
Budgetavvikelse och årsprognos - Räddningstjänst 

Nämnd (tkr)  Ack 
budget   

2021 

Ack utfall   
2021 

Ack avvikelse 
2021 

Årsprognos 
2021  

Verksamhetens 
intäkter 

6 747 6 863 115  

Verksamhetens 
kostnader  

-26 830 -26 666 164  

Verksamhetens 
nettokostnad  

-20 083 -19 804 279 -300  

 

Umeåregionens räddningsnämnd redovisar för första tertialen 2021 en positiv 
budgetavvikelse på 279 tkr.  
 
Intäkterna avviker positivt med 115 tkr vilket förklaras av intäkter för sotning i Vindeln 325 
tkr samt att övriga försäljningsintäkter avviker positivt med 120 tkr. Resultateffekt av 
sotningen i Vindeln är för nämnden 0 tkr. Intäkterna för tillsyns- och utbildningstjänster 
avviker negativt med 430 tkr. Övriga intäkter avviker positivt med 100 tkr.  
 
Kostnaderna avviker positivt med 164 tkr. Vilket förklaras av att övriga 
verksamhetskostnader redovisar en positiv avvikelse på 610 tkr som framför allt avser inköp 
av förbrukningsinventarier samt reparation och underhåll. Största negativa avvikelserna 
avser personal som avviker negativt med 450 tkr.  
 
Årsprognos för räddningstjänstverksamheten beräknas till en negativ budgetavvikelse på 300 
tkr. Underskottet avser kostnader som följd av förändringar i Lag om skydd på olyckor som 
kräver förstärkt ledningsförmågan för räddningsinsatser. 
 
Fördelning per verksamhet 
 

Verksamhet Ack 
budget   

2021 

Ack utfall   
2021 

Ack avvikelse 
2021 

Årsprognos 
2021  

Summa -20 083 -19 804 279  
Deltid -7 358 -6 890 468  
Dagtid -4 521 -4 716 -195  
Heltid -10 683 -11 465 -782  
Drift 2 479 3 267 788 -300  

 
 
 
Budgetavvikelse och årsprognos - Umeå Kommun 
 
Nämnd (tkr)  Ack budget   

2021 
Ack utfall   

2021 
Ack avvikelse 

2021 
Årsprognos 2021  

Verksamhetens 
intäkter  

1 420 1 667 247  

Verksamhetens 
kostnader  

-3 079 -3179 -100  



Verksamhetens 
nettokostnad  

-1 659 -1 511 148 -300 

  

Umeå kommuns kommungemensamma verksamhet redovisar för första tertialen 2021 en 
positiv budgetavvikelse på 148 tkr. Intäkterna avviker positivt med 247 tkr vilket förklaras att 
intäkterna för vidarefakturerade försäkringskostnader är högre än budgeterat, 660 
Intäkterna för krisberedskap och civilt försvar avviker negativt med 415 tkr 
 
För den kommungemensamma verksamheten är prognosticerat underskott 300 tkr, 
underskottet avser Umeå kommuns försäkringskostnader.  
 

 

 

 

Investeringar 

Investeringarna redovisar en positiv budgetavvikelse på 6 849 tkr för perioden. Den positiva 

avvikelsen avser framför allt Fordon och utrustning. 

Årsprognos för nämndens investeringsbudget beräknas till en positiv budgetavvikelse 
på 0 tkr.  
 

Nämnd (tkr)  Ack budget   
2021 

Ack utfall   
2021 

Ack avvikelse   
2021 

Ack avvikelse 
2020 

Årsprognos 2021  

Verksamhetens 
nettoinvesteringar  

-9 395 -2 546 6 849  -2 715 0 

 

 

  



 


