
'Em-ga KS Olow/11%

SA LA
KOMMUN SALÄTÖÖTTJMUN

Kommunstvrelsens förvaltning

lnk- 2% "H“ 21

D:" ebn! ;) 7.156) Aklbilaga

 

Månadsuppföljning oktober 2019

KOMMUNSTYRELSEN

Ledningsutskottet

2019—11—27



Kontorens kommentarer driftsredovisning Månadsuppföljning

  

 

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

o

I N N E H A L L

KONTORENS KOMMENTARER DRIFTSREDOVISNING ....................................................................................................... 5

Kommunchef.  .....................................................................................................................................................  5

Persona/kontor  ..................................................................................................................................................  5

Näringslivskontor  ...............................................................................................................................................  5

Medborgarkontor  .............................................................................................................................................. 5

Ekonom/kontor  ..................................................................................................................................................  5

Samhällsbyggnadskontor  ..................................................................................................................................  5

Bygg- och  miljökontor  ........................................................................................................................................  6

Räddningstjänst  ................................................................................................................................................. 6

Kontoret  för  hållbar tillväxt  ...............................................................................................................................  6

Revision  .............................................................................................................................................................  7

Överförmyndarverksamhet  ................................................................................................................................  7

Kultur— och  fritidskontor  .....................................................................................................................................  7

Barn  och  utbildning ...........................................................................................................................................  7

Vård och omsorg ...............................................................................................................................................  8

KONTORENS KOMMENTARER INVESTERINGSREDOVISNING ...........................................................................................  9

Kommunchef.  .....................................................................................................................................................  9

Medborgarkontor  .............................................................................................................................................. 9

Samhällsbyggnadskontor  ..................................................................................................................................  9

Räddningstjänst  .................................................................................................................................................  9

Kultur- och  fritidskontor  .....................................................................................................................................  9

Barn  och  utbildning ...........................................................................................................................................  9

Vård  och  omsorg ...............................................................................................................................................  9

SAMMANFATTNING ..................... 10

Kommunstyrelsens förfogande. ............. 11

lvidltet  ...................................................................................... 12

Resulta tanalys OKTOBER  ................................................................................................................................. 12

UTVALDA NYCKELTAL .................................................................................................................................................... 14

Sjukfrånvaro  .................................................................................................................................................... 14

Finansförvaltningen  ......................................................................................................................................... 14

Barn  och  utbildning ......................................................................................................................................... 15

3(16)



á
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Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

KONTORENS KOMMENTARER DRIFTSREDOVISNING

KOMMUNCHEF

Helårsprognosen för kontoret är negativ och  uppgår  till -3 82 tkr. Orsaken till

detta är att säkerhetssamordnaren varit underbudgeterad och kommunjuristen

är flyttad till staben sedan halvårsskiftet.

PERSONALKONTOR

Helårsprognosen för kontoret är positiv och uppgår till  2  646 tkr. Överskottet

beror på vakanser under året.

NÄRINGSLIVSKONTOR

Helårsprognosen för kontoret är negativt och uppgår till  -200  tkr. Underskottet

beror på bidrag till Handlingskraft Sala samt ställplatser.

MEDBORGARKONTOR

Helårsprognosen för kontoret är positiv och uppgår till 1745 tkr.

Administrativa enheten lämnar ett positivt resultat på 311 tkr på politisk

verksamhet.

]uridiska enheten lämnar ett positivt resultat på 471 tkr vilket beror på att

kostnaderna för kommunjuristen är flyttad till staben.

IT-enheten lämnar en budget i balans.

Kommunikationsenheten lämnar ett positivt resultat 962 tkr och det beror på

vakanser under året som nu tillsätts.

EKONOMIKONTOR

Helårsprognosen för kontoret är negativ och uppgår till -887 tkr. Den största

delen av underskottet beror på den upphandlingsskadeavgift på 1 100 tkr som

förvaltningsrätten dömt ut då konkurrensverket anmält att en otillåten

direktupphandling för byggservice har gjorts. Personalkostnader beräknas ge ett

överskott på 819 tkr på grund av vakanser del av året, konsultkostnader

beräknas ge ett underskott på 455 tkr.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR

Helårsprognosen för kontoret -11,4mnkr, en förbättring med 3,3 mnkr.

Plan  &  utveckling -5,7  mnkr

Orsaken till underskottet är kostnader till följd av förlikning för sanering samt

dämpade kostnader till följd av exploateringsvinster. Samhällsfinansierade resor
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dämpar även underskottet med 900 tkr till  följd  av förväntad återbetalning för

kollektivtrafiken.

Kart  &  mät +0,5 mnkr

Förväntar sig ett överskott till följd av att vakanser. Dessa är tillsatta men får inte

helårseffekt  2019.

Fastighet: -6,9 mnkr

Har dragit ned ytterligare till följd av ej debiterade hyror samt ännu mer

neddragning inom organisationen. Kostnaden för rivning och utrangering av

Ransta skola och Ransta förskola samt nedskrivning av Åkraskolan uppgår till 11

mkr. Driftkostnaderna minskar till följd av att upphandlade årsentreprenörer

saknas för bygg, vs, kyla, ventilation och el.

Kommersiella lokaler beräknas ge ett underskott på -0,9 mnkr.

Övrig info från enheten: Tomställda lokaler finns på Åkraskolan, Äsgården,

Lindgården, inhyrd lokal Trädgårdsgatan (uppsagd tom 191231], Lugnet

Sätrabrunn, Salbo skola, Västerfärnebo skola, Ösby Naturbruksgymnasium och

Täljstenen.

Teknisk Service -0,5 mnkr

Gör underskott till följd av återlämnad maskin.

Samhällstekniska +0,1mnkr

Måltid + 1  mnkr

Har stoppat kostnadsutvecklingen. Antalen anställda har gått ned, måltiderna

planeras mer kostnadseffektivt och allmän återhållsamhet sker i varje kök.

BYGG- OCH  MILIÖKONTOR

Bygg- och miljökontoret negativ prognos -13 tkr. Byggenheten har ett överskott

som beror på vakanser men Miljöenheten lämnar ett negativt resultat p.g.a. en

del projekt som inte fått full kostnadstäckning.

RÄDDNINGSTIÄNST

Räddningstjänstens prognos är att de kommer lämna ett positivt resultat på 122

tkr. Detta beror på en vakans som kommer tillsättas inom en snar framtid..

KONTORET  FÖR  HÅLLBAR  TILLVÄXT

Helårsprognosen för kontoret är negativt och uppgår till -1 039 tkr.

Arbetsmarknadsenheten och integration lämnar en prognos på —242 tkr på grund

av uteblivna statsbidrag.

Vuxenutbildningens helårsprognos är negativ på -797 tkr som beror på minskade

schablonersättningar från Migrationsverket.
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REVISION

Kontoret bedömer att ha en budget  i balans.

ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET

Kontoret bedömer att ha en  budget i  balans.

KULTUR- OCH  FRITIDSKONTOR

Kultur- och fritid har en helårsprognos på 100 tkr då intäkterna från badhuset

uteblir resten av året medan fritidsverksamheterna lämnar ett överskott.

BARN  OCH  UTBILDNING

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

vara i balans till  2020  (-2 542 tkr).

Inom förskolan så  firms  det  avvecklingskostnader  för Bellanderska förskolan

samt Öppna förskolan. Underskottet beror även på kostnader för måltider samt

att avdelningar tvingats öppna tidigare på Gärdesta III  p.g.a.  högt söktryck till

förskolan (-5 130 tkr).

Elevhälsans prognos (hör till grundskola och gymnasiet) pekar på ett överskott

pga vakanser (3 037 tkr).

En ny elev har tillkommit i gymnasiesärskolan och ger en ökad kostnad. Då

Verdandi ännu inte flyttats ut till Ösby kvarstår underskottet året ut (-1 015 tkr).

Grundsärskolans prognostiserade överskott ligger kvar på samma nivå som

föregående prognos (+596 tkr).

Grundskolans underskott beror på hyran för modulskolan, kostnader för

måltider, kostnader för ledningspersonal samt minskade intäkter från

Migrationsverket. Några enheter har betydande underskott p.g.a. ökade

personalkostnader (-12 498 tkr).

Gymnasieskolan har ett underskott p.g.a. minskade intäkter från

Migrationsverket, Kungsängsgymnasiets omställningskostnader tillhörande

anpassningar av introduktionsprogrammet, samt minskning av antalet elever (-6

505 tkr).

Generellt så ligger det ett uppdrag på skolchefen att tillsammans med

Samhällsbyggnadskontoret hitta besparingar i lokaler och måltider. Det påverkar

i huvudsak grundskolan och förskolan (-10 700 tkr).

Försämringen i prognos sedan september med 2,8 mnkr beror främst på minskat

elevantal på gymnasiet samt ökade kostnader för IT.
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VÄRD  OCH  OMSORG

Prognosen  ligger  2  mnkr bättre jämfört med den gjordes  i  september. Skillnaden

grundar sig i  en överuppskattning av kommande personalkostnader under

hösten.

Övergripande, uppdrag till socialchefen att spara 2,3 mnkr för hela året och där

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

prognos. Arvoden till förtroendevalda går över budget med 0,5 mnkr.

Administration: Ett växande gap för IT kostnader som nu är 1,5 mnkr. Det beror

på att de varit för lågt budgeterade och på investeringar i övergripande
stödsystem, säkerhet och larm samt skrotning och inköp av IT-utrustning och

telefoni.

Individ och familj: Kostnad för inköp av institutionsvård av barn samt
personalkostnader i form av ersättningar till uppdragstagare i familjehem pekar

på en kostnad över budget på sammanlagt ca 11 mnkr vardera.

Kostnaden för anställd arbetskraft ligger samtidigt ca 2,8 mnkr under budget.

Omsorg för funktionsnedsatta: Pekar på ett resultat i balans. Befarat vite med

800 000 kr har kostnadsförts.

Äldreomsorgen: Prognos för personalkostnader ligger på en högre nivå än

budgeterat, totalt 6,8 mnkr. Timvikariekostnaden driver merkostnader på grund

hög sjukfrånvaro.

Kostnader för livsmedel är betydligt högre än  i  budget (2 mnkr på helår).

Kostnader för bilhyror beräknas överskridas med 0,8 mnkr på helår
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KONTORENS  KOMMENTARER  INVESTERINGSREDOVISNING

KOMMUNCHEF

Kontoret bedömer att hela investeringsbeloppet (280 tkr civilförsvaret) kommer

användas eller att begäras över till nästa år.

MEDBORGARKONTOR

Medborgarkontoret helårprognos är negativ, —3 77 tkr då infartstavlorna blivit

dyrare än budgeterat.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR

Prognos: +56,9 mnkr

Fastighet: största delen är förändringen på Valla, Prognosen ökar från 181 mnkr

till 190 mnkr på totalen för lokalprogrammet. Det innebär +48 mnkr bättre än

budget.

Plan och mark går från prognos om 11,8 mnkr till 12,9 mnkr. Det är ett

underskott om -5,9 mnkr.

Gata park förväntar överskott om +13 2 mnkr kart mät om  +0,3  mnkr,

samhällstekniska +0,8 mnkr

 

VA förväntar överskott om +O,5 mnkr

RÄDDNINGSTIÄNST

Helårsprognosen för kontoret är 3 518 tkr som delvis kommer att begäras över.

Övningsfältet har inte hunnit påbörjas i väntan på upphandling och därför

kommer 2 4-58tkr att begäras över till nästa år. 1 060 tkr kommer att lämnas

tillbaka.

KULTUR- OCH  FRITIDSKONTOR

Helårprognosen visar att alla medel kommer att förbrukas.

BARN  OCH  UTBILDNING

Prognos +1 039 tkr. Allmän återhållsamhet.

VÄRD  OCH  OMSORG

Sänkt investeringsprognos utifrån förväntade investeringar under året.
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SAMMANFATTNING

Resultaträkning Bokslut Budget Prognos

(belopp i  mnkr) 2018 2019 2019

Verksamhetens intäkter 362,6 441,4 465,8

Verksamhetens kostnader -1 693,0 -1 738,2 -1 839,8

- därav jämförelsestörande kostnader -22,3

Avskrivningar -52,9 -70,9 -64,5

Verksamhetens nettokostnader -1  383,3 -1  367,6 -1  438,5

Skatteintäkter 998,6 1 025,0 1  030,5

Generella statsbidrag och utjämning 346 5 360,3 365,5

Verksamhetens  resultat -38,3 17,7 -42,5

Finansiella intäkter 6,3 3,3 6,4

Finansiella kostnader -4,4 —7,1 -5,9

Resultat efter finansiella poster -36,4 -13,9 -42,0

Extraordinära poster O O O

Årets resultat -36,4 13,9 -42,0

Resultat efter balanskravsutredning -46,5 13,9 -43,6

I  oktoberuppföljningen beräknas årets resultat bli ett underskott på -42 mnkr

vilket är 0,5 mnkr bättre än föregående prognos. Budgetavvikelsen är -55,9 mnkr.

Ett antal poster av engångskaraktär anges som jämförelsestörande kostnader.

Det är rivnings- och utrangeringskostnader för gamla Ransta skola och

Åkraskolan, kostnader för sanering av kvarteret Löparen samt en

upphandlingsskadeavgift.

Det beräknade underskottet i driftsbudgeten 2019 för nämnderna är

sammantaget -60,4 mnkr. Det är en förbättring med 2,6 mnkr jämfört med

årsprognosen i septemberuppföljningen. De prognosticerade avvikelserna är

Vård- och omsorgsnämnden -25,1 mnkr, Skolnämnden -26 mnkr,

Kommunstyrelsen -9,5 mnkr och Kultur- och fritidsnämnden +0,1 mnkr.

Kommunstyrelsen förbättrar sin prognos med 3 mnkr. Största förändring finns

på Samhällsbyggnadskontoret i Fastighetsenhetens prognos där kostnaderna

kunnat hållas nere ytterligare.

Skolnämndens prognos försämrad med 2,8 mnkr. beror främst på minskat

elevantal på gymnasiet samt ökade kostnader för IT.

Vård- och omsorgsnämndens prognos är förbättrad med  2  mnkr bättre jämfört

med den gjordes i september. Prognosen för personalkostnader har reviderats.
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Finansförvaltningen beräknas göra ett överskott på 4,5 mnkr. Det är en

försämring med 2 mnkr jämfört med föregående prognos  p  g a ytterligare ökade

pensionskostnader. Prognosen för pensionskostnaderna är 21,1mnkr högre än

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

delårsrapporten 2018 gällande 2019-års premie för de förmånsbestämda

pensionerna och den pekar på en rejäl kostnadsökning.

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

Finansförvaltningen en ökad intäkt på 11,8 mnkr då personalkostnaderna är

högre än budgeterat.

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

1 cirkulär 19:40 ett överskott på 10,2 mnkr, till det kommer ett generellt

statsbidrag på 0,4 mnkr som har utbetalats som tillfälligt stöd till kommuner för

att hjälpa ensamkommande unga bo kvar under sin asylprocess.

Prognosen för finansnettot är +0,5 mnkr Vilket är 4,3 mnkr bättre än budgeterat.

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

för läneräntan reviderad. De kommunala bolagens ökade upplåning ger ökade

intäkter för borgensavgifter.

Kommunen har 15,1 mnkr avsatt i resultatutjämningsreserv (RUR). Enligt

prognosen över den underliggande skatteunderlagsutvecklingen i SKL:s i cirkulär

19:40 kommer den dock inte vara möjlig att disponera under 2019.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE

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

Per sista oktober har 1 274 tkr av förfogandet delats ut. Prognosen är dock att

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

ut kommer höja resultatet.

Kommunstyrelsens förfogande 2019 6 927 Beslutsdatum

(belopp i tkr)

Utökat driftsbidrag för Hovnäs färja 350 KS §26 2019-03-07

Brottsofferjouren Västmanland 135 KS 564 2019—04—04

Radio Sala 10 KS §65 2019-04-04

IFK Sala bidrag SM i triathlon 49 KS §80 2019-05-08

Sala Silvergruva AB extra driftsbidrag 500 KS 581 2019—05—08

Bufff 30 KS §120 2019-09-12

Restaurering Viggsjön 200 KS 5121 2019-09—12

Återstår av Kommunstyrelsens förfogande 5 653
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LIKVIDITET

Stora investeringsutgifter och negativa resultat påverkar likviditeten.

I  och med en fortsatt hög investeringsbudget och att stora byggprojekt pågår är

det mycket viktigt att följa hur likviditeten utvecklas.

Utfallet i driftsredovisningen har också stor påverkan på likviditeten, resultatet

per 191031 uppgår till 10,9 mnkr vilket är bättre än samma period föregående år

[-41,9 mnkr). Prognosen för året pekar dock på en budgetavvikelse på —55,9

mnkr samt att ytterligare 75,5 mnkr av investeringsbudgeten enligt prognosen

ska upparbetas under november-december.

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

med 100 mnkr i februari och 160 mnkr i maj.

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

de löpande utbetalningarna. Krediten har utnyttjats under några dagar i maj i

samband med att ett par större utbetalningar gjordes innan skatten kom in på

kommunens konto.

Likviditet per månad 2019 samt ackumulerad, mnkr

_  Månad Ack 2019 ,. »Ack 2018
200,0

150,0

100,0 , _  .
,ci/ ?  f " ” T*.

50,0

 

0,0

- 50,0

- 100,0 _

- 150,o

RESULTATANALYS  OKTOBER

Resultatet per sista oktober uppgår till 10,9 mnkr, vilket avviker negativt från

periodbudgeten med -2,3 mnkr. Periodresultatet är dock 52,8 mnkr bättre än

samma period 2018.

Verksamhetens intäkter är 4,8 mnkr lägre än 2018 och avviker negativt från

periodbudgeten med -1,6 mnkr (0,3 %). Verksamhetens kostnader har sjunkit

med 19,5 mnkr men avviker trots det negativt från periodbudgeten med -12,7

mnkr (0,8%). Avskrivningskostnaderna har ökat med 7,1 mnkr (16 %) jämfört

med samma period förra året.

På intäktssidan är de externa intäkterna 5,5 mnkr högre än periodbudgeten men

har jämfört med samma period föregående år minskat med -9,2 mnkr. Bidragen
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från  staten och EU har minskat med —10,9 mnkr och  uppgår  till 100,8  mnkr.

Intäkten för taxor och avgifter har ökat med 0,9  mnkr  men  avviker  trots det

negativt med -3,7  mnkr från  periodbudgeten.

De interna intäkterna har ökat med 4,4  mnkr.  Den största  ökningen  finns inom

in terna hyresintäkter.

På kostnadssidan har de externa kostnaderna sjunkit med -20,7  mnkr  och de

interna kostnaderna ökat med 1,3  mnkr.

Löner och sociala avgifter har under årets första tio månader ökat med 0,5  %

jämfört  med samma period 2018 då kostnadsökningen motsvarade 8,4 %. För

sommarperioden juni — augusti 2019 är kostnaderna 0,9 mnkr  lägre  än samma

period förra  året.

Antalet anställda personer är 78 stycken  färre  i oktober 2019 jmf oktober 2018

och antalet årsarbetare har sjunkit med 7 %.

Utfallet av lönerevision 2019 blev 2,01 %.

Personalstatistik 2017-2019

2 500

2000 1992 2068 1990 1899,1166' 18986

1 500

1 000

500 359,1 348,8 262,9

_ l  I
okt—17 okt—18 okt—19 okt-17 okt-18 okt—19 okt—17 okt—18 okt—19

Antal anställda personer Anställda årsarbetare Visstidsanställda

årsarbetare

Kommunens totala kostnader för 'entreprenader och köp av verksamhet'är 5,4

mnkr lägre än samma period förra året. Kostnaderna för köp av verksamhet inom

Vård och omsorgsnämndens verksamheter är också lägre jämfört med förra året,

men avviker trots det negativt från periodbudgeten med —4,7 mnkr. l individ- och

familjeomsorgen är kostnaderna 4,8 mnkr lägre jmfföregående är och detär

framförallt kostnaderna för institutionsvård men även för handläggning

(konsulter) som sjunkit.

För Skolnämndens del är kostnaderna nu något högre än förra året för denna

kostnadspost. Det är framför allt inom grundskola och gymnasieskola som en

ökning ses.

Kostnaderna för kollektivtrafik har ökat med 1,7 mnkr, och är i nivå med

periodbudgeten.

Kostnaderna för externa lokalhyror har ökat med 9,6 mnkr under perioden.

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

kulturskolans nya lokaler samt Missionskyrkan. De interna lokalhyrorna har

ökat i samma omfattning som de interna lokalintäkterna.
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UTVALDA NYCKELTAL

 

SIUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaro per månad, %
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FINANSFÖRVALTNINGEN

MNKR Bokslut 2018 Budget  2019  Prognos 2019

Årets resultat -46,5 13,9 -42,5

Årets resultat, % -3,46 % 1,00% —3,01 %

Årets nettokostnader -1 383,3 -1 367,6 -1 438,5

Förändring, % —1,14  % 3,98  %

Jämförelsestörande kostnader -22,3

Årets nettokostn exkl jämförelsestörande kostn -1 383,3 -1 367,6 —1 416,2

Förändring exkl jämförelsestörande, % 2,37  %

Årets skatter o generella bidrag 1 345,1 1 385,3 1 396,0

Förändring, % 2,99  % 3,78  %

Nettokostnadsandel av skatteintäkter, bidrag och 102,8  % 98,7  % 103,0  %

utjämn, %

Nettokostnadsandel (exkl jämförelsestöra nde) av 102,8  % 98,7  % 101,4%

skatteintäkter, bidrag och utjämn, %
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Utvalda nyckeltal

BARN  OCH  UTBILDNING

Meritvärde 7-9

Andel behöriga till Gy

(yrkesprogram)

Lärare med pedagogisk

högskoleexamen (%) 7-9

Väntetiden (dagar) för dem

som inte får plats på önskat

placeringsdatum understiger

20 dagar (KKIK)

Sala kommun har

gymnasieskolor som minst

50% av de behöriga

grundskoleeleverna väljer

2014

87,5

91,85

21

37,5
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2015

225,6

91,5

86,85

16

43,2

2016

223,8

86,9

91,3

22

51,5

2017

215,8

83,85

81,3

15

58,5

Månadsuppföljning

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet

2018

220,3

86,95

80,35

16

61,7

2019



Månadsuppföljning

Kommunstyrelsen

Ledningsutskottet
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SALA  KOMMUN

Växel: 0224-74 70 00  l  E-post kommun.info@sala.se  l  Postadress Box 304, 733 25 Sala


