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Bokslut per augusti för kommunstyrelsen samt prognos för 2011 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna delårsbokslut och årsprognos per 31 augusti 2011 för kommunstyrelsen, samt  
 
att godkänna uppföljning av Fokusområden 2011 
 
 
Sammanfattning 
Delårsbokslutet per 31 augusti visar ett resultat som är 25,7 mnkr bättre än budget. I denna 
summa ingår ”öronmärkta” medel som budgettekniskt lagts i KS ram, tex. för kostnader för 
kollektivtrafik ännu inte klarlagts. Andra delar av resultatet förklaras av att kommunbidraget 
utbetalas i tolftedelar medan vissa kostnader uppstår under hösten, liksom att 
kommunstyrelsen har rätt att överföra medel för politiska sekreterare till kommande år.. 
 
Prognosen baserad på augusti är 21 mnkr, varav 14 mnkr är att hänföra till särskilt reserverade 
medel, dvs. eventuella beslut gällande kollektivtrafiken och de resurser som 
kommunfullmäktige uppdragit åt kommunstyrelsen att fördela och som i avvaktan på beslut 
redovisas som överskott. I de återstående 7 mnkr inryms bl a medel för samverkanslösningar, 
omställningspengar för ny samhällsbyggnadsorganisation och lägre kostnader för 
företagshälsovården, vilket beror på att en omförhandling av avtalet lett till lägre kostnader. 
Som en del av kontorets samlade resultat ingår kostnader för två fördjupade 
översiktsplanearbeten  
 
En samlad bedömning är att resultatet vid året slut kommer att överstiga 7 mnkr.   
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Uppföljningen av Fokusområden 2011 visar att kommunstyrelsen huvudsakligen kommer att 
uppnå effektmålen. I några fall kommer det inte vara möjligt att nå målet. 
  
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt de kommungemensamma anvisningarna kommentera 
periodbokslutet i förhållande till kommunfullmäktiges budget (bilaga 1).  Vidare följer 
kommunstyrelsen sin verksamhet i förhållande till kommunstyrelsens beslutade budget. 1 
 
Kommentarer i förhållande till kommunstyrelsens budget. 
Skillnader mellan budget och prognos kan främst hänföras till de så kallade ”öronmärkta” 
medlen, motsvarande 14 mnkr, som budgettekniskt lagts på kommunstyrelsen. I denna summa 
inryms kostnader för kollektivtrafiken, ännu inte fördelade medel från kommunfullmäktige 
(återstår 2,8 mnkr), resurser för att möjliggöra eventuellt deltagande i EU-projekt samt ej 
förbrukade medel för politiska sekreterare.   
 
De resterande 7 mnkr beror på att budgeterade omställningskostnader av medarbetare i 
praktiken först kommer att få ekonomiska effekter under 2012.  KLK har vidare haft lägre 
kostnader för rekryteringar och ledarutveckling än budgeterat. Det bättre avtalet med 
företagshälsovården förklarar också resultatet.  
 
Prognosen beträffande årskostnaden för samverkanslösningar är osäker och utgår från att 
samtliga medel förbrukas. I praktiken sker utbetalningar i takt med infordrade redovisningar 
och nya ansökningar kommer in. 
 
Som exempel på ökade kostnader i förhållande till budget kan nämnas behovet av externa 
konsulter för att bidra till beredningen av komplexa ärenden, två icke budgeterade fördjupade 
översiktsplanearbeten, som utförts samt avtalsförändringar gällande Linneträdgårdarna.  
 
Lönekostnadsutvecklingen jämfört med föregående år ligger på 1 procent och inrymmer även 
ökade arvoden för förtroendevalda enligt ERS. Utbildningskostnaden för de nyvalda 
förtroendevalda är lägre än budgeterat. 
 
Uppföljning av fokusområden (bilaga 2) 
I uppföljningen redovisas kontorets uppfattning om möjligheterna att uppnå ett givet mål 
genom en pil. Vid gul eller röd pil kommenteras effektmålet.  
 
Grön pil betyder att kontoret bedömer att målen kan uppnås 
Gul pil innebär att målet kan uppnås men extra ansträngningar måste ske 
Röd pil innebär att kontoret bedömer att målet inte kan uppnås 
 

                                                 
1 Notera att sedan KS-budgeten antogs i mars har kommunstyrelsen den 13 april fattat beslut om att fördela 9,5 
mnkr av de ofördelade medlen från kommunfullmäktige . Därmed justerades även kommunbidraget. Detta 
innebär att kommunstyrelsens budget (=kommunbidrag) är 275 mnkr, inte 282 mnkr som står i det tryckta 
fokusdokumentet.  
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Som framgår av bilaga 3 bedömer kontoret att flertalet effektmålen kan uppnås, om än att 
extra ansträngningar måste ske. Dock finns ett antal mål som kontoret inte bedömer möjliga 
att uppnå inom given tidsram. 
 
Bilaga 3 uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige. 
Bilaga 4 uppföljning av åtgärder med anledning av medarbetarenkäten 2010. 

Investeringar 
Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige 2011 tilldelats en ram om17 miljoner kronor. 
Av dessa ligger 16,1 mnkr på investeringar för åtgärder inom IT-området, bl a för 
systemanpassningar inför bildandet av det nya kontoret. Prognosen för IT-området är att 
utrymmet kommer att ianspråktas med 14,4 mnkr. Resterande del åtgår för utbyte av 
arkiv/säkerhetsskåp och kontorsmöbler. 
 
Kommunledningskontoret  
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 
 


































































































