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Kontorens kommenta  rer  driftsredovisning Månadsuppföljning

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

KONTORENS KOMMENTARER DRIFTSREDOVISNING

KOMMUNCHEF

Mindre avvikelse.

PERSONALKONTOR

Prognos, avvikelse: 1 247 tkr

Överskottet beror främst på vakanta tjänster.

NÄRINGSLIVSKONTOR

Prognos, avvikelse: 50 tkr

Överskottet beror på något lägre prognostiserade kostnader avseende

företagslotsen.

MEDBORGARKON  TOR

ingen avvikelse.

EKONOMIKONTOR

Prognos, avvikelse: -1 185 tkr

Ekonomifunktionen gör ett överskott på 436 tkr avseende personalkostnader och
upphandlingsfunktionen beräknas göra ett totalt underskott på -1 621 tkr på

grund av högre personal- och konsultkostnader än budgeterat samt en

upphandlingsskadeavgift på 1 100 tkr. Konkurrensverket har granskat årsavtalet

för byggservice och kommit fram till att en otillåten direktupphandling gjorts då

avtalet löpte uti maj 2018 och ärenden är inlämnat till förvaltningsrätten.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR

Prognos, avvikelse: -3 350 tkr

Kontorsledning:  0  — (Fördelas ut med OH)

Plan  &  utveckling: +250 tkr

-  Plan och mark: +50 tkr = lägre lönekostnader.

-  Kollektivtrafiken: +200tkr = har mindre turer och vidare osäkert med indexering från

kollektivtrafiken. Men kan i bästa fall lämna ännu mer i överskott.

Kart/mät:  0

Ingen netto-avvikelse att rapportera. Men har flera nyanställda som fått högre lön än

budget med delårseffekt. Vakansernas besparing har finansierat rekryteringsföretag

samtidigt som externa intäkter minskat. Har nu också en höjd extern taxa från 1 juli.

Kan i bästa fall leverera ett mindre överskott om cirka lOOtkr (ej uppgett i prognos).

Samhällstekniska:  0
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MånadsuppföljnlngKontorens  kommentarer  driftsredovisning

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

Teknisk  Service: -300  tkr

Slam: -466 tkr enligt utfall Relita tvisten. Men höjningen av slamtaxan genererar cirka

+166tkr och lämnar därför ett underskott om -3 OOtkr. För information ger den höjda

taxan för upplåtelser som träder i kraft 1 juli inte några större intäkter. Orsaken är att

det är färre ansökningar senare på året.

Måltid:  0
Har sänkt sina personalkostnader och räknar med något högre externa intäkter bland

annat till följd av höjd extern taxa med 10kr/lunch. Livsmedelsindexeringen är 5%

men utgör en osäker post då den revideras flera gånger per år, men verksamheten har

sett över menyerna och drar in på dyrare produkter vilket bromsar kostnaderna.

Fortsätter bromsa kostnadsutvecklingen genom att omfördela personal, ej återanställa,

förändra inköp av livsmedel och allmän återhållsamhet. Mer klarhet i effekterna

kommer att uppges tydligare i delårsbokslutet.

Fastighet: -3 300 tkr

Rivning och utrangering Ransta -5 100 tkr

Besparingar sker på att enbart göra ett av två filterbyten i ventilationen i samtliga hus.

+300  tkr samt att man inte rekryterar en projektledare  +300 tkr.

Utöver detta sker besparing underhåll till följd av upphandlade årsentreprenörer

saknas för bygg, Vs rör, kyla, ventilation, el m m. +1200 tkr

För information gör kommersiella lokaler ett beräknat underskott om -800 tkr, som

skall rymmas inom resultatet för förvaltningslokaler.  (+-O)

Tomställda lokaler finns på Åsgården, Lindgården, inhyrd lokal Hyttgatan, Lugnet

Sätrabrunn, Salbo skola, Västerfärnebo skola, Ösby Naturbruksgymnasium och

Täljstenen.

Gata—Park:  0

SBK och Gata park har omfördelat budgetpengar till vinterväghållnin gen. Januari till

mars var den -844 tkr dyrare än föregående år. Vidare finns en osäkerhet vad gäller

uppbokade försäkringspengar för förra årets skogsbränder. Försälu'ingsbolaget vill

betala ut -1000 tkr mindre samtidigt som Gata Parks bud är -471 tkr.

Kostnadsökning finns också förknippat med kommande vinterväghållning. Dels är

personalstyrkan utökad med tre personer. Av dessa läggs 70%*3= 210% tjänster på

investeringar och 90% tjänst i driften för att hantera vinterväghållningen. Men även

maskinpriserna kommer bli dyrare.

Finns även en risk i skogen vad gäller att avverkningar inte hinner bli inkört trots att

själva avverkningen och gallringen genomförs i högre nivå än vanligt. Verksamheten

prognostiserar att detta kommer täcka andra kostnadsökningar.

Nya maskiner: Hanteras genom att minska arbete med underhållssopning i

villakvarteren till förmån för ogräsbekämpning.

Neddra nin ar ör att klara balans  2019:

* suger inte ur alla rännstensbrunnar. Har tidigare köpt den tjänsten från Relita. Sparar
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Kontorens kommentarer driftsredovisning Månadsuppföljnlng

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

cirka 125  tkr.

* Ser  över  hantering av enskilda vägar.

* Gör mer investeringar än tidigare.

* Sorterar och återanvänder vinter-sanden.

* Får in nya tippavgifter +100

* Avverkar och gallrar i skogen.

VA:  0
Uppger att man  kommer  använda sig av en stor del av eget kapital år 2019 och även

höja taxan från och med nästa år. Överdraget beror på kostnader för kemikalier, Ökade
säkerhetskrav på vattenverk; Larm och bevakning, Slam och snöröjning vid

reningsverket, Konsultuppdrag, Personalkostnader, OH-kostnader, TV—inspektioner,

spolningar, Utbildning och Avskrivningar. En stor del av kostnaderna är förenade med

en tidigare sänkt VA Taxa och att enheten varit tvungna att göra sig av med eget

kapital som fonderats i över tre år. Från och med nästa år kan taxan åter höjas, om det

politiska beslutet fattas.

BYGG- OCH  MILJÖKONTOR

Ingen aWikelse.

RÄDDNINGSTJÄNST

Prognos, avvikelse: 280 tkr

Det prognostiserade överskottet beror på en vakant tjänst.

KONTORET  FÖR  HÅLLBAR TILLVÄXT

Prognos, avvikelse: 775 tkr

Vakanta tjänster.

REVISION

Ingen avvikelse.

ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET

Mindre avvikelse.

KULTUR- OCH  FRITIDSKONTOR

Ingen avvikelse.

BARN  OCH  UTBILDNING

Prognos, avvikelse: -16 228 tkr

Avvecklingen av vissa delar i kulturskolan genererar kostnader året ut för att

vara i balans till 2020 (—2 000  tkr).
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MånadsuppföljnlngKontorens  kommentarer  driftsredovisning

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

Inom förskolan så finns det avvecklingskostnader för Bellanderska förskolan

samt Öppna förskolan  i  form av hyror och Bellanderska förskolan har

personalkostnader till halvårsskiftet (- 2 300 tkr).

Kungsängsgymnasiet har omställningskostnader på grund av anpassningar av

introduktionsprogrammet. (-2 600 tkr).

Elevhälsans prognos pekar på ett överskott pga vakanser (1 500 tkr).

Minskade elevintäkter till hösten försämrar Ösbys prognos (-1 200 tkr).

En ny elev har tillkommit gymnasiesärskolan och ger en ökad kostnad på -900

tkr.

Detta gör i sin helhet att trots minskade personalkostnader (löneökningen vart

inte lika stor som schablonen i prognos visade) att SKN ligger på en oförändrad

nivå gällande prognosen.

Generellt så ligger det ett uppdrag på skolchefen att tillsammans med

Samhällsbyggnadskontoret hitta besparingar i lokaler och kost. Det påverkar i

huvudsak grundskolan och förskolan [—10 700 tkr).

VÅRD  OCH OMSORG

Prognos, avvikelse: -19 068 tkr.

Övergripande, uppdrag till socialchefen att spara  2  300 tkr för hela året och där

ingen besparingsåtgärd har identifierats och har där av inte tagits upp i denna

prognos. Rättning av vikarieprognos ligger övergripande med uppräkning på 4,5

mnkr. Arvoden till förtroendevald och juridiska tjänster går över budget med 0,3

mnkr per område. Tot 0,6 mnkr.

Bemanningsenheten äri fas med budget men ett växande gap för IT kostnader.

Individ och familj, uppdragstagare driver högre personalkostnader än

budgeterat (6 mnkr). Ökning mot föregående prognos utifrån ökad volym. Är

även en viss periodiseringseffekt då besparingen för omförhandlade avtal ligger

under andra halvåret.

Lönekostnader för anställda är 3,9 mnkr lägre än i budget.

Omsorg för funktionsnedsatta, Höga vikariekostnader ger lite utrymme

vikariebesåttning i sommar. Hög risk att budgeten överskrids (Uppskattat ca 2

mnkr)

Äldreomsorgen, Prognos för personalkostnader ökar utifrån genomlysning av

timvikariekostnader där vi ser en högre nivå än budgeterat. (Beräknad avvikelse

9  mnkr). Högre kostnader för sjukfrånvaro under året jfr 2018 för samma period.

Arbete omkring sjuktal har initierats och goda förhoppningar om

vikarieförsörjning för sommar. Kostnader för livsmedel är betydligt högre än i

budget (1,7 mnkr på helår).
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Kontorens kommentarer investeringsredovisning Månadsuppföljnlng

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

KONTORENS KOMMENTARER INVESTERINGSREDOVISNING

KOMMUNCHEF

Ingen avvikelse.

MEDBORGARKONTOR

Under  planperioden har kommunikationsenheten fått beviljade

investeringsmedel avseende elektroniska infartsskyltar. Investeringsbudgeten

över perioden motsvarar över  1  000 tkr. Den totala kostnaden för skyltarna

uppskattas  till  986 tkr, vilket totalt sett genererar ett överskott över perioden.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR

Prognos, avvikelse: +52 mnkr

Gata park: +11,5mnkr.

Har inte kommit så långt som de trodde i planarbetet vilket drar ner prognosen. Men

har fortfarande  22,6  mkr inplanerat varav mycket förbrukas under sommaren.

Kart  &  mät: +0,2 mnkr.

Har inte driftmedel som täcker framtida kapitaltjänstkostnader.

Plan  &  Mark:  0  mnkr

VA: +1,2 mnkr

Fastighet: +39 mnkr.

Underhåll och ombyggnationer har flyttats framåt i tiden. Kostnaderna för

ombyggnationen av Tränggatan 10, kommer enligt prognos att sluta på ca 4.500 tkr

under budget. Utredningar om Varmsätra skola, Ängshagenskolan, Möklinta skola och

Ösby Naturbruksgymnasium pågår. Beslut om fortsatt uppdrag utifrån Åkraskolans

utredning avvaktas. Större projekt vid Valla, Lärkan och i Ransta löper enligt tidplan.

RÄDDNINGSTIÄNST

Ingen avvikelse.

KULTUR- OCH  F RITIDSKON TOR

Ingen avvikelse.

BARN  OCH UTBILDNING

Ingen avvikelse.

VÅRD  OCH  OMSORG

Ingen avvikelse beräknas. Utbyte av sängar och madrasser pågår.
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MånadsuppföljningFinansförvaltningen

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

FINANSFÖRVALTNINGEN

Det  beräknade  underskotteti driftsbudgeten  2019  för nämnderna är

sammantaget -37,4 mnkr. Det är en förbättring med 3,4 mnkr jämfört med

aprilprognosen.

Vård- och omsorgsnämndens avvikelse beräknas bli -19 mnkr, Skolnämnden

-16,2 mnkr, Överförmyndaren -0,2 mnkr och Kommunstyrelsen -1,9 mnkr.

Ingen avvikelse för Kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen förbättrar sin prognos med 1,8 mkr, vilket till största del kan

kopplas till minskade underhållskostnader på Fastighetsenheten i och med

saknade avtal för ärsentreprenörer inom bygg, ventilation etc samt vakanser

inom Kontoret för hållbar tillväxt.

Skolnämndens prognos är marginellt bättre än förra månaden, +0,2 mnkr. Den

förväntade effekten av att prognosen nu bygger på det faktiska resultatet av

lönerevisionen istället för den budgeterade schablonen uteblir då nämnden nu

räknar med minskade intäkter för elever vid Ösby från hösten samt en ökad

kostnad i gymnasiesärskolan.

Vård- och omsorgsnämnden prognos förbättras med 1,7 mnkr.

Kostnadsökningen för arvoden till familjehem "äter upp" delar av den förväntade

förbättringen av prognosen.

Finansförvaltningens prognos uppgår totalt till ett överskott på 3,9 mnkr, vilket

är 0,7 mnkr bättre än aprilprognosen.

Skatteintäkter med generella statsbidrag och utjämning ger enligt SKL:s prognos

i cirkulär  19:21  ett överskott på 6,1 mnkr. Ett generellt statsbidrag har utbetalats

som tillfälligt stöd till kommuner för att hjälpa ensamkommande unga bo kvar

under sin asylprocess, 0,4- mnkr.

Nettot  av prognosen för betalda arbetsgivaravgifter och po-pålägg beräknas ge

Finansförvaltningen en ökad intäkt på 8,2 mnkr då personalkostnaderna är högre

än budgeterat. Prognosen för pensionskostnaderna är 12,2 mnkr högre än

budgeterat. KPA har uppdaterat den prognos vi fick i samband med

delårsrapporten 2018 gällande premien för de förmånsbestämda pensionerna

och den pekar på en rejäl kostnadsökning.

Prognosen för finansnettot är -0,3 mnkr vilket är 3,6 mnkr bättre än budgeterat. I

och med att upplåningen enligt lånebeslutet för 2019 har gjorts är prognosen för

låneräntan reviderad.

Årets resultat beräknas i majuppföljningen uppgå till ett underskott på -19,6

mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på -33,5 mnkr.

Kommunen har 15,1 mnkr avsatt i resultatutjämningsreserv (RUR) som enligt

SKL:s prognos i cirkulär 19:21 över den underliggande skatteunderlagsut-

vecklingen kan vara möjlig att disponera.
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Finansförvaltningen

Resultaträkning

(belopp i tkr)

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter

Generella statsbidrag och utjämning

Verksamhetens resultat

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Resultat efter finansiella poster

Extraordinära poster

Årets resultat

Resultat efter balanskravsutrednlng

Bokslut

2018

362 601

-1 693 008

-52 940

-1 383  347

998 573

346 515

-38  259

6  287

-4  433

-36 405

0

-36 405

-46 474

KOMMUNSTYRELSENS  FÖRFOGANDE

I  budget finns  6  927 tkr avsatt till Kommunstyrelsen att förfoga under  2019.

Budget

2019

441 438

-1 738 189

-70 861

-1 367 612

1025 024

360 326

17 738

3 262

-7 146

-13 854

13  854

13 854

Månadsuppföljnlng

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

Prognos

2019

445 599

-1 794 107

-62  700

-1 411 208

1 026 359

365 501

-19 348

6  066

-6 348

-19 630

0

-19  630

-19 630

Per sista maj har 1 145 tkr av förfogandet delats ut. Prognosen är dock att

samtliga medel kommer delas ut under  2019.  Eventuellt belopp som inte fördelas

ut kommer höja resultatet.

Kommunstyrelsens förfogande 2019

(belopp i tkr)

Utökat driftsbidrag för Hovnäs färja

Brottsofferjouren Västmanland

Radio Sala

IFK Sala bidrag SM itriathlon

Sala Silvergruva AB  extra  driftsbidrag

Återstår av Kommunstyrelsens förfogande

6  927

350

135

10

150

500

5  782
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MånadsuppföljnlngFinansförvaltningen

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

LIKVIDITET

Stora investeringsutgifter och ett negativt resultat  2018  har påverkat likviditeten.

I  och med en fortsatt hög investeringsbudget och de stora byggprojekt som nu

pågår är det mycket viktigt att följa hur likviditeten utvecklas. Realistiska

lyftplaner för investeringarna måste finnas för att ha möjlighet att låna upp vid

rätt tidpunkt. Utfallet i driftsredovisningen har också stor påverkan på

likviditeten, utfallet t o m maj uppgår till  34,3  mnkr vilket är bättre än samma

period föregående år  (8,9  mnkr). Prognosen för året pekar dock på  -19,6  mnkr.

Upplåningsbeslutet, som fullmäktige tog, för  2019  på 260 mnkr har verkställts

med 100 mnkr i februari och 160 mnkr i maj.

Kommunen har en checkrälmingskredit på 60 mnkr som ökar förmågan att göra

de löpande utbetalningarna. Checkräkningskrediten har utnyttjats under några

dagar i maj i samband med att ett par större utbetalningar skett innan skatten

kom in på kommunens konto.

Likviditet per månad 2019 samt ackumulerad, mnkr

_  Månad cvi".;wAck 2019 mtmAck 2018
200,0

]
150,0

100,0 ,
Åh

50,0 - _

[ii./( =»-
0,0

 

-  50,0

- 100,0

- 150,0

RESULTATANALYS  MAI

Det ekonomiska utfallet till och med maj månad uppgår till ett överskott på  34,3

mnkr, vilket är  24,8  mnkr bättre än periodbudgeten och ca  25,4  mnkr bättre än

samma period 2018.

Verksamhetens intäkter är ca 7,3 mnkr högre än 2018 och verksamhetens

kostnader har ökat med 5,6 mnkr under samma period. Avskrivningskostnaderna

har ökat med 3,2 mnkr.

På intäktssidan har de externa intäkterna ökat med 6,2 mnkr, varav ökningen av

bidrag från EU och staten uppgår till ca 3,7 mnkr och intäkten för taxor och

avgifter med 2,5 mnkr. De interna intäkterna har ökat med  1  mnkr.

På kostnadssidan står de externa kostnaderna i stort sett för hela ökningen.
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MånadsuppföljnlngFinansförvaltningen

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

Löner  och  sociala  avgifter  har under årets första fem  månader  ökat med 12

mnkr (2,8 %] jämfört med samma  period  2018.

Totala kostnaderna för 'entreprenader och köp av verksamhet' är  i  nivå med

periodbudgeten.

Verksamheterna inom Vård och omsorg har också högre kostnader för köp av

verksamhet jämfört med förra året. Det är framför allt kostnaderna för

institutionsvård, hemtjänst och personlig assistans samt boende enl LSS som

ökat. Kostnaderna för institutionsvården är dock lägre per månad nu än de sista

månaderna 2018 vilket pekar på en nedåtgående trend. Ökningen av kostnaderna

för köp av verksamhet inom hemtjänsten beror på att serviceinsatser i allt större
utsträckning utförs av LOV-företag. *

För skolnämndens del är kostnaderna lägre än förra året för denna kostnadspost

och för verksamheterna som omfattade ensamkommande  flyktingungdomar  har

den upphört helt.

Kostnaderna för externa  Iokalhyror  har ökat med 6,5 mnkr under perioden.

Ökningen kan till största del kopplas till Gärdesta modulskola, Folkets park,

kulturskolans nya lokaler samt Missionskyrkan.
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Utvalda Nyckeltal Månadsuppföljning

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

UTVALDA NYCKELTAL

SIUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaro per månad, %
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A_År'ets reSÅdltaL, mnlgr  _  » -46_,5 , 13.9 ,_ I  _ i 19,

Åréts resultat, % -3,46  %  » 1,60  %  . —1,41 %»

Årets netfökdstnader,mnkr .-1 383,33   '51‘36‘746   *  ”___ 1411,2 f

Förändring, % . -1,14  %  V  1  :  2,01%

Årets skatter o generella bidrag, mnkr 1 345,1 1 "3853 _  1 391,17.

Förändring, % I  V 2,99  %  H 3,48 %

Nettokostnadsandel av skatte- 103 % 99 % 101 %

intäkter, bidrag och utjämn, %
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Utvalda  Nyckeltal Månadsuppföljnlng

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

BARN  OCH  UTBILDNING

 

Andel behöriga till Gy
87,5 91,5 86,9 83,85 86,95

(yrkesprogram)
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Månadsuppföljning

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet
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SALA KOMMUN

DRIFTSREDOVISNING

2019-05—31

Nämnd/ Kontor

Total

1  Kommunstyrelsen

RESULTAT

10 Kommunchef

11 Personalkontor

12 Näringsiivskontor

13 Medborgarkontor

14 Ekonomlkontor

15 Samhällsbyggnadskontor

17 Bygg- Och Miljökontor

18 Räddningstjänsten

19 Kontf hållbar tillväxt

2  Revision/Överförmyndare

RESULTAT

20 Revision

21 Överförmyndarverksamhet

Ärsbudget Ny prognos Avvikelse

-13 854

233 028

8 249

13 064

5 756

42 625

13 386

89 660

10 817

23 579

25  892

4 387

868

3 519

19 630

234 943

7 983

11 817

5706

42 625

14 570

93 010

10 817

23 299

25  116

4  561

868

3 693

-33 487

-'1 915

266

1 247

50

0

-‘1 184

-3  350

0

280

776

-174

0

~174

Prognosrapport drift

Period—

budget

-9 484

96 050

3 437

5444

2  399

18 342

5 578

35 729

4  507

9  825

10 789

1  828

362

1 466

Period-

utfall

-34 292

99 175

3393

3 558

2 323

20  304

4  768

41 484

3 973

9  080

10 292

1 451

125

1 326

%

362%

103,3%

98,7%

65,4%

96,8%

110,7%

85,5%

116,1%

88,2%

92,4%

95,4%

79,4%

34,5%

90,5%



Nämnd/ Kontor

4  Kultur Och Fritid

RESULTAT

43  Kultur  Och Fritidsnämnd

6 Skolnämnden

RESULTAT

60  Barn  Och Utbildning

7 Vård- Och Omsorgsnämnd

RESU LTAT

70 Vård Och Omsorg

9 Finans

RESULTAT

Årsbudget Ny prognos Avvikelse

50226

50225

516027

516027

540059

540059

-1 357 584

50 226

50 226

532 255

532255

559 127

559 127

-1 361 484

0

0

-16 228

-16 228

-19 069

—19 068

3 900

Prognosrapport drift

Period-

budget

20 929

20 929

217 308

217 308

220 686

220 686

-566 286

Period-

utfall

19 950

19 950

222 361

222 361

227 891

227 891

-605 120

%

95,3%

95,3%

102,3%

102,3%

103,3%

103,3%

106,9%



SALA KOMMUN

INVESTERINGSREDOVISNING

2019-05-31

Total

1  Kommunstyrelsen

10 Kommunchef

Projekt

101 Civilt försvar

Projekt

12 Näringslivskontor

Projekt

13 Medborgarkontor

Projekt

134 lt-Enheten

Projekt

135 Kommunikationsenheten

Projekt

15 Samhällsbyggnadskontor

Projekt

152 Plan Och Utveckling

Projekt

153  Gata Och Park

Projekt

154  Va-Kollektiv

Projekt

155  Kart Och Mät

Projekt

156 Fastighetsenheten

Projekt

157 Teknisk Service

Projekt

158 Samhällstekniska Enheten

Projekt

Årsbudget

330  001

315  801

280

280

150

_ 3755

3 175

580

308  202

7  000

34 100

24 595

300

237  907

150

4 150

Ny Prognos

278  403

264 132

280

280

0 _

4 301

3  315

986

256 137

7  000

22  640

23 445

15

198 831

120

4  086

Awikelse

51 598

51 669

0

0

150

-546

-140

-406

52 065

0

11 460

1150

285

39  076

30

64

Prognosrapport investeringar

Ack Redovisning

112  826

109 097

0

0

O

1 271

405

866

106  488

4  224

2  140

4  435

15

95 098

0

576



17 Bygg- och miljökontor

Projekt

170  Bygg- och miljökontor ögr

18 Räddningstjänsten

Projekt

180 Räddningstjänsten

Projekt

4 Kultur Och Fritidsnämnd

Projekt

43 Kultur Och Fritid

Projekt

431 Kultur

Projekt

432 Fritid

Projekt

6  Skolnämnd

Projekt

60 Barn Och Utbildning

Projekt

600 Central Verksamhet

Projekt

601 Förskolan

Projekt

602 Grundskola

Projekt

605 Gymnasiet

Projekt

7  Vård- Och Omsorgsnämnd

Projekt

70 Vård Och Omsorg

Projekt

701 Voo Nämndsövergripande

Projekt

705 Omsorg Om Äldre

Projekt

Ärsbudget Ny Prognos Awikelse

400 400 0

400 400 0

3414 3414 0

34M 34M- o

:1 200 1  200 0

1 200 1 200 0

450 803 -353

750 397 353

7 000 7 000 0

7  000 7  000 0

‘7000 5441 1559

0 661 -561

0 817 -817

0 81 -81

5  000 6  071 -71

6 000 6 071 -71

6 000 5 697 303

O 374 -374

Prognosrapport investeringar

Ack Redovisning

0

0

1  338

1338

796

796

399

397

1 805

1805

246

661

817

81

1 128

1 128

754

374


