -1,2  mnkr. Däremot beräknas det mesta hanteras

med neddraget underhåll.

Info: Tomställda lokaler finns på Centralskolan Vfbo, Salbo skola, Kungsängsgymnasiet, Ösby

Naturbruksgymnasium, Lugnet Sätrabrun, Lindgården, Äsgården, Rådhusgatan  4, Täljstenen,

Järnvägsstationen, Tränaren  11,  Fd personalbostäder Möklinta, HSB lägenheter Trädgårdsgatan. Från

halvårsskiftet kommer även Sörskogen att stå torn.

TEKNISK SERVICE  -0,2  mnkr

Flaggar för underskott eftersom slamtaxan inte är tillräcklig. Förslag kommer i höst om indexerad taxa.

Kommer dock i bästa fall att få en viss effekt på året. Centralförrådet klarar heller inte att vara

självfinansierad genom intern försäljning.
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SAMHÄLLSTEKNISKA +0,2 mnkr

Beror på lägre interna kostnader än budgeterat.

MÄLTID -1,3 mnkr (Corona effekt)

Ösby naturbruksgymnasium — köket stängdes hett i samband med att distansundervisning för

gymnasielever infördes. Personalen i det köket har använts för att täcka personalfrånvaro i andra kök.

Interna intäkter för måltider har börjat minska from april månad. Man räknar med att starta upp köket

till höstterminen. Utfallet av livsmedelsinköp har minskat helt från april månad.

Kungsängen: köket stängdes delvis i samband med att distansundervlsning för gymnasielever infördes.

Personalen har använts för att tillaga och servera mat till yngre elever på tuset och Lilla Valla, samt att

täcka personalfrånvaro iandra kök. Interna intäkter för måltider har börjat minska från april månad man

beräknar starta upp köket till höstterminen. Utfallet av livsmedelsinköp har minskat rejält från april

månad.

Övriga grundskolor och förskolor: Har haft en stor elevfränvaro fram till påsklovet, vilket också innebär

mindre andel interna intäkter, men också mindre andel inköpta livsmedel jämfört med budget.

Externa intäkter: minskar då Johannesbergsgatans restaurang har haft stängt sedan besöksförbudet

inleddes. Startar tidigast upp till hösten, beroende vad som händer med smittan hos äldre. Just nu är det

den delen av året som man säljer mest i vanliga fall.

Övriga fasta kostnader som hyror, avgifter m.m. är densamma trots mindre intäkter. Kommer troligtvis

att se en minskad personalkostnad för timanställda framöver, men hittills har man haft en ovanligt hög

sjukfrånvaro. Nu  i  maj så har man däremot en låg sjukfrånvaro.

Covid-19

Teknisk Service flaggar för förlust om cirka 0,1 mnkr eftersom politikerna fattade beslut om att ej ta ut

avgift för uteservering, gatupratare, klädställningar butiker osv. Summan är än så länge spekulation och

en mer precis summa kommer senare att presenteras.

MÅLTID- 1,3 mnkr: Se ovanför

Räddningstjänst

Mnkr Bokslut Budget Prognos Avvikelse

2015 2020 2020

Räddningstjänst 23,2 24,0 23,6 0,4

Prognosen för kontoret är ett svagt överskott. En brandmannatjänst är vakant, den kommer att tillsättas

efter sommaren.

Kon toret för hållbar tillväxt

Mnkr Bokslut Budget Prognos Avvikelse

2019 2020 2020

Kontoret för hållbar tillväxt 54,16 60,3 59,9 0,4

Kontoret förbättrar sitt prognos med 0,6 mnkr mot föregående månad.

Centralt så genererar en tjänstledighet ett överskott på 0,4 mnkr

Kommunikation har en prognos på —0,1 mnkr då kostnaderna för intranätet har hamnat här. Dock är

planen att vara i balans innan året är slut.

AME lämnar ett mindre överskott 0,1 mnkr.

VUX kommer behöva anställa fler SFI lärare för att klara köerna men klarar det inom befintlig ram.

Bygg-och miljös progHOs är att de har en budget i balans, dock finns det indikationer på att
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bostadsanpassningsbidraget kan komma att överstiga budget.

Näringslivsenhetens prognos år att budgeten kommer hållas.

REVISION OCH ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET

Mnkr Bokslut Budget Prognos Avvikelse

2019 2020 2020

Revision 0,9 0,9 0,9 -

Överförmyndarverksamhet 2, 98 3,0 3,0 -

Prognosen för Revision och Överförmyndarverksamheten är 0.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Mnkr Bokslut Budget Prognos Avvikelse

2019 2020 2020

Kultur- och fritidskontoret 49,2 52,0 52,0 -

Kontoret bedömer att budgeten är  i  balans.

Covid-lB

Vi håller just nu på att omvärldsbevaka situationen gällande Coronavirusets konsekvenser, så gott det

går i dagens läge.

Ett område som vi tittar på ärjust föreningar och ideella organisationernas ekonomiska situation. Vi

arbetar på ett underlag till Kultur— och fritidsnämnden för att möjliggöra olika beslut som kan ge

föreningar och ideella organisationernas möjlighet att fortsätta bedriva verksamhet när Corona

situationen lättar.

Kulturf och fritidskontorets kostnader och intäkter är något som kommer att påverkas men i hur stor

utsträckning är mkt svårt att bedöma. Detta har givetvis att göra med hur länge och omfattande

coronavirusets påverkan kommer att bli.

SKOLNÄMNDEN

Mnkr Bokslut Budget Prognos Avvikelse

2019 2020 2020

Ba rn och utbildning 546,0 551,8 558,5 -6,7

Kostnaderna för elever placerade andra kommuner samt hos fristående huvudmän är högre är

budgeterat för grundskolan och gymnasieskolan (3,7 mnkr). Detta beror på höga kostnader för elever

med beviljade stödinsatser samt en retroaktiv utbetalning till fristående gymnasieskolor för förra årets

underskott.

En stor del av underskottet [2,9 mnkr) beror även på för höga personalkostnader. Detta beror på att

grundskolan har elever med särskilda behov som kräver extra resurser samt att vissa grundskolor har så

få elever att resursfördelningen inte räcker till den personal de måste ha.

Grundskolans underskott består av elever placerade i annan kommun (2 mnkr] och personalkostnader

(3,5 mnkr]. Detta möts till viss del upp av ökade riktade statsbidrag och allmän återhållsamhet.
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Gymnasiesärskolans underskott (0,5 mnkr) möts till viss del upp av ett överskott på grundsärskolan och

beror på att personal som under vårterminen jobbar på grundsärskolan kommer att följa med eleverna

till gymnasiesärskolan till höstterminen.

Grundsärskolans prognos har försämrats 0,7 mnkr från förra prognosen på grund av en elev som

placerats i familjehem och fått skolplacering i annan kommun samt ökat personalbehov under hösten  -

20.

Gymnasieskolans underskott består av minskade intäkter (1,9 mnkr), ökade kostnader för placeringar i

annan kommun (2 mnkr) och lindras av minskade personalkostnader (0,7 mnkr). 0,6 mnkr av

underskottet möts upp av ett lika stort överskott på grundskolan, på grund av att några

modersmälslärare budgeterats på grundskolan, men i själva verket arbetar mot gymnasiet.

Osäkerhetsfaktorer:

*  Skolan har debiterats hyres- och städkostnader för lokaler som är uppsagda och inte kommer att

användas.

*  BoU har ännu inte fått en klar uppfattning om vad hyran för nya Vallaskolan kommer att kosta för

höstterminen.

*  En ny gymnasiesärskola ska eventuellt beställas till Ösby, men vi har ännu inga uppgifter om när den

kan vara på plats samt vad uppförandet av och hyran för denna kommer att bli.

*  Det nya städavtalet är 0,3 mnkr dyrare än vad som budgeterats. Dessutom ingår endast 10 månaders

städning i avtalet, men då fritidshemmen håller öppet en stor del av sommaren kommer extra städning

behöva beställas och kostnaden för detta är svårt att uppskatta.

*  Volymen för nya elever för hösten till Kungsängsgymnasiet.

*  Nyinflyttade resurskrävande elever.

*  Fortsatt ökat antal elever i behov av särskilt stöd.

Coronarelaterade möjliga effekter:

*  Distansstudier på gymnasieskolan genererar minskade måltidskostnader för skolan (ca 0,4 mnkr per

månad)

*  Minskade elevhemsintäkter på Ösby (ca 0,2 mnkr per månad)

*  Minskade intäkter för elevavgifter på Kulturskolan [ca 0,1 mnkr för vårterminen)

* Mycket personal sjukskriven, men ersätts inte i full grad av vikarier

* Ett stort antal barn och elever är hemma/sjukskrivna, även om antalet var större till en början och

gradvis minskat

*  Krisen skapar om bland elever och personal, vilket i längden kan bli mycket slitsamt

Åtgärder för budget i balans:

*  Åtgärder presenteras i separat ärende på majnämnden.

VÄRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Mnkr Bokslut Budget Prognos Avvikelse

2019 2020 2020

Vård och omsorg 553,1 567,2 589,6 -22,5

Periodens resultat är -1,2 mnkr, det beror i sin helhet på budgetens periodisering gällande timvikarier

över sommarperioden. Om denna periodiseringseftekt elimineras är resultatet istället ett överskott om

0,9 mnkr.

Periodens resultat belastas av dels försenade intäkter från migrationsverket på 1,0 mnkr, dessa har

kommit nu i maj månad, samt kostnaderför Covid-19, kostnaderna uppgår till 42,5 mnkr per april.

Rensat för ovanstående jmf störande poster är periodens resultat ett överskott om 4,4 mnkr jmf med

budget. Med största sannolikhet belastas resultatet med ytterligare kostnad för Covidf19 som ej blivit

korrekt bokförda, ett arbete har påbörjats för att hitta dessa poster och boka om dem till rätt

kontosträng. Åtgärden kommenteras ytterligare i uppföljningen per maj.
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Nämndernas driftsredovisn'rng Månadsuppföljning

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

Kostnader för familjehem och försörjningsstöd fortsätter att öka i samma takt som kommunicerades

redan i början av året och är fn ca 2,4 mnkr högre än budget. Övriga kostnadsslag inom VoO är inom

ram.

Prognos helår

Årsprognosen tyder i nuläget på ett underskott om 22,5 mnkr, av dessa utgörs 9,7 mnkr av kostnader för

Covid-19 som kommunen kommer att åter söka. Kostnader för sjuklön under perioden mars-april

uppgår till 2,7 mnkr, för helåret lämnas ingen prognos för sjuklöner då det är mycket svårt att bedöma

läget från dag till dag.

Insatser inom Individ och Familjeomsorgen (familjehem, försörjningsstöd och SIS-placeringar) bedöms

som tidigare uppgå till 9,4 mnkr över budget.

Budget 2020, mnkr 567,1

Covid-19 kostnader 9,7

Försörjningsstöd 2,4

Familjehem 7,0

Timvikarier IFO 1,0

Timvika rier HemTj"r 1,2

Timvikarier 5ÄBO* 1,0

SSK  ]  Soc sekr” 1,5

Statsbidrag FO -1,3

Summa prognos 589,6

*  l posten timvikarier finns det med stor sannolikhet kostnader som uppstått p g a Covid-19 men som

inte kodats korrekt i Beshed. Dessa poster kommer att flyttas retroaktivt till rätt kodsträng för att dels få

en korrekt bild över Covid719 kostnader men också för att möjliggöra återsökning.

** Avser tillfälligt inhyrd personal inom SÄBO och IFO

Prognosen är osäker i avseende kostnadsutvecklingen för Covid-19 och det är i nuläget svårt att bedöma

effekten på helåret, utvecklingen följs på daglig basis för att snabbt kunna agera och vidta nödvändiga

åtgärder
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Nämndernas investeringsredovisning Månadsuppföljning

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

NÄMNDERNAS INVESTERINGSREDOVISNING

Årets investeringsbudget uppgår till 171,6 mnkr och därtill har beslutats om 14,3 mnkr i

tilläggsanslag utifrån bokslut 2019.

Per sista april har 19,2 mnkr upparbetats vilket motsvarar 10,3  %  av budget.

KOMMUNSTYRELSEN

Mnkr

Kommunchef/IT

Samhällsbyggnadskontor/Plan o utveckling

Samhällsbyggnadskontor/Gata och Park

Sa mhällsbyggnadskontor/VA-kolIektiv

Samhällsbyggnadskontor/Kart och Mät

SamhälIsbyggnadskontor/Fastighetsenhet

SamhälIsbyggnadskontor/Samhällstekniska

Räddningstjänsten

Kontoret för hållbar tillväxt

Summa

Kommunchef

Alla avsatta investeringsmedel bedöms gå åt.

Samhällsbyggnadskon tor

Budget

2020

3,5

3,0

25,2

21,7

0,1

99,1

6,0

9,0

0,1

167,6

Ack utfall

2020

0,2

0,6

1,0

6,8

0,0

8,8

0,1

0,0

0,0

17,5

Prognos

2020

3,5

69,9

5,4

8,2

0,1

135,1

Avvikelse

1,2

0,1

0,1

29,2

0,6

0,8

32,6

Renovering bassäng pä Lärkan och Lärkan förstudie  —  Löper enligt plan med ett förväntat underskott på

ca 3,4 mnkr.

Planerat underhåll, renovering av Kilbo kök och övriga säkerhetsprojekt - Tyngdpunkten ligger efter 
semesterperioden.

När det gäller LSS Gruppboende 1 och Äkra nytt skolhus - Fördelningen av budget mellan åren
överensstämmer inte med hur projekten kommer kunna bedrivas och årets resultat beräknas till ett
överskott på ca 19,4 mnkr.

Handikappanpassningar  — Ingen beställning från verksamheterna vid prognostillfället.

Renovering/ombyggnad,/nybyggnad skollokal - Ingen beställning från verksamheten vid prognostillfället.

Valla Hus-B, anpassning högstadium - Ingen beställning från verksamheten vid prognostillfället.

Lärkan ny sporthall - Möte angående slutreglering har genomförts och årets resultat förväntas bli ett

underskott på ca 1,8 mnkr.

Totala prognosen för lokalprogrammet är ett överskott på 29,2 mnkr.

Räddningstjänst

Inköp av en billigare bil lämnar ett överskott.
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Nämndernas investeringsredovisning

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Mnkr

Kultur och fritid/projekt

Budget

2020

1,2

Kontoret kommer använda alla avsatta investeringsmedel.

SKOLNÄMNDEN

Mnkr

Barn och utbildning/projekt

Samtliga investeringsmedel bedöms gå åt.

VÄRD- OCH OMSORGSNÄM NDEN

Mnkr

Vå rd och omsorg/projekt

Planerade investeringar kommer att genomföras.

Budget

2020

14,1

Budget

2020

3,0
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Ack utfall

2020

0

Ack utfall

2020

1,1

Ack utfall

2020

0,6

Månadsuppföljning

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

Prognos

2020

1,2

Prognos

2020

14,1

Prognos

2020

3,0

Avvikelse

Avvikelse

Avvikelse



ÖVRIGT Månadsuppföljning
Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

ÖVRIGT

KOMM U NSTYRELSENS FÖR FOGAN DE

4 988 tkr avsattes  i  budget 2020 till Kommunstyrelsen att förfoga över. Per sista april har

1 858 tkr delats ut och prognosen är att även återstående medel delas ut. Om så inte sker

kommer återstoden att höja resultatet.

Kommunstyrelsens förfogande 2020 4 988 Beslutsdatum

(belopp i tkr)

Arkiv Västmanland 67 KS §  200 2019-12.05

Brottsofferjouren Västmanland 137 KS § 210 2019-12-05

Förstudie säkerhetshöjande åtgärder 275 KS  §  10 2020-01-08

Händels fyrverkerimusik 195 KS §  27 2020-02-05

Anslag till SKN, finansiering av Sala blåsorkester 110 KS § 38 2020-03-04

Anslag Näringslivsenheten, stöd till näringslivet 300 KS § 64 2020-04-08

Ökad kostnad myggbekämpning 474 KS § 67 2020-04-08

Anslag KFN, stöd till ideella föreningar 300 KS å 68 2020-04—08

Återstår av Kommunstyrelsens förfogande 3 130

LIKVIDITET

Stora investeringsutgifter och negativa resultat påverkar likviditeten. loch med en fortsatt

hög investeringsbudget och att stora byggprojekt pågår är det mycket viktigt att följa hur

likviditeten utvecklas. Under första tertialet har utbetalningarna varit större än

inbetalningarna samtliga månader.

Utfallet i driftsredovisningen har också stor påverkan på likviditeten, resultatet per sista april

uppgår till 33,2 mnkr vilket är bättre än samma period föregående år (23,1 mnkr). Prognosen

för årets resultat pekar på en budgetavvikelse på —31,7 mnkr vilket kan ställas i förhållande till

att prognosen för investeringsbudgeten visar att 32,6 mnkr inte kommer upparbetas under

aret.

Under 2020 finns möjligheten att låna upp ytterligare 170 mnkr enligt beslut i fullmäktige.

Kommunen har en checkräkningskredit på 60 mnkr som ökar förmågan att göra de löpande

utbetalningarna.
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ÖVRIGT Månadsuppfötjning
Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

Likviditet  per månad  2020 samt  ackumulerad, mnkr
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Utvalda nyckeltal

UTVALDA NYCKELTAL

SJU KFRÄNVARO PER MÄNAD, %
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Antal anställda personer Anställda årsarbetare Visstidsanställda årsarbetare

FINANSFÖRVALTNINGEN

Årets resultat, mnkr

Årets resultat, %

Bokslut 2019

-21,4

-1,5  %

Årets resultat exkl återställande av negativt

resultat från 2018, mnkr
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Budget 2020 Prognos 2020

21,7 -10,0

1,5 % -0,7 %

3,4 -28,3



Utvalda nyckeltal

Årets nettokostnader, mnkr

Förändring, %

Årets skatter o generella bidrag

Förändring, %

Nettokostnadsandel av skatteintäkter, bidrag och

utjämning,  %

BARN  OCH UTBILDNING

Meritvärde 7-9

Andel behöriga till Gy

(yrkesprogram)

Lärare med pedagogisk

högskoleexamen (%) 7-9

Väntetiden (daga r) för dem

som inte får plats på önskat

piaceringsdatum understiger

20 dagar (KKIK)

Sala kommun har

gymnasieskolor som minst

50% av de behöriga

grundskoieeleverna väljer

2014

87,5

91,85

21

37,5
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Bokslut 2019

—1 416,5

2,4 %

1 395,1

3,7  %

101,5 %

2015 2016

225,6 "—223,8

91,5 86,9

86,85 91,3

16 22

43,2 51,5

Månadsuppföljning

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

Budget 2020 Prognos  2020

-1 4244 91 453,41

0,6 % 2,6 %

1 447,7 1 445,4

3,8 % 3,6 %

98,4 % 100,6 %

2017 2018 2019

215,8 220,3 215

83,85 86,95 83,5

81,3 80,35

15 16

58,5 61,7 59,4
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Kommunstyrelsen
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ANTAGEN å x  l  xxxx-xx-xx  I DIARIENUMMER ZDxx/xxx  I  REVIDERAD § >: I xxxx-xx-xx  l  DIARIENUMMER ZDxx/xxx

SALA KOMMUN

Växel: 022434 70 00  l  E-post kommun.info@sala.se l Postadress Box 304, 733 25 Sala


