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Ärendet
Bakgrund
Baserat på en stark efterfrågan förväntas den svenska ekonomin växa med på 4,4
procent 2021 och 3,6 procent 2022. Med en ökad sysselsättning och minskad
arbetslöshet räknar SKR med att skatteunderlaget ökar med över 4 procent både i
år och nästa år. Arbetslösheten förväntas landa på 9,0 procent 2021 och
successivt minska de kommande åren.
Befolkningsökningen i kommunen fortsätter och har stigit med 1 080 personer (2,3
procent) sedan årsskiftet 2010/2021. Det är en större ökning än beräknat och i
prognosen förväntas 200–400 fler personer jämfört med antaganden i budgeten.
Kommunens resultat bedöms uppgå till 101 mnkr (exklusive exploateringsvinster
och gatukostnadsersättningar) för helåret 2021, vilket motsvarar 3,5 procent av
skatt, statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Resultatet inklusive
exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar förväntas ge ett resultat på 111
mnkr. Det högre resultatet beror framförallt på uppreviderade skatteprognoser.
Resultatet har förbättrats med 25 mnkr jämfört med prognosen i augusti, vilket
förklaras främst av nämndernas förbättrade resultat i kombination med ökade
skatteintäkterna.
I prognosen uppgår nämndernas sammanlagda resultat till ett överskott med 5
mnkr jämfört med budget. Överskottet förklaras till stor del av positivt resultat inom
utbildningsverksamheten samtidigt som kostnaderna ökar inom bland annat
ekonomiskt bistånd och lägre intäkter inom idrotts- och fritidsverksamheten.
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Prognosen för skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag visar en
positiv avvikelse mot budget med 83 mnkr. Förändringen förklaras främst av 74
mnkr i ökade skatteintäkter i enlighet med SKR:s senaste skatteunderlagsprognos.
Prognosen för kommunens totala investeringsbudget för skatte- och
avgiftsfinansierade investeringar beräknas till 631 mnkr vilket är 274 mnkr lägre än
budgeten. Det beror i huvudsak på senarelagda projekt och planerade arbeten.
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Sammanfattning
Tf ekonomichef informerar om oktoberprognos för Enköpings kommun. Rapport
kommer att presenteras på kommunstyrelsen.


Bättre resultat jämfört med budget vilket beror främst på högre



skatteintäkter
Prognosen för årets kommunens resultat exkl. exploatering uppgår till 101



mnkr (3,5 %)
Prognosen är 61 mnkr (2,1 %) högre än budget och 25 mnkr bättre än



föregående prognos
Skatter och bidrag 83 mnkr högre än budget och 13 mnkr bättre än



föregående prognos
Nämnder 5 mnkr högre jämfört med budget och 15 mnkr bättre än



föregående prognos
Kommunens investeringar beräknas bli ca 274 mnkr lägre än budget (30 %



av budget)
Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka – 314 mnkr (5



tkr/invånare) sedan årsskiftet
Befolkningen fortsätter att växa (+1 080 personer)

__________

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanfattning
Baserat på en stark efterfrågan förväntas den svenska
ekonomin växa med på 4,4 procent 2021 och 3,6
procent 2022. Med en ökad sysselsättning och
minskad arbetslöshet räknar SKR med att
skatteunderlaget ökar med över 4 procent både i år
och nästa år. Arbetslösheten förväntas landa på 9,0
procent 2021 och successivt minska de kommande
åren.
Befolkningsökningen i kommunen fortsätter och har
stigit med 1 080 personer (2,3 procent) sedan
årsskiftet 2010/2021. Det är en större ökning än
beräknat och i prognosen förväntas 200-400 fler
personer jämfört med antaganden i budgeten.
Kommunens resultat bedöms uppgå till 101 mnkr
(exklusive exploateringsvinster och
gatukostnadsersättningar) för helåret 2021, vilket
motsvarar 3,5 procent av skatt, statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning. Resultatet inklusive
exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar
förväntas ge ett resultat på 111 mnkr. Det högre
resultatet beror framförallt på uppreviderade
skatteprognoser.

Enköpings kommun

Resultatet har förbättrats med 25 mnkr jämfört med
prognosen i augusti, vilket förklaras främst av
nämndernas förbättrade resultat i kombination med
ökade skatteintäkterna.
I prognosen uppgår nämndernas sammanlagda
resultat till ett överskott med 5 mnkr jämfört med
budget. Överskottet förklaras till stor del av positivt
resultat inom utbildningsverksamheten samtidigt som
kostnaderna ökar inom bland annat ekonomiskt
bistånd och lägre intäkter inom idrotts- och
fritidsverksamheten.
Prognosen för skatt, kommunalekonomisk utjämning
och generella bidrag visar en positiv avvikelse mot
budget med 83 mnkr. Förändringen förklaras främst
av 74 mnkr i ökade skatteintäkter i enlighet med SKR:s
senaste skatteunderlagsprognos.
Prognosen för kommunens totala investeringsbudget
för skatte- och avgiftsfinansierade investeringar
beräknas till 631 mnkr vilket är 274 mnkr lägre än
budgeten. Det beror i huvudsak på senarelagda
projekt och planerade arbeten.
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Viktiga förhållanden för
resultat och ekonomisk
ställning
Samhällsekonomin
I Ekonomirapporten för oktober presenterade Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) sin analys av det
samhällsekonomiska läget. Vändningen i den svenska
ekonomin har gått fort och deras prognos visar på en
tillväxt motsvarande 4,4 procent 2021 och 3,6 procent
2022 vilket framförallt bygger på en stark efterfrågan.
Med en ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet
räknar SKR med att skatteunderlaget ökar med över 4
procent både i år och nästa år. Det är sammantaget en
något ljusare bild jämfört med SKR:s bedömning i
augusti.

enligt Kommuninvånarregistret, vilket är en ökning
med 1 080 personer (2,3 procent) sedan årsskiftet. Det
är en tillväxttakt som hittills i år är högre än förväntat.
Befolkningstillväxten prognostiseras att bli 200–
400 personer fler jämfört med antagandet i
budgetarbetet för 2021.

Låneskuld

SKR menar att nu när konjunkturen vänder är det
viktigt att byta fokus från stimulansåtgärder till
strukturåtgärder vilket är en förutsättning för en
långsiktig hållbar ekonomi. Det gäller framförallt tre
områden:




få personer som står långt från
arbetsmarknaden i arbete,
genomföra klimatrelaterade investeringar, och
ställa om välfärden med hjälp av digitalisering
och modern teknik

Befolkningsutveckling
Befolkningsutveckling 2021
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Budgetunderlag 2021

Förändring 2021

Den 31 december 2020 var befolkningen i Enköpings
kommun 46 240 personer och har stigit per den
2 november 2021 till preliminärt 47 320 personer

Enköpings kommun

Mnkr

Koncernens låneskuld uppgick den 31 oktober 2021
till totalt 3 902 mnkr (3 518 mnkr) vilket motsvarar 83
tkr (76 tkr) per invånare. Låneskulden fördelas mellan
kommunen med 1 415 mnkr, Enköpings kommuns
moderbolag AB med 320 mnkr, AB Enköpings
hyresbostäder med 2 090 mnkr och ENA Energi AB
med 62 mnkr samt 65 procent av kommunalförbundet
Räddningstjänsten Enköping-Håbos låneskuld med 14
mnkr. Jämfört med samma period föregående år har
låneskulden ökat med 384 mnkr eller 11 procent.
Sedan 2017 har låneskulden ökat med 1 279 mnkr eller
Sverige befinner sig fortfarande i en lågkonjunktur och 49 procent.
först i mitten av 2023 bedöms konjunkturen återgå till
Kommunkoncernens låneskuld
ett ”normalläge”. Det baseras på att det är först då de
faktiskt arbetade timmarna kommer upp i samma nivå
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Kommunens resultat
Resultatet per oktober, enligt kommunens
ekonomiska mål (exklusive exploateringsvinster och
gatukostnadsersättningar), är 177 mnkr. Det motsvarar
7,3 procent av skatt, generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning.
Prognosen för kommunens resultat enligt de
finansiella målen, resultat exklusive
exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar,
uppgår till 101 mnkr. Det motsvarar 3,5 procent av
skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk
utjämning. Det är 61 mnkr eller 2,1 procentenheter
bättre resultat jämfört med det finansiella målet och
budget för 2021. Det högre resultatet förklaras främst
av en uppreviderad skatteprognos samtidigt som
kostnaderna för pensioner har ökat tillfälligt i år till
följd av reviderade livslängdsantaganden.
Jämfört med prognosen i augusti har resultatet
förbättrats med 25 mnkr. Det förklaras i huvudsak på
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en uppreviderad skatteprognos och ett sammanlagt
förbättrat resultat av nämnderna.
Prognosen för kommunens resultat inklusive
exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar
förväntas ge ett resultat på 111 mnkr.

Verksamhetens nettokostnader
Helårsprognosen för verksamhetens nettokostnader
(nämnder, centrala poster och reserv till förfogande)
visar en negativ avvikelse mot budget med 11 mnkr.
Nämndernas sammantagna prognos visar ett
överskott gentemot budget med 5 mnkr (0,2 procent).
Det beror till stor del av ökade kostnader inom bland
annat ekonomiskt bistånd och lägre intäkter inom
idrotts- och fritidsverksamheten samtidigt som delar
inom utbildningsverksamheten visar överskott.
Nämndernas överskott mot budget kommer från
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med 12
mnkr och vård- och omsorgsnämnden med 5 mnkr,
miljö- och byggnadsnämnden med 3 mnkr och
kommunstyrelsen med 2 mnkr. Socialnämnden visar
en negativ avvikelse mot budget med 10 mnkr och
upplevelsenämnden med 8 mnkr. Övriga nämnder
lämnar en prognos som ligger i linje med budget.

Driftredovisning, mnkr

Prognosen för centrala poster och reserv till
förfogande för helåret beräknas till 2 mnkr, vilket är 16
mnkr lägre än budgeterat. Skillnaden förklaras
framförallt av exploateringsvinster och
gatukostnadsersättningar positivt med 10 mnkr samt
ett nytt livslängdsantagande för pensioner vilket
beräknas påverka årets resultat negativt med 24 mnkr.

Skatt, utjämning och bidrag
Prognosen för skatt, kommunalekonomisk utjämning
och generella bidrag visar en ökning jämfört med
budget med 83 mnkr. Förändringen förklaras främst
av 74 mnkr i ökade skatteintäkter i enlighet med SKR:s
senaste skatteunderlagsprognos.

Finansnetto
Sammantaget är finansiella intäkter och kostnader
budgeterade till netto -11 mnkr och för helåret är
prognosen i enlighet med budgeten. Det förklaras av
att minskade räntekostnader på långsiktiga lån till
följd av lägre upplåning och lägre ränteläge än
förväntat. Samtidigt beräknas kostnaderna öka mot
bakgrund av att finansieringen för nedskrivning av
Åsundagården är inlagt i prognosen.

Utfall
202010

Utfall
202110

Budget
2021

Prognos
2021

Avvikelse
prognosbudget

Kommunfullmäktige och revision
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen, sociala investeringar
Räddningstjänst, medlemsbidrag
Överförmyndarnämnd

-6
-125
0
-35
-4

-7
-142
0
-35
-3

-9
-171
0
-44
-5

-9
-170
0
-43
-5

1
1
0
1
0

Miljö- och byggnadsnämnd
Socialnämnd
Teknisk nämnd
Upplevelsenämnd
Utbildning och arbetsmarknadsnämnd
Valnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Summa skattefinansierad verksamhet
Vatten och avlopp
Summa styrelser och nämnder
Centrala poster
Reserv till förfogande
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella poster
Årets resultat

-17
-180
-77
-103
-938
0
-711
-2 196
0
-2 196
120
0
-2 075
1 784
525
1
234

-13
-188
-78
-133
-995
0
-704
-2 298
3
-2 295
37
0
-2 258
1 839
597
-1
177

-21
-214
-116
-152
-1 225
0
-868
-2 825
0
-2 825
20
-2
-2 807
2 151
707
-11
40

-18
-224
-116
-161
-1 213
0
-863
-2 820
0
-2 820
4
-2
-2 818
2 225
716
-12
111

3
-10
0
-8
12
0
5
5
0
5
-16
0
-11
74
8
-1
71
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Investeringar
Kommunens totala investeringsbudget för skatte- och
avgiftsfinansierade investeringar är 905 mnkr.
Budgeten för de avgiftsfinansierade investeringarna
(vatten och avlopp) finansieras av brukarna och utgör
cirka 297 mnkr. Den skattefinansierade delen består till
största delen av investeringar i lokaler.

Utfallet för perioden januari-oktober är 609 mnkr
vilket utgör cirka 37 procent av budgeten.
Helårsprognosen beräknas till cirka 631 mnkr vilket
utgör cirka 70 procent av årets budget.
Budgetavvikelsen beräknas därmed bli cirka 274 mnkr.
Jämfört med prognosen i delårsrapporten för augusti
är avvikelsen cirka 26 mnkr högre.

Budget 2021

Nettoinvestering
202101–
202110

Nämnd/styrelse
Kommunstyrelse
Miljö- och byggnadsnämnd
Socialnämnd
Teknisk nämnd
Upplevelsenämnd
Utbildningsnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Summa skattefinansierad verksamhet

-10,4
-0,7
-0,3
-541,9
-36,8
-14,5
-4,0
-608,6

-0,4
-0,9
-0,3
-206,0
-15,2
-5,8
-2,4
-230,9

10,0
-0,2
0,0
335,9
21,6
8,7
1,6
377,6

-9,4
-0,9
-0,3
-399,0
-29,5
-14,5
-4,0
-457,6

1,0
-0,2
0,0
142,9
7,3
0,0
0,0
151,0

Taxefinansierad verksamhet, vatten och avlopp

-296,5

-104,7

191,9

-173,1

123,4

Netto inklusive investeringsbidrag

-905,1

-335,1

570,0

-630,7

274,4

Avvikelse
mot
budget

Prognos
2021

Avvikelse
prognos
mot
budget

De största avvikelserna finns inom tekniska nämnden
där alla nämnders fastighetsinvesteringar inklusive
planerat underhåller håll. Budgeten för planerat
underhåll uppgår till 100 mnkr och prognosen är cirka
64 mnkr vilket ger en avvikelse på 36 mnkr. Avvikelsen
beror till stor del på att större stamrenoveringar
senarelagts eller ersatts av s k ”relining” vilket är
åtgärder som innebär lägre utgifter.
Nyinvesteringar i fastigheter avviker med cirka 40
mnkr vilket främst beror på Pepparrotsbadets
budgetöverskridande.

Kommunstyrelsen

Gatu- och parkverksamhetens budget med knappt
110 mnkr beräknas få en avvikelse med cirka 9 mnkr
på grund av att flera arbeten skjutits fram till nästa år.

Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året
visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,2
mnkr.

Vatten- och avloppsverksamhetens avvikelse är cirka
123 mnkr beroende på att entreprenaderna för flera
större projekt har skjutits fram i tid (VA-ledningar i nytt
avloppsreningsverk, VA Storskogen, VA Hagalund).

Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar ett
underskott på 2,7 mnkr. Två politiskt relaterade beslut
med grund i covid-19 ger extra kostnader utöver
budget. Stöd motsvarande avgiften för
livsmedelstillsyn och serveringstillstånd betalas under
2021 ut till företag som bedriver restaurang, pizzeria,
hotell, café och bryggeri. Stödet beräknas uppgå till
0,8 mnkr. Ett extra friskvårdsbidrag för 2021 på
1 000 kr ges till kommunens tillsvidareanställda samt
visstidsanställda med en sammanhängande
anställningstid om minst sex månader. Kostnaden
beräknas uppgå till 2,1 mnkr efter ett antagande om
att hälften av medarbetarna kommer nyttja det extra
friskvårdsbidraget. Lägre lönekostnader för
administrativt stöd på grund av vakanta tjänster

Nämndernas resultat
Kommunfullmäktige och revision
Prognos helår: +0,5 mnkr (+6 %)
Kommunfullmäktige och kommunrevisionen har en
total budget för 2021 på 9,0 mnkr. Prognosen visar en
positiv avvikelse jämfört med budget på 0,5 mnkr
vilket beror på lägre kostnader för hyra och
administrativt stöd.

Enköpings kommun

Prognos helår: +2,2 mnkr (+1 %), sammantaget för
kommunstyrelse, sociala investeringar,
medlemsbidrag till räddningstjänsten och
överförmyndarverksamhet
Kommunstyrelsens driftsbudget för 2021 uppgår till
219,5 mnkr. Utfallet uppgår till 180,3 mnkr vilket
motsvarar en förbrukning på 82,1 procent av
budgeten. Riktvärdet för samma period i en linjär
förbrukning är 83,3 procent.
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minskar underskottet med 0,2 mnkr.

för ärenden gällande flerbostadshus.

Kommunledningsförvaltningen visar ett överskott på
3,7 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras
främst av att personalkostnaderna är 6,0 mnkr lägre än
budgeterat på grund av vakanta tjänster under året.
Kostnader för satsningen inom digitalisering bedöms
bli 1,0 mnkr lägre än budget till följd av försenade
projekt. Det som påverkar prognosen negativt är
framförallt högre hyreskostnader. Beslutet att samla
förvaltningen på Linbanegatan innebär dubbla
hyreskostnader för andra halvan av året, ökad
hyreskostnad blir 0,7 mnkr och avser YH-lokalen.
Hyreskostnader i lokalbanken överskrider budget med
2,6 mnkr.

Kart- och GIS-avdelningens prognos visar ett överskott
på 0,1 mnkr.

Räddningstjänst medlemsbidrag har budgeterats för
högt och lämnar ett överskott på 1,0 mnkr.
Prognosen för överförmyndarverksamheten är 0,2
mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras av ett
överskott i den länsgemensamma
överförmyndarnämnden för 2020 men som påverkar
2021 års resultat.
Covid-19
Kostnader med anledning av covid-19 uppgår till 2,9
mnkr. Det avser stöd motsvarande avgiften för
livsmedelstillsyn och serveringstillstånd till företag
som bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café och
bryggeri samt ett extra friskvårdsbidrag på 1 000 kr till
kommunens medarbetare. Nämnden prognostiserar
intäkter om 0,3 mnkr avseende ersättning för
sjuklönekostnader och andra merkostnader kopplade
till covid-19, såsom annonsering och
informationsinsatser till kommuninvånarna.

Miljö- och byggnadsnämnden
Prognos helår: +3,1 mnkr (+15 %)
Miljö- och byggnadsnämndens budget för 2021 är
20,9 mnkr. Budgeterade intäkter för året är 26,8 mnkr
och budgeterade kostnader 47,7 mnkr. Utfallet per
oktober visar en positiv avvikelse mot budget på 3,7
mnkr och prognosen för 2021 visar en positiv
avvikelse mot budget på 3,1 mnkr.
Miljöavdelningens prognos visar ett överskott på 0,8
mnkr. Taxeintäkterna beräknas till 0,4 mnkr under
budget. Utökat ersättning för trängseltillsyn,
sjuklönebidrag och projektintäkt gör dock att
prognosen totalt för intäkterna hamnar 0,1 mnkr
under budget.
Byggavdelningens prognos visar ett överskott på 2,6
mnkr. Intäkterna beräknas till 1,7 mnkr över budget
och det beror främst på högre intäkter än budgeterat

Enköpings kommun

Stabens prognos är att budget överskrids med 0,3
mnkr. Stabens under-/överskott fördelas vid årets slut
ut på verksamheterna.
Prognosen för nämnd och nämndsekreterare visar att
budget överskrids med 0,1 mnkr.
Ökade kostnader och minskade intäkter med
anledning av covid-19
Än så länge kan miljöavdelningen kompensera den
minskade effektiviteten på grund av covid-19 genom
att hålla nere aktiviteter kopplade till skattefinansierad
verksamhet.
Det är i dagsläget oklart om ersättningen kommer
täcka kostnaderna för trängseltillsynen och om annan
planerad och budgeterad verksamhet kommer att få
stå tillbaka. Det finns en risk att tillsynskostnad på 0,1
mnkr inte kommer att täckas av ersättningen, om
tillsynsbehovet fortsatt är detsamma.


Miljöavdelningen får 0,3 mnkr i ersättning för
trängseltillsyn.



Prognos för kostnaden är 0,4 mnkr om
miljöavdelningen jobbar lika mycket med
trängseltillsynen till och med september.

Socialnämnden
Prognos helår: -9,5 mnkr (-4 %)
Socialnämnden redovisar ett underskott på 9,9 mnkr i
delårsbokslutet. De verksamheter som avviker
negativt från budget är framförallt ekonomiskt
bistånd, vuxenplaceringar på institution,
familjehemsplaceringar och vuxenvård våld vilket gör
att prognosen för året försämras till -9,5 mnkr.
Vård- och omsorgsnämnden har fått externa medel
som en extra satsning för arbete med psykisk ohälsa
och suicidprevention.
Då detta arbete till stor del har bedrivits på
Socialförvaltningen kommer en del av dessa medel
omfördelas vilket gör att prognosen förbättras med
2,6 mnkr.
En justering av debiteringen för
samsjuklighetsboendet motsvarande 0,1 mnkr har
gjorts, förbättras med ytterligare 0,1 mnkr.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar även i år.
Nettokostnaden ligger 12 procent över motsvarande
period föregående år och beräknas bestå året ut.
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Omvärldsfaktorer som befolkningsökning,
konjunkturnedgång, stigande arbetslöshet,
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag och
pandemin har alla bidragit till detta. Samverkan med
Jobbcentrum och Joar Socia är en viktig åtgärd. Trots
insatser är bedömningen att alltför många
omvärldsfaktorer påverkar i negativ riktning och
prognosen för försörjningsstöd lämnas oförändrad på
-6,4 mnkr för året.
För barn och unga har placeringar på SIS-institutioner
inte varit aktuella i år vilket bidrar till den positiva
avvikelsen på 6,1 mnkr. Förvaltningens arbete med att
ställa om dyra konsulentstödda
familjehemsplaceringar till interna familjehem innebär
att ersättningsnivån har drivits upp för att möjliggöra
denna övergång och inte tappa familjehem vilket gör
en negativ avvikelse på 3,9 mnkr. Det ökade inflödet
har dock lett till att den planerade minskningen av
konsulentstödda familjehemsplaceringar har uteblivit
då egna familjehem har saknats. Detta gör en negativ
avvikelse på 1,5 mnkr.
En annan beslutsprocess i stödboendekedjan har
möjliggjort ett optimalt nyttjande av våra egna
boenden. Effekten blir färre externa placeringar och
resurserna i egen öppenvård används fullt ut.
Tidplanen för inflyttning av externt placerade klienter
till det nya samsjuklighetsboendet har försenats på
grund av att vissa klienters behov av HSL-insatser inte
kunnat lösas. Arbete pågår för att hitta en lösning.
Placeringar för vuxna på SIS-institutioner är fler än
budgeterat men ligger något under förra årets nivå.
Det är samma individer som återkommer. Svårt att få
en långsiktig effekt på placeringarna som blir mer
livsuppehållande insatser. Tungt destruktivt missbruk i
kombination med neuropsykisk problematik.
SoL-placeringar vuxen har minskat under hösten och
beräknas fortsätta ligga på en lägre nivå än beräknat
vilket gör att den tidigare prognosen förbättras med
1,2 mnkr vilket gör att prognosen för året blir -2,3
mnkr.
Inom vuxenvården har externa våldsplaceringar ökat
kraftigt på grund av det ökade inflödet av
våldsärenden. Komplexiteten i dessa ärenden gör att
placeringarna blir mycket mer kostsamma än vad som
budgeterats. Detta gör att prognosen försämras med
4,4 mnkr. Ett mer samordnat arbetssätt mellan olika
team visar effekt i kvalitet och bedöms på sikt även ge
ekonomiska effekter. Egna jourlägenheter används i
de fall det är möjligt. Inflödet av ärenden fortsätter att
öka och sätter hög press på handläggarna.
Prognosen lämnas oförändrad.
Placeringar i externa konsulentsstödda familjehem för
vuxna bedöms inte vara aktuellt under året varvid
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kostnaden helt tas bort i prognosen.
Ensamkommande flyktingbarn minskar och är för
tillfället 6 till antalet. Verksamheten bedöms uppvisa
ett positivt resultat för året.
Prognosen lämnas oförändrad.
Covid-19
Inga tillsynsavgifter tas ut under året vilket innebär en
minskning av intäkter på 0,7 mnkr. Förvaltningen
bedöms erhålla kompensation för sjuklönekostnader
med 0,5 mnkr. Totalt sett en minskning av intäkter
motsvarande 0,2 mnkr.
En uppskattad kostnad av pandemins effekt på
försörjningsstöd är 3–5 mnkr.
Ökade kostnader för inhyrd personal på grund av ett
högt inflöde av ärenden. Problematiken med att
rekrytera erfarna socionomer har lett till att redan
inhyrd personal behövt förlängas året ut.
Uppskattad kostnad ökar från 2,4 mnkr till 3,0 mnkr.
Våld i nära relationer har ökat när otryggheten för
både vuxna och barn ökar. Mer tid tillsammans i
hemmet har fått negativa effekter i redan utsatta
familjesystem och socialnämnden har därför behövt
bevilja insatser på till exempel skyddade boenden.
Förvaltningen gör i nuvarande läge även
bedömningen att det kan komma behövas fler och
mer omfattande insatser för barn, unga och vuxna
utifrån ökad psykisk ohälsa.
nämndens nettokostnader kopplat till covid-19
bedöms ligga i spannet 6,2–7,2 mnkr.
Socialnämnden har ett antal åtgärder för att hantera
prognosticerat underskott.
De områden som är prioriterade är;







försörjningsstöd - att flera personer som
uppbär försörjningsstöd ska ta del av
arbetsmarknadsåtgärder och bli
självförsörjande
fortsatt arbete med insatser som dämpar
utbetalningstakten gällande försörjningsstöd
fullfölja omställning av vård på hemmaplan
både avseende barn, unga och vuxna
rätt nivå av insats för personer som utsatts för
våld
särskilt säkerställa en minskad total kostnad
för vuxenvården med hänvisning till beskriven
nettoavvikelse både gällande externa som
interna insatser

I övrigt är socialnämndens bedömning att den
effektiviseringsplan som beslutades redan 2019
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kvarstår. Aktiviteterna i den planen är av långsiktig
karaktär och har arbetats med under 2020 och
fortsätter även i år.
Kostnader kopplade till det ökade inflödet av
komplexa ärenden av våldskaraktär tillsammans med
försörjningsstöd är svåra att påverka. Nivån på det
ökade inflödet av framförallt våldsärenden har varit
betydligt högre än vad som kunnat förutses. Ovan
beskrivna åtgärder är inte tillräckliga för att möta de
markant ökade kostnaderna varför Socialnämnden
bedömer att en budget i balans inte är möjlig att nå
innevarande år.

Tekniska nämnden
Prognos helår: +0,3 mnkr (0 %)
Även detta år försvåras prognosarbetet av den
rådande situationen med covid-19. Det är svårt att
bedöma den ekonomiska effekten och till det kvarstår
osäkerhet kring kommande åtgärder. Prognosen
inkluderar, i den mån det setts som möjligt,
preliminära uppskattningar av covid-19 relaterade
effekter.
Generellt finns en ekonomiskt positiv covid-19
påverkan på grund av en lägre extern påverkan på
nämndens verksamhet än normalt. Årets kalla och
snörika inledning har gett en ökad kostnad för
vinterväghållning.
I den löpande driften redovisas ett överskott på 13,7
mnkr i prognosen som baseras på lägre kostnad för
löner, färdtjänstresor, belysningsunderhåll,
fastighetsförsäkring och utredningar samt ökad intäkt
viten, parkeringar, schakt- och grävtillstånd. Ökad
kostnad för vinterväghållning och intäktsbortfall för
uteserveringar och torgplatser reducerar överskottet.
Lägre kostnad/intäkt jämfört med budget:





Personalkostnader pga föräldraledighet,
vakanser och tillfälligt lägre
sysselsättningsgrad.
Försäkringspremier som till del beror på ett
förebyggande säkerhetsarbete.
Färre utredningar inom fastighets- och
gatusidan.
Ett mindre behov av underhåll för
gatubelysning.

Högre kostnad/intäkt jämfört med budget:





Ökad intäkt schakt- och grävtillstånd.
Ökad intäkt parkeringar.
Erhållen intäkt för viten.
Högre kostnad för inköp av växtmaterial.
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Högre kostnad för vinterväghållning.

Covid -19 effekt:






Lägre kostnad med 1,8 mnkr för resor med
färdtjänst.
Färre serverade portioner på gymnasiet ger ett
intäktstapp på 1,3 mnkr samt en lägre kostnad
för livsmedel och personal med 1,1 mnkr.
Lägre kostnad för utbildningar som flyttats till
nästa år 0,8 mnkr.
Bidrag för sjuklöneersättning med 1,3 mnkr.
Avgift för uteserveringar och torghandel tas
bort även detta år vilket ger en lägre intäkt
med 0,2 mnkr.

För VA-kollektivet finns i prognosen lägre
personalkostnad på grund av vakanser, lägre kostnad
för underhållssatsningar och utbildningar som flyttats
fram till 2022 samt bidrag för sjuklöneersättning.
Överskott fonderas inför byggnation
avloppsreningsverk.
Lokaler
Under posten lokaler samlas ej hyresgrundande
kostnader som rivning, utrangering, nedskrivning,
tomma lokaler med mera. I denna prognos förväntas
ett underskott på 13,4 mnkr.
Här återfinns kostnad för rivning av bland annat
kommunhuset och F-huset Westerlundska gymnasiet.
Sanering av Grillby förskola samt utrangering av bland
annat idrottshusets simhallsdel, Grillby förskola och
Pluto förskola.
De inomhusproblem som fanns på Åkersbergs
omvårdnadsboende har åtgärdats och hyresgäster
flyttade tillbaka 2019. En juridisk process pågår för att
avgöra om kostnader ska täckas av entreprenör.
Arbetet pågår kontinuerligt med att hålla ned
driftkostnader inom posten lokaler genom att se över
kostnader inom värme, bevakning, belysning med
mera, utan att några värden förstörs. Utrustning och
material från fastigheter som inte används eller som
ska rivas återanvänds.
Covid-19
Efter denna långa tid med pandemi märks mer och
mer en tydlig effekt på samverkansmöjligheten både
internt inom kommunen samt med extern part, på
grund av akuta sjukdomssymtom samt uteblivna
fysiska innovativa mötes forum.
För att hjälpa näringsliv och kommuninvånare införs
åtgärder, i form av att gällande avgifter reduceras eller
tas bort under en viss period. Det har också varit
viktigt att drifts- och investeringsprojekt löpt vidare
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för att bidra till att säkerställa arbetstillfällen för
näringslivet. Effekter som är covid-19 relaterade:













Avgifter för uteserveringar och torghandel tas
bort under 2021, vilket medför en lägre intäkt
på 0,2 mnkr.
Hyresreducering för perioden jan-mar
kommer att lämnas för vissa fastigheter med
totalt 35 000 kr. Statligt stöd medger att
kommunen återfår 50% av given reducering.
Westerlundska gymnasiet har minskad närvaro
vilket innebär färre serverade portioner mot
budgeterat. Detta medför en lägre intäkt på
1,3 mnkr för måltidsverksamheten samtidigt
som utbildningen får motsvarande lägre
kostnad.
Samtidigt som måltidsverksamheten får lägre
intäkter för färre serverade måltider, minskar
kostnaden för livsmedel och personal med 1,1
mnkr.
Sänkt kostnad för färdtjänst med 1,8 mnkr på
grund av ett minskat resande.
Sänkt kostnad för utbildningar som flyttats till
nästa år 0,8 mnkr.
Utöver detta finns en ökad kostnad i den
dagliga verksamheten för att förhindra smitta.
Det kan vara genom inköp av skyddskläder,
rengöringsmedel, ökad sophämtning med
mera. För närvarande är denna kostnad 0,2
mnkr.
Bidrag sjuklöneersättning från
Försäkringskassan 1,3 mnkr.

Fastighet jobbar aktivt med energieffektivisering,
säkerhetsåtgärder samt underhållsplanering som
bidrar till lägre driftskostnader samt för att behålla
värdet på fastigheten över tid.
Utveckling av samhällsbyggnadsprocessen enligt
politisk ambition med stadsdelsutveckling på Myran
området kräver en ny tjänst – programledare.
Kostnaden hanteras 2021 inom avdelningen på grund
av tillfälligt ändrad sysselsättningsgrad. Har äskats i
budget 2022.
För att möta de avvikelser som uppstår till följd av
covid-19 krisen, utan att skapa störningar, genomförs
bland annat åtgärder inom måltidsservice. Man möter
nedgången i antalet måltider genom effektiv
bemanning och anpassat livsmedelsinköp i en aktiv
dialog med utbildningsförvaltningen. Städservice
planerar löpande sina insatser för att fullfölja sina
åtaganden med effektiv användning av personal.
Inom posten LOKALER pågår en fastighetsöversyn av
lokaler som inte används av kommunen och som kan
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användas som ersättningslokal eller kan avyttras.

Upplevelsenämnden
Prognos helår: -8,4 mnkr (-6 %)
Upplevelsenämnden har en budget 2021 på 152,2
mnkr. Sponsringsuppdraget, 0,1 mnkr har under året
flyttat till kommunstyrelsen. Prognosen för oktober
uppgår till 160,6 mnkr. Det är en negativ
budgetavvikelse för året med 8,4 mnkr eller 5,5 procent. Det är en något förbättrad prognos (0,2
mnkr) jämfört med rapporteringen i augusti.
Prognosen är upprättad utifrån att verksamheterna
under hösten succesivt återgår till ett normalläge i takt
med att restriktionerna lättar. Verksamheterna ser en
risk i att människor under pandemin ändrat sitt
beteendemönster vad gäller att besöka och ta del av
kultur- och fritidsaktiviteter och att återgången till
normalläge kommer ske med en viss fördröjning.
Covid-19 påverkar nämndens prognos med totalt 10,9
mnkr i underskott. Lägre eller uteblivna intäkter
uppgår till 13,5 mnkr när antalet besökare har
begränsats, arrangemang fått ställas in, verksamheter
tillfälligt fått stänga och Pepparrotsbadets öppnande
fått skjutas fram. Det har varit svårt att bedöma vilka
intäktsavvikelser som beror på pandemin jämfört med
annan orsak och en fördjupad analys kommer göras
inför budget 2022. Nämnden har även fått ersättning
för sjuklönekostnader med 0,4 mnkr. På kostnadssidan
bedöms det finnas poster direkt kopplade till
pandemin med 2,2 mnkr som lägre kostnader för
bland annat personal, förbrukningsmaterial och
kapitaltjänstkostnader på grund av samma orsak som
för intäkterna.
Idrotts- och fritidsanläggningar har den största
avvikelsen i prognosen med ett underskott på 11,0
mnkr (-12,8 procent). Pandemin har haft stor påverkan
på verksamheten. För Pepparrotsbadet är prognosen
att intäkterna minskar med 15,1 mnkr. Pandemin har
även påverkat uthyrningen av hallar och skollokaler
och beräknas medföra minskade intäkter med 1,0
mnkr. Det beräknas också minskade kostnader på
Pepparrotsbadet direkt kopplade till pandemin såsom
lägre kostnader för tvätteritjänster, livsmedelsinköp
och förbrukningsmaterial. Vidare är hyran på
Pepparrotsbadet 4,4 mnkr lägre än budgeterat.
Verksamheten har satt en kompensationspost i
budget på ökad hyreskostnad för Idrottshuset på 1,6
mnkr vilket är differensen mellan det hyresavdrag som
skulle erhållits vid simhallens uppsägning och det
faktiska utfallet för hyressänkning. Hyresreducering
har därefter erhållits med 0,4 mnkr under året vilket
ger en avvikelse på 1,2 mnkr.

8

Fritidsgårdar visar ett överskott med 1,1 mnkr för året Förvaltningen har beslutat följande:
då verksamheten under perioder varit helt stängd eller
 All rekrytering vid vakanser ska godkännas av
haft begränsning av antalet besökare. Överskottet
förvaltningschef. Restriktioner råder.
förklaras av lägre personalkostnader och inställda

Aktiviteter/arrangemang som kan ställas in
aktiviteter.
utan allvarliga negativa följder ska ställas in.
Sammanfattning av resultatet för perioden
Avtal fullföljs där vi måste.

Stopp av inköp som inte är absolut
Nämndens totala budgetavvikelse för perioden är ett
nödvändiga.
underskott på 5,4 mnkr (-4,2 procent). Externa bidrag
 Aktiviteter för kompetensutveckling och
för perioden uppgår till 1,9 mnkr och motsvaras av
konferenser som medför kostnader ska
kostnader i samma storlek, dessa intäkter och
godkännas av förvaltningschef.
kostnader ingår inte i nedanstående beskrivning.

Personalaktiviteter begränsas eller ställs in, ska
Den negativa budgetavvikelsen med underskott på
godkännas av förvaltningschef. Friskvård
8,9 mnkr för Idrotts- och fritidsanläggningar beror till
berörs inte.
största del på minskade intäkter med 13,9 mnkr.

Alla chefer och personal uppmanas till allmän
Pepparrotsbadets försenade öppning samt
restriktion och försiktighet med ekonomiska
begränsning av antal besökare på grund av pandemin
medel.
förklarar merparten av intäktsbortfallet. Öppnandet av
gymmet har försenats då en upphandling överklagats Förvaltningen har ett resultatanalysmöte efter
i två omgångar vilket påverkar intäkterna. Färre
delårsrapporten är inlämnad där uppföljning av
bokningar av idrottshallar ligger också bakom det
åtgärder för budget i balans kommer att diskuteras.
lägre utfallet. Kostnaderna inom verksamheten har
Nämnden har tagit beslut om att inte genomföra
varit 4,9 mnkr lägre och förklaras delvis av lägre
investeringen konstgräsplan (UPN2021/89), främst ur
kostnader för inköp till följd av färre besökare samt
perspektivet att ta ett kommunövergripande ansvar
lägre hyreskostnader för Pepparrotsbadet då ingen
för kommunens ekonomi och totala
hyra debiteras för januari på grund av försening av
investeringstyngd. Detta beslut har ingen påverkan på
byggprojektet samt att månadshyran blivit lägre än
driftsbudgeten under 2021, då planen inte skulle vara
tidigare beräknat efter justering av avskrivningstider
färdigställd under 2021.
för fastighetens olika delar. Hyreskostnaden för
Idrottshuset är 1,0 mnkr högre än budgeterat vilket
Utbildnings- och
beror på differensen mellan det hyresavdrag som
arbetsmarknadsnämnden
skulle erhållits vid simhallens uppsägning och det
faktiska utfallet för hyressänkning. Utfallet för
Prognos helår: +12,1 mnkr (+1 %)
kapitaltjänstkostnader för inventarier har under
perioden varit lägre då de ännu inte bokförts fullt ut
Analys av resultat jämfört med budget
och att investeringar köpts in sent på året.
Nämnden har ett ansvar som finansiär för alla
Verksamhet Bibliotek har ett överskott på 1,4 mnkr för folkbokförda i kommunen som deltar i verksamheter
perioden vilket bland annat beror på lägre
inom nämndens ansvarsområde. Nämnden har också
personalkostnader på grund av pandemin. Kostnaden ett ansvar som utförare och huvudman för kommunal
för kapitaltjänst är lägre då inköpet av nya bokbussen verksamhet. Det gör att redovisningen är uppdelad på
försenats och upphandlingen av återlämningsrobot
begreppen hemkommun och egen regi. Underskott i
skett senare än planerat.
kommunala verksamheter kan innebära att
verksamheter i privat regi ska kompenseras med
Fritidsgårdar har under våren fått anpassa sin
motsvarande belopp för att det ska vara likvärdiga
verksamhet till pandemilagen och tidvis haft
villkor.
verksamheten helt stängd eller vid öppet haft ett
begränsat besöksantal på maximalt 12 besökare vilket Verksamheter i egen regi visar ett överskott på 19,6
har gett ett överskott för perioden med 1,3 mnkr.
mnkr. Av överskottet på externa bidrag (statsbidrag)
Tillsättningen av en vakant tjänst har skjutits fram till
utgör den största delen, 8,0 mnkr, ersättning från
dess att verksamheten öppnar fullt ut igen samt att
Försäkringskassan avseende sjuklönekostnader. Detta
flertalet resor och aktiviteter i samband med skollov
bidrag är kopplad till Covid-19 och har utbetalats för
har fått ställas in. Begränsningen av antalet besökare
perioden januari till september.
har också gjort att de löpande kostnaderna som
Förskola, förskoleklass, grundskola och
funnits i den ordinarie verksamheten varit lägre.
gymnasiesärskola har tillsammans ett överskott på
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27,2 mnkr. De största orsakerna till överskottet är
ökade bidrag samt budgeterade lönekostnader som
inte har realiserats än.
Gymnasiet och vuxenutbildningen visar på ett
underskott på 8,8 mnkr. Arbetsmarknadsåtgärders
positiva resultat jämfört med budget påverkas av att
kostnaden för feriearbetande ungdomar redovisas i
den verksamhet där arbetet utförts och inte där
budgeten är lagd (nu 3,0 mnkr). I gymnasiets utfall
ingår den extra skolmiljard som riksdagen beslutat om
i vårändringsbudgeten.
Alla nämndens verksamheter har ett
effektiviseringskrav på 0,3 procent.
Effektiviseringskravet förklarar underskottet för
gymnasieskola. Flytten av Vuxenutbildningscentrum
innebär en ökad kostnad för lokalhyra jämfört med
budget då den skedde tidigare och att det tillkom
kostnader för trådlöst internet och tilläggskontrakt för
ombyggnationer. Verksamheten har också mött en
ökad efterfrågan under pandemin och haft ökade
kostnader för distansstudier. Statsbidraget för de med
etableringsplan fortsätter att minska jämfört med
budget.
Hemkommunen visar ett överskott med 4,2 mnkr. Det
förklaras till största del (7,3 mnkr) av lägre utbetald
ersättning till kommunala verksamheter. Det är inom
förskola, fritidshemsverksamhet och gymnasiet som
ersättningen varit lägre.
Kostnaden för förskolebarn i annan regi är högre än
budget (7,4 mnkr). Detta beror både på fler barn än
budgeterat, men också en förskjutning från deltid till
heltidsvistelse. Även för gymnasiet har kostnaden i
annan regi varit högre än budgeterat, vilket förklaras
av programval och volymer.
Covid-19 påverkan på resultatet
Nämndens resultat är påverkat av Covid-19.
Måltidskostnaden för gymnasiet har varit lägre då
undervisningen bedrivits på distans under delar av
vårterminen. I vissa verksamheter har behovet av
vikarier varit lägre då antalet barn och elever varit
lägre. I andra verksamheter har efterfrågan på
utbildning och på distans medfört nyanställningar.
Andra effekter av pandemin är lägre kostnader för
kompetensutveckling i form av utbildningar,
konferenser, seminarier och planeringsdagar för
medarbetare och studiebesök och praktik för elever. I
oktober är 0,1 mnkr bokförda som ökade inköp av
material.
Analys av prognos jämfört med budget
Verksamheter i egen regi visar en prognos med ett
överskott på 14,3 mnkr. För förskolan beror en stor del
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av överskottet på statsbidrag för minskade
barngrupper,11,3 mnkr, som inkom under sommaren
och sträcker sig under resten av året. Bidraget var
större än vi räknat med och verksamheten har ännu
inte hunnit ställa om till dessa ökade intäkter. Som
jämförelse fick nämnden 15,9 mnkr i statsbidrag för
minskade barngrupper för hela perioden juli 2020 juni 2021. Förskoleklass och grundskola i egen regi
visar också ett stort prognostiserat överskott och det
beror till största del på mindre lönekostnader än
budgeterat.
SFI och Integrationsenheten påverkas negativt av allt
lägre nivåer på etableringsbidraget från
Migrationsverket. Till det kommer en ökad efterfrågan
på utbildning och en minskad genomströmningstakt.
Gymnasiet har vid terminsstarten ett lägre antal elever
än budgeterat vilket ger lägre volymersättning. Bidrag
från Arbetsförmedlingen på 0,8 mnkr påverkar
Arbetsmarknadsåtgärders prognos positivt och att
Feriearbete prognostiseras med 2,0 mnkr på den
verksamhet där arbetet utförs.
Hemkommunen visar en negativ prognos med 2,2
mnkr. En stor del av underskottet beror på högre
volymer inom annan regi.
Barn- och eleversättningar till privat regi inom
förskola, grundskola och gymnasiet förväntas kosta
11,9 mnkr mer än budget, men 7,7 mnkr mindre inom
övriga verksamheter. Enheten för Forskning och
utveckling har ett överskott då pandemin försvårat
genomförandet av kompetensutveckling.
Ingen hänsyn är tagen till kompensation till
verksamheter i privat regi för underskott i kommunala
verksamheter.
Utmaningen under 2021 kommer att bli att på ett
ansvarsfullt sätt hitta åtgärder för att använda
tilldelade resurser utan att öka kostnaderna för
kommande år, utifrån ett troligt positivt resultat vid
årets slut.
Det har tidigare funnits indikationer på att
skatteintäkterna kommer att vara lägre framöver och
att det därmed kommer att bli en lägre budgetram.
Detta har inneburit att grundskolorna valt att vara
försiktiga med att dra på sig framtida kostnader
genom rekrytering av personal. Skolornas verksamhet
planeras terminsvis och tidiga budgetbeslut ökar
möjligheten att organisera för en budget i balans och
anpassa kostnaderna redan i år.

Valnämnden
Prognos helår: 0 mnkr (0 %)
Valnämnden har en budget för 2021 på 0,3 mnkr.
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Prognosen för helåret är i enlighet med budget. Inga
val genomförs i år.

Vård- och omsorgsnämnden
Prognos helår: +4,9 mnkr (+1 %)
Efter 10 månader ser förvaltningens resultat positivt
ut, bortsett från den påverkan som pandemin har på
driftskostnaderna, inköp av skyddsmaterial, samt
personalkostnaderna. Den totala kostnaden för covid19 för innevarande år är så här långt -30,9 mnkr.
Intäkterna för 2021 påverkas med 9,4 mnkr som staten
har beslutat att utbetala gällande ersättning för covid19 och som härrör sig till 2020. Det ger en nettoeffekt
på -21,5 mnkr.
Hemtjänstens kostnader är 3,1 mnkr bättre än
budgeten. Utförd tid har minskat så här långt under
året och förvaltningens bedömning är att det beror på
att många kunder har sagt ifrån sig sina
hemtjänstinsatser under pandemin.
Särskilt boende har en stor negativ påverkan på -12,2
mnkr med anledning av att alla kostnader för
skyddsmaterial, covid-19, bokas där. Enligt
information kommer inga ytterligare riktade
ersättningar för detta att utbetalas under 2021 utan
där anser regeringen att det riktade bidraget för
"Äldreomsorgssatsningen" ska finansiera
kommunernas kostnader för covid-19, vilket det också
gör i Enköping. Nedläggningen av Åsundagården ger
en besparing på cirka 7 mnkr.
Äldreomsorgslyftet är ett statsbidrag som ska
användas för att utbilda vårdbiträden till
undersköterskor. I år kommer förvaltningen, enligt
prognos, att använda 1,3 mnkr av 7,4 mnkr, som ingår
i förvaltningens budgetram. Det innebär att 6,1 mnkr
inte kommer att nyttjas till utbildningsinsatser och det
ger ett positivt utfall i förvaltningens prognos.

LSS boende har ett minusresultat på 6,5 mnkr, varav
0,6 mnkr är viten för ej verkställda beslut. Det beror
bland annat på en tidigare köpt plats som nu utförs i
egen regi, -3,4 mnkr, samt en kund med stora
vårdbehov som har skrivits ut från slutenvården, -1,3
mnkr. Dessa kostnader har tidigare legat på kostnaden
för köpta platser som nu visar ett positivt resultat på
5,1 mnkr. Dock har kostnaden för köpta platser
försämrats jämfört med tidigare rapporterad prognos
på grund av köpta korttidsplatser inom äldreomsorg
med anledning av att slutenvården skriver ut kunder i
snabb takt samt att de har och har haft stängda
avdelningar.
Daglig verksamhet påverkar resultatet positivt med
3,9 mnkr med anledning av att flera kunder fortsatt
avstår från att vistas på sin arbetsplats med risk för att
smittas av covid-19. Där har verksamheten haft en
möjlighet att minska personalkostnaderna, bland
annat genom att medarbetarna tillfälligtvis bemannar
annan verksamhet inom LSS-området där behov
uppstår.
Personlig assistans har en positiv påverkan på
förvaltningens resultat med 3,2 mnkr. Det kan delvis
förklaras med att ett flertal kunder har avlidit.
Central administration har ett utfall på +6,2 mnkr. Det
beror bland annat på omfördelning och minskning av
lönekostnader samt bidrag för "God och nära vård" i
samarbetet med regionen.
En återbetalning av lokalhyror på 4,5 mnkr från
samhällsbyggnadsförvaltningen, på grund av
osäkerhet i beräkningen av deras budget, påverkar
resultatet positivt.

Nämndens prognos för 2021 inklusive kostnaderna för
covid-19 hamnar på +5,0 mnkr. Exklusive kostnaderna
för covid-19 blir resultatet +26,5 mnkr och exklusive
tillskottet för sjuklönekostnaderna blir resultatet +19,0
För 2020, april-december, fick förvaltningen ersättning mnkr.
från staten på 70 procent av alla sjuklönekostnader.
Med nuvarande prognos, exklusive kostnaderna för
För 2021 har staten beslutat att ersätta kommunerna
pandemin, ser förvaltningen att inga åtgärder behöver
med sjuklönekostnaden för januari-september. Det
göras för att uppnå en budget i balans.
motsvarar 7,5 mnkr för vård- och
Prognosen ser för året god ut, men en stor oro finns
omsorgsförvaltningen och 49 procent av
för kommande år. Verksamheterna har gjort stora
förvaltningens sjuklönekostnader.
effektiviseringar och är nu på en nivå där ytterligare
Det är mycket svårt att rekrytera sjuksköterskor inom
effektiviseringar inte kan göras utan negativ effekt på
hela förvaltningen och det tar lång tid att tillsätta de
kvaliteten.
vakanta, fasta tjänsterna. För att säkerställa
patientsäkerheten behöver hyrsjuksköterskor tas in i
stor omfattning och det har en betydande effekt på
kostnaderna för alla verksamheter. Det tillsammans
med förvaltningens semesteravtal gällande
sjuksköterskor belastar resultatet med -5,0 mnkr.
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Skattefinansierade investeringar
Investeringar Fastighetsavdelningen
Fastighetsavdelningen har sammantaget en budget 2021 på 432,2 miljoner kronor. Prognosen för året
är 297,8 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 134,4 miljoner kronor under budget.
Tekniska nämndens planerade underhåll
Tekniska nämndens budget 2021 för planerat underhåll är 100,0 miljoner kronor och prognosen för
2021 är i dagsläget 63,9 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 36,1 miljoner kronor under budget.
Större projekt som bidrar till avvikelsen:
TN Ombyggnad undercentral och utbyte av vattenledningar Korsängsskolan
Projektet har en budget på 4,0 miljoner kronor och en prognos på 0,5 miljoner kronor för i år. Årets
prognos har sänkts till följd av att arbetet är framflyttat till nästkommande år på grund av vakanser.
TN Hummelstaskolan vattenstråk (stamrenovering)
Projektet har en budget på 3,0 miljoner kronor och en prognos på 0,0 miljoner kronor för i år. Projektet
beräknas starta 2022 och kommer då delas upp på två år. Årets prognos har sänkts till följd av att
arbetet är framflyttat till nästkommande år då utredningen dragit ut på tiden. Relining på
Hummelstaskolan har däremot påbörjats men det ingår i ett annat projekt (TN Hummelstaskolan
relining avlopp stamrenovering).
TN Korsängsskolan – stamrenovering
Projektet har en budget på 6,5 miljoner kronor och en prognos på 0,4 miljoner kronor för i år. Årets
prognos har sänkts till följd av att arbetet är framflyttat till nästkommande år då utredningen dragit ut
på tiden.
Nyborg avloppsstammar
Projektet har en budget på 12,0 miljoner kronor och en prognos på 0,6 miljoner kronor för i år.
Avvikelsen beror på att man istället för byte av avloppsstammar utför relining, vilket är renovering
istället för byte av avloppsstammar, vilket medför lägre kostnad. Fortsatt relining av avloppsstammar
kommer att ske etappvis kommande år.
TN Trögdshemmet – kartering/relining avlopp (stambyte)
Projektet har en budget på 7,0 miljoner kronor och en prognos på 0,4 miljoner kronor för i år.
Avvikelsen beror på att man istället för stambyte utför relining, vilket medför lägre kostnad. Årets
prognos har sänkts till följd av att arbetet är framflyttat till nästkommande år då utredningen dragit ut
på tiden.

Övriga nämnders investeringar under 2021
Övriga nämnders sammantagna investeringsbudget för 2021 är 331,7 miljoner kronor och prognosen
för 2021 är 233,8 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 97,9 miljoner kronor under budget.
Avvikelsen beror till en del på att det årsvisa genomförandet av fleråriga investeringsprojekt förändrats
mot planeringen (exempelvis projekt UAN Nytt gymnasium). Dessutom finns det i budgeten utrymme
för nya investeringar som ännu avvaktar utredningar och politiska beslut (projekt UAN Grundskola
Västerleden 20,0 miljoner kronor där beslut endast finns om 8,0 miljoner kronor, UAN Grundskola
Örsundsbro 5,0 miljoner kronor, UAN Förskola 2 utökning 5,0 miljoner kronor, UPN Korsängen
omklädningsrum 10,0 miljoner kronor och UPN Kulturhus Joar inklusive bibliotek 15,0 miljoner kronor).

Övriga nämnders investeringar över projekttid
Den sammanlagda projektbudgeten för övriga nämnders pågående nyinvesteringar är 1 465,5
miljoner kronor. Total projektprognos för dessa investeringar vid projektens avslut uppgår till 1 505,7
miljoner kronor. Det ger en avvikelse på totalt 40,1 miljoner kronor över budget. Skillnaden beror
främst på Pepparrotsbadet.
Nedan redovisas projekt med egen total budget överstigande 5,0 miljoner kronor och vars totala
prognos avviker mer än 2,0 miljoner kronor med väsentlig händelse uppdelat per nämnd. Projekt inom
samlingsposter redovisas inte separat då de ska rymmas inom den årligen återkommande budgeten.

Investeringar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Örsundsbro nya förskola
Projektets totalprognos överstiger projektbudget med 7,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror på få antal
anbudsgivare, lågt räknad budget för lås, larm och oförutsedda utgifter samt att anslutningsavgifterna
blev dyrare än väntat. Projektet avslutades i augusti 2021.
Nytt gymnasium
Projektbudgeten är för närvarande 550,0 miljoner kronor. Projektets totalprognos är sänkt till 530,0
miljoner kronor på grund av lägre anbudssumma än kalkylerat. Årets budget är 86,6 mnkr med en
prognos på 56,6 mnkr. Avvikelsen beror på att entreprenadstarten är framflyttad, vilket emellertid inte
ska påverkar sluttiden.
Grundskola Västerleden
Årets budget är 20,0 miljoner kronor men beslut endast taget om 8,0 miljoner kronor (avser
programhandlingar). Vi kommer endast hinna utföra 4,0 miljoner kronor i år på grund av förlängt
arbete med förstudie.
Ripans nya förskola
Årets budget är 20,0 miljoner kronor med en prognos på 1,0 miljoner kronor. Projektet startade senare
än planerat på grund av förlängt arbete med förstudie. Projektets totala prognos på 68,5 miljoner
kronor är oförändrad och i enlighet med totala projektbudgeten.

Investeringar upplevelsenämnden
Pepparrotsbadet
Projektets totalprognos överstiger projektbudgeten med 41,0 miljoner kronor. Huvudsakliga orsaker till
överskridandet är markförhållande, förändring av konstruktionen och vindförhållanden.
UPN Driftlokaler Kaptensgatan
Årets budget är 5,0 miljoner kronor med en prognos på 1,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror på
senarelagd projektstart vilket medför att projektet löper över nästkommande år. Projektets totala
prognos på 5,0 miljoner kronor är oförändrad och i enlighet med totala projektbudgeten.
C-paviljongen Enavallen
Årets budget är 4,0 miljoner kronor med en prognos på 0,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror på
senarelagd projekteringsstart på grund av önskemål från UPN. Projektets totala prognos på 14,0
miljoner kronor är oförändrad och i enlighet med totala projektbudgeten.

Investeringar socialnämnden
Samsjuklighetsboende
Projektets totalprognos överstiger projektbudgeten med 6,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror på
försenad entreprenadstart till följd av ytterligare en diskussion med markägare om servitut för väg- och
avloppsanläggning. Ekonomisk diskussion pågår med entreprenören.

Investeringar Gatu- och parkavdelningen
Park- och gatuverksamheten har sammantaget en budget 2021 på 109,7 miljoner kronor. Prognosen
för året är 101,2 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 8,5 miljoner kronor under budget.

Gatuavdelningen
Gatuavdelningen står för 94,0 miljoner kronor av den totala budgeten och 87,3 miljoner kronor av
totala prognosen. Avvikelsen beror på att man inte har hunnit utföra alla arbeten som var planerade i
år. Orsaken beror till stor del på att ramavtalet för markentreprenader blev klart sent i våras på grund
av försenad upphandling, vilket ledde till försening av våra avrop till entreprenörerna. Entreprenörerna
har även haft en del problem med försenade leveranser av material på grund av Covid. Ytterligare
orsak som påverkat är underbemanning av projektledare inom Park-Gata-Trafik.
Budgeten för året är uppdelad på 13 samlingsposter och 2 projekt med egen total budget som
redovisas nedan:
Projekt 12480 Nytt linjenät Region Uppsala
Projektets totala budget är 61,4 miljoner kronor och stäcker sig fram till slutet av 2024. Projektet följer
slutlig tidplan och förväntas fullföljas inom budget. Årets prognos sänks däremot med 2,0 miljoner
kronor då vissa arbeten skjutits fram till 2022. Orsaken till detta är att projekteringen av vissa ritningar
blivit försenade på grund av att upphandlad konsultfirma haft problem med att leverera ritningarna i tid.
Projekt 12463 Korsning Stockholmsvägen - Österleden
Projektets totala budget är 13,0 miljoner kronor med en prognos på 13,0 miljoner kronor. Projekttiden
förlängs däremot till 2022-02-28 på grund av sena leveranser av material från leverantörer till följd av
Covid.

Parkavdelningen
Parkavdelningen står för 15,5 miljoner kronor av den totala budgeten och 13,7 miljoner kronor av
totala prognosen. Avvikelsen beror på att flera projekt ej kan slutföras i år på grund av
väderförhållanden och vakanta tjänster. Budgeten för året är uppdelad på 11 samlingsposter samt 1
projekt med egen total budget som redovisas nedan:
Projekt 12565 PK Klosterparken samlingsprojekt etapper 2021–2025
Projektets totala budget är 35,7 miljoner kronor med en prognos på 35,7 miljoner kronor.
Detaljprojekteringen har påbörjats i avvaktan på mark-och miljödomstolens beslut om
vattenverksamhet.

Taxefinansierade investeringar
Tekniska nämndens Vatten- och avloppsavdelning (VA)
Budget för investeringar inom vatten- och avloppsområdet för 2021 uppgår till 296,5 miljoner kronor.
Prognosen för året är 173,1 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 123,4 miljoner kronor.
Budgeten för året är uppdelad på 9 samlingsposter och 4 projekt med enskild budget.
Nedan redovisas avvikelser inom samlingsposterna för större projekt.
VA Övriga ledningsnyinvesteringar SAMLINGSPOST
Total budget för samlingsposten är 26,0 miljoner kronor, med 7 pågående projekt med sammanlagd
prognos på 37,3 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 11,3 miljoner kronor över budget,
vilket beror på att övriga ledningsinvesteringar ligger före plan. Detta innebär inte att totalbudgeten för
samlingsposten över tid överskrids.
Några större projekt som ingår inom samlingsposten:
Projekt 12198 VA Åkersberg mot Lingongatan
Omfattningen har utökats med längre ledningssträcka och det har tillkommit anslutning av ett
bostadsområde samt att geotekniken visar på ytligt berg som kräver sprängning. Ny upphandling har
genomförts och entreprenaden startade i mars och ska vara genomförd till årsskiftet. Alla ersättningar
för ledningsrätten är utbetalade. Totala projektprognosen har tidigare höjts med anledning av ökad
omfattning 2021.
Projekt 12346 VA Förstärkning av vatten och spill, Dp Boglösarondellen
Uppdraget utökades betydligt efter att utredningar tagits fram. Tillkommande i projektet är
pumpstation, längre ledningssträcka, arkeologi och större ledningsdimensioner. Entreprenaden är klar.
Återstår kostnader för asfaltering av yta vid pumpstation.
Projekt 12456 VA Förstärkning av vatten och spill, Storskogen
Lägre totalprognos sedan tidigare eftersom kostnadsfördelningen mellan de två projekten Förstärkning
Storskogen och Förstärkning Ekudden har justerats. Dessa projekt utförs delvis inom samma
entreprenad och delar på entreprenadkostnaderna. Slutbesiktning sker i november 2021.
Projekt 12457 VA Förstärkning dricksvatten från Munksundet
Lägre totalprognos sedan tidigare på grund av att anbudsumman för entreprenaden blev lägre än
uppskattat i tidigt skede. Entreprenaden är färdigställd. Återstår kostnader för ledningsrätt som
färdigställs 2022.
Projekt 12458 VA Förstärkning av vatten och spill, Ekudden
Projektering pågår. Entreprenaderna planeras till 2023 och samordnas då med uppförandet av
pumpstationen vid Norra Mariedal som tillhör projektet Ledningar nytt reningsverk. Projektet har en
högre totalprognos eftersom kostnadsfördelningen mellan de två projekten Förstärkning Storskogen
och Förstärkning Ekudden har justerats.

VA Nyinvestering övriga vatten-, avlopps- och dagvattenanläggningar SAMLINGSPOST
Total budget för samlingsposten är 15,0 miljoner kronor, med 2 pågående projekt som ger en
sammanlagd prognos på 1,2 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 13,8 miljoner kronor
under budget. Orsaken till avvikelsen är försening av projektet Uranreduktion Vånsjöbro.

Projekt 12447 VA Uranreduktion Vånsjöbro
Projektet är försenat på grund av anpassning till nytt statligt dricksvattendirektiv och dess
implementering i svensk livsmedelslagstiftning. Årets prognos är sänkt sedan tidigare men den totala
projektbudgeten kommer kunna bibehållas.

VA Reinvesteringar ledningsnät SAMLINGSPOST
Total budget för samlingsposten är 52,7 miljoner kronor, med 9 pågående projekt som ger en
sammanlagd prognos på 25,4 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 27,3 miljoner kronor
under budget. Avvikelsen beror på att flera större investeringsprojekt inom denna samlingspost är i
planeringsfas och hinner inte falla ut i projektgenomförande under året.
Större projekt som pågår inom samlingsposten:
Projekt 12086 VA-ledningar Munksunds-Hantverksgatan-Kungsgatan
Projektet är i genomförandefas. Etapp 1 beräknas vara klar efter sommaren och etapp 2 till nästa
sommar. Prognosen för totala projektbudgeten har tidigare höjts då omfattningen har utökats med
längre ledningssträcka och det har tillkommit byte av befintliga förbindelsepunkter.

VA Reinvesteringar vattenverk SAMLINGSPOST
Total budget för samlingsposten är 5,0 miljoner kronor, med 5 pågående projekt som ger en
sammanlagd prognos på 7,7 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 2,7 miljoner kronor över
budget. Avvikelsen beror sedan tidigare till stor del på renovering av Stenvretens vattentorn där en
betongutredning tillkom. Entreprenaden är nu färdigställd.
Projekt 12490 VA Renovering Stenvretens vattentorn
Omfattningen av projektet har utökats kontinuerligt, bland annat med ovan nämnda betongutredning,
vilket medfört en ökad totalprognos.

VA Reinvesteringar avloppsverk SAMLINGSPOST
Total budget för samlingsposten är 10,0 miljoner kronor, med 11 pågående projekt som ger en
sammanlagd prognos på 7,7 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 2,3 miljoner kronor
under budget. Avvikelsen beror bland annat på att projekt inom andra samlingsposter har varit mer
prioriterade i år.

VA Avloppsverk Enköping stödåtgärder SAMLINGSPOST
Total budget för samlingsposten är 3,0 miljoner kronor, med 1 pågående projekt som ger en
sammanlagd prognos på 3,0 miljoner kronor för året.

VA Fordon Vatten och avlopp SAMLINGSPOST
Total budget för samlingsposten är 0,5 miljoner kronor, med 1 pågående projekt som ger en
sammanlagd prognos på 0,4 miljoner kronor för året.

VA Exploatering nya nät SAMLINGSPOST
Total budget för samlingsposten är 38,3 miljoner kronor, med 10 pågående projekt som ger en
sammanlagd prognos på 22,0 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 16,3 miljoner kronor
under budget. Avvikelsen beror på att flera projekt ännu är i planeringsfas. Tidplanen för VAexploatering styrs av exploatörens tidplan. Större projekt som påverkar avvikelsen:

Projekt 12264 VA Storskogen etapp 1
Detaljplanen har inte vunnit laga kraft. Projektet är i planeringsfas och entreprenad påbörjas troligen
vinter/vår 2022. Den framflyttade entreprenadstarten medför en sänkt prognos för 2021, men den
totala projektbudgeten kommer kunna bibehållas.
Projekt 12484 VA Storskogen etapp 2, 3 och 5
Avvaktar detaljplan och byggnation av etapp 1 innan utbyggnad av VA kan påbörjas. Den framflyttade
entreprenadstarten medför en sänkt prognos för 2021, men den totala projektbudgeten kommer kunna
bibehållas.
Projekt 12459 VA Hagalund etapp 2
Detaljprojektering pågår och entreprenad planeras pågå under år 2022. Årets prognos är sänkt men
den totala projektbudgeten kommer kunna bibehållas.
Projekt 12552 VA Grillbyängen
Detaljprojektering pågår och entreprenad planeras pågå under år 2022. Årets prognos är sänkt men
den totala projektbudgeten kommer kunna bibehållas.

VA Nya omvandlingsområden SAMLINGSPOST
Total budget för samlingsposten är 24,0 miljoner kronor, med 3 pågående projekt (VA Ekudden, VA
Kolarvik Sjöängarna och VA Märsön) som ger en sammanlagd prognos på 4,3 miljoner kronor för året.
Det ger en avvikelse på 19,7 miljoner kronor under budget. Orsaken är att utbyggnaden av VA i
omvandlingsområdena är senarelagd, projekten är i planerings- och projekteringsfas. Under
samlingsposten återfinns 2 av de totalt 4 fleråriga projekten med egen totalbudget som överstiger 5,0
miljoner kronor (VA Kolarvik Sjöängarna och VA Märsön).
Projekt 12233 VA Ekudden
Förrättningen för ledningsrätt för VA-ledningarna fortgår. Detaljplanearbete pågår i en separat
process, men även det arbetet påverkar tidplanen för utbyggnaden av VA. Utbyggnaden av VA
planerar vara klar i slutet av år 2023. Totalprognosen har höjts sedan tidigare eftersom uppdaterade
kostnadskalkyler visar en högre totalprognos.

Fleråriga projekt med egen totalbudget som överstiger 5,0 miljoner kronor
Projekt 12461 VA Nytt avloppsreningsverk
Detta projekt har 2 delbudgetar: projekt 12089 VA nytt avloppsreningsverk och projekt 12462 VA
ledningar nytt avloppsreningsverk. Projektet har en budget för 2021 på 120,0 miljoner kronor och en
prognos på 62,0 miljoner kronor för året. Avvikelsen för året beror på inväntande av miljötillstånd för
nya reningsverket. Entreprenadupphandling pågår och entreprenadarbetena planeras starta första
halvåret 2022. Kalkylen innan upphandling är på 760,0 miljoner kronor, vilket avviker med 208 miljoner
kronor från den ursprungliga kalkylen på 552,0 miljoner kronor som var ett markeringsbelopp.
Startbesked ska upp till KF i mars/april 2022, och då tas beslut om investeringsbudget för nytt
Avloppsreningsverk.
Projekt 12438 VA Nytt Vattenverk – ny dricksvattenförsörjning
Projektet befinner sig i planeringsfas och har en budget för 2021 på 2,0 miljoner kronor och en
prognos på 2,3 miljoner kronor. Projektet har en kalkyl med ett markeringsbelopp på 565,0 miljoner
kronor.

Projekt 12018 VA Kolarvik Sjöängarna
Projektet befinner sig i projekteringsfas och har en budget för 2021 på 10,0 miljoner kronor och en
prognos för året på 1,8 miljoner kronor till följd av framflyttad entreprenadstart till våren 2022. I
dagsläget ser den totala projektbudgeten på 100,0 miljoner kronor ut att kunna bibehållas.

Projekt 12021 VA Märsön
Projektet befinner sig i planeringsfas och har en budget för 2021 på 1,0 miljoner kronor och en
prognos för året på 2,0 miljoner kronor. Projektet har en kalkyl med ett markeringsbelopp på 180,0
miljoner kronor.

