
       

 

 

      
 

EKONOMIRAPPORT 2 PERIODEN  

JANUARI – SEPTEMBER 2016 

 

REDOVISAT JAN-SEPT 2016 

 2016 2015 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 

Kalk kapitalkostnad 

Nettodriftkostnad 

62 536 

-71 991 

-9 455 

-11 538 

-20 993 

59 489 

-63 043 

-3 554 

-13 082 

-16 636 

   

PROGNOSTISERAT BUDGET- 

UTFALL FÖR HELÅRET 2016 

Verksamhet Budget Prognos 

Tillsyn miljö & Bygg 

Fastigh/Badhus/Städ 

Gator/VA/Avfall/par 

Räddningstjänst 

Måltidsverksamhet 

SHB kontor/Bilpool 

Kollektivtrafik 

Färdtjänst 

Totalt 

-2 819 

21 171 

-5 440 

-5 222 

-12 861 

-2 316 

-5 800 

        -2 182 

      -15 469 

 

-2 819 

21 371 

-5 440 

-5 422 

-12 861 

-2 416 

-5 500 

        -2 382 

      -15 469 

 

Viktiga händelser under perioden 

 

SHB kontor och Bilpool 

Något högre personalkostnader utifrån 

pensionsavgång och personal som 

periodvis överlappat varandra. 

 

Tillsyn Bygg och miljö 

Högre kostnader för plankonsulter och 

bostadsanpassning. Byggärende har ökat 

för perioden med 25 % och därmed också 

intäkterna. Högre kostnader för 

plankonsulter och bostadsanpassning där 

budgeten redan är förbrukad till dryga 

90%. 

 

Badhuset 

Solarium bokas inte i samma utsträckning 

som tidigare intäkterna täcker inte 

kostnaderna. Solariumet planeras att 

avvecklas under 2017. 

Något minskad besöksfrekvens påverkar 

försäljningen i cafeterian.  

Hög kostnad för timvikarier då 

Simhallsföreståndaren även varit 

städledare. Personalkostnader något högre 

än budget. Prognos för budgetutfall är 

överskott på 100tkr.  

 

 

Fastighet 

Brand i ett av HVB-hemmen som 

medförde stora rökskador och utredning 

pågår och stor osäkerhet råder vilka 

kostnader som kommer drabba 

fastighetsavdelningen. Ombyggnationer av 

Jenningsskolans tak samt utbyte av 

dräninger har medfört kostnader som 

överskridit investeringsbudget. Planerat 

underhåll kommer att följas dock finns oro 

över om entreprenörerna hinner med allt 

innan årsskiftet. Budget beräknas ge ett 

överskott på 100tkr. 

 

Städ 

Städorganisationen lider fortfarande av 

höga sjuktal dock med en tendens att det 

minskar kvartal 3. Budget för helåret 

prognostiseras att hållas. 

 

Gator VA, Renhållning och Park 

Uppstädning av gamla deponier utifrån 

föreläggande som fanns ökade kostnader i 

form av anställda medarbetare under 3 

månadsperiod och maskinkostnader.  Höga 

reparationskostnader för spolbilen under 

året ett tecken på att det är hög tid att byta 

ut denna maskin. Ny spolbil beräknas till 

halvårsskiftet 2017. Budget för helår 

beräknas hållas. 

 

Räddningstjänst 

Högre kostnader på grunda av fler 

uttryckningstimmar. Högre drift och 

underhållskostander av fordon. Prognos för 

KOMMUNSTYRELSEN –  

Verksamheter inom allmänna utskottets verksamhetsområde  

Samhällsbyggnad 
 



helåret är att budgeten överskrids med 200 

tkr. 

 

Måltidsverksamhet 

Något högre intäkter och lägre 

personalkostnader pga. sjukskrivningar. Ny 

kost- och nutritionsplan för äldreboenden 

kan ge något ökade kostnader för 

Centralköket i slutet av året. 

Måltidsverksamhet kommer att försöka 

utveckla mat och efterrätter vilket kan ge 

något högre produktionskostnader men 

först nästa år kan detta ge konsekvenser 

vilket eventuellt kan inrutas inom befintlig 

budgetram. Budget beräknas att följas. 

 

Kollektivtrafiken 

Bidgraget från länstrafiken blev något 

högre än budget och därmed ser prognosen 

ut att ge ett överskott på 300tkr 

 

Färdtjänst 

Högre kostnader för Riksfärdtjänsten och 

även utbildningsinsatser för handläggare 

som tynger budgeten. Prognos för helåret 

är ett underskott på 200tkr. 

 

 

Kommentarer avvikelser 

 

Fastighet 

Jenningsskolans takkonstruktion visade sig 

vara annorlunda än vad ritningarna visade 

därmed en betydande fördyrning. Utbytet 

av dränering på Jenningsskolan fördyrades 

något då berg i mark uppdagades.  

 

Måltidsverksamhet 

Interna intäkter släpar något. Innan året är 

slut så är planen vi ska vara igång med 

elektronisk interndebitering så att detta ska 

bli något bättre kommande år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfall personalkostnader 

Utfallet för personalkostnader enligt 

följande: 

Budget 

Utfall 

2016 

Utfall 

2015 Prognos 

2016 Jan-Sep Jan-Sep 2016 

37 254 27891 25 811 37 254 

 

75%   100% 

 

Personalkostnaderna beräknas hålla 

budget. 

 

Prognos för helår 

Samhällsbyggnadssektorn beräknas hålla 

budget för 2016. Dock finns det 

osäkerhetsfaktorer såsom 

bostadsanpassningen, färdtjänst, fastighet 

brandkostnader, hösten med kyla och 

snöröjning. 

 

Investeringar 

 

Fastighet 

MSB-huset upphandlat och påbörjas 

hösten 2016. Förskolan fyrklövern kommer 

upphandlas under hösten och stor del av 

projekteringskostnader kommer att belasta 

2016. Sprinkler Nysätragården beräknas 

vara klart under 2016. De flesta mindre 

projekt kommer genomföras och slutföras 

under 2016. 

 

Gator, VA, Renhållning och Park 

Djäkneboda reningsverk kommer endast 

att förbruka 50% av projektbudgeten där 

en kostnadseffektiv lösning genomfördes 

med egen organisation ca 1000tkr kommer 

återlämnas av projektbudgeten. De flesta 

projekt kommer genomföras och vissa 

kommer att påbörjas under året. Endast ett 

mindre antal såsom spolbil kommer 

begäras ombdugeteras till. 

 

Räddningstjänst  

Investering i en ny bil i Ånäset är genofört 

och planerar ytterligare ett inköp under året 

av nytt fordon på ca 500tkr.  

 

Måltidsverksamhet 

Alla investeringar planeras bli av.  



 

Städ  

Investeringar för 2016 genomförda. 

 

 

Budget Budget 

(tkr) 

Prognos 

(tkr) 

Avvik

else 

(tkr) 

Invest. 2016 10 755 7 635 3 120 

Förskolor 

och 

Tundalsskol

an 

31 000 5 000 26 000 

Ombudg. 7 028 5 034 1 994 

 

 


