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Inledande sammanfattning

Den ekonomiska uppföljningen per maj månad visar att kommunstyrelsens verksamheter
totalt sett är i linje med budget. Prognosen är totalt sett oförändrad sedan den fördjupade
månadsuppföljningen föregående månad.

Prognos

Kommunstyrelsen redovisar fortsatt en nollprognos för 2021. Det förekommer dock
avvikelser per kontogruppsnivå.
Verksamhetens intäkter förväntas bli 727 tkr högre än budget. Den positiva avvikelsen
återfinns på Säkerhetsenheten som prognosticerar med ett högre bidrag från Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) än budgeterat, samt att det har skett en reglering
mellan miljöskyddsnämnden och kommunstyrelsen till följd av omorganisation. Miljöstrateg
har i mars månad flyttat tillbaka till kommunledningskontoret och den högre intäkten möts
samtidigt av högre personalkostnader.
Trots omorganisation som nämnts ovanför förväntas personalkostnaderna bli lägre än
budget med 3 311 tkr, vilket bland annat förklaras av två vakanta tjänster på
ekonomiavdelningen. Ytterligare orsaker till den positiva avvikelsen är personalomsättning,
föräldra-, sjuk- och tjänstledigheter. Vilka inte alltid ersätts med vikarier.
Prognosen för lokalhyror avviker negativt med 200 tkr till följd av tillkommande hyra för nya
turistbyrån från och med april månad.
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Ekonomi

Köp av tjänst prognosticeras till 4 002 tkr över budget. Förklaringarna till avvikelsen är beslut
om att återinföra take-away luncher till gymnasieeleverna under perioden mars – juni, högre
kostnader i samband med införandet av nytt fakturahanteringssystem samt högre prognos på
personalavdelningen för konsulttjänster till följd av personalomsättning.
Övriga kostnader prognosticeras att avvika positivt med 164 tkr vilket bland annat förklaras
av en återbetalning från Alingsås handel för köpta presentkort föregående år.
Kommunens exploateringsverksamhet ingår inte i prognosen ovan. Verksamheten är
organisatoriskt placerad under kommunstyrelsen men utgör inte en del av den ordinarie
driftredovisningen. Därav särredovisas verksamheten i samband med ekonomiska
uppföljningar och bokslut. Exploateringsverksamheten prognosticerar ett överskott om
3 380 tkr till följd av tre stycken kommande tomtförsäljningar under år 2021.

Prognosförändring

Jämfört med föregående uppföljning är prognosen totalt sett oförändrad, däremot har det
skett justeringar i prognosen per kontogruppsnivå.
Att prognosen vad gäller intäkterna är ca 700 tkr lägre jämfört med föregående uppföljning
beror på prognosticerat intäktsbortfall för påminnelseavgifter, inkassoavgifter, avgift för
betalningsförelägganden, lägre hyresintäkter samt att prognosen för bidrag från
Socialstyrelsen för extrapersonal tas bort. Den positiva avvikelsen för personalkostnader
ökar ytterligare med ca 400 tkr till följd av ej tidigare kända vakanser. Prognosen för köp av
tjänst justeras ner till följd av lägre förväntade kostnader.
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