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Datum 

2022-05-05 

 

Diarienummer 
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Ersättning till röstmottagare med flera 

Förslag till beslut 

Att   fastställa ersättning enligt förslaget 

 

Ärendet 

Under år 2022 kommer allmänna val till Sveriges kommuner, landsting  

och riksdag att förrättas. Vid genomförandet av val engageras  

röstmottagare och valnämndens ledamöter för tjänstgöring. Tidigare  

ersättningsnivåer fastställdes år 2018. Inför årets val föreslås en  

revidering av ersättningarna motsvarande inkomstbasbeloppets  

förändring vilket ger följande ersättningar; 

– Röstmottagare ersätts med 295 kr/timme. 

– Valnämndens ledamöter ersätts med 295 kr/timme i samband med  

valförrättningen. 

– Till ordföranden bland de valdeputerade utgår dessutom ett  

tilläggsarvode om 1007 kr för hela förrättningen 

Catrin Marsell 

Kanslichef  

Beslutet ska skickas till 

Valnämnden 

 



[Skriv Förvaltning här] 
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Begäran om avstående hembudsförbehåll Östersunds 
kommun 

Förslag till beslut 

Informationen läggs till handlingarna  

 

Beslutsunderlag 

Hembudsförbehåll Inlandsbanan AB daterad 2022-04-28 

Bakgrund 

Östersunds kommun avser att överlåta samtliga sina aktier i Inlandsbanan AB till 

Östersunds Rådhus AB. Enligt nu gällande bolagsordning och aktieägaravtal för 

Inlandsbanan AB så föreligger hembudsförbehåll. 

 

Östersunds kommun har till samtliga ägare till Inlandsbanan AB inkommit med 

skrivelse om önskemål att lämna samtycke till att Östersunds kommun överlåter sina 

aktier i inlandsbanan AB till Östersunds Rådhus AB samt en utfästelse från samtliga 

ägare om att inte utnyttja sin rätt till hembud.  

 

Filipstads kommunstyrelses ordförande har för avsikt att lämna samtycke enligt 

Östersunds kommuns önskemål.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Hannes Fellsman 
Kommundirektör 

 

 

Beslutet skickas till 

Östersunds kommun 
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Checklista vid ärendeberedning 

Checklistan används inför beslut i ärenden. 

Checklistan är tänkt att underlätta arbetet då vi alltid har att ta hänsyn till 

barnperspektivet, funktionsrätten, diskrimineringsgrunderna och inte minst 

ärendets/beslutets ekonomiska konsekvenser. 

Inför beslut av nämnd eller styrelse/kommunfullmäktige ska checklistan finnas med 

som bilaga. Den ifyllda checklistan diarieförs tillsammans med ärendet. 

Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas. 

Ekonomiska konsekvenser Ja Nej 

Innebär beslutet ekonomiska konsekvenser? 

Motivera: 

 

 X 

 

Barnperspektivet Ja Nej 

Innebär beslutet konsekvenser för barn och unga? 

Om ja, på vilket sätt? 

 X 

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  

 

  

Har hänsyn till barn och ungdomar tagits?  

 

  

Har barn och ungdomar fått säga sin mening? 

På vilket sätt?  

  

 

Funktionsrättsperspektiv Ja Nej 

Innebär beslutet konsekvenser för personer med 

funktionsnedsättning? 

Om ja, beskriv hur: 

 X 

Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits? 

På vilket sätt?  

  

 

Diskrimineringsgrunderna Ja Nej 

Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     

På vilket sätt? 

 X 
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Till ägarkommuneri
Inlandsbanan AB samt Svenska staten

Avstående hembudsförbehåll

Östersunds kommunäger15 % och 420 aktier i Inlandsbanan AB,

556438-1795. I syfte att strukturera kommunkoncernenså överväger

Östersunds kommunatt överlåta samtligt aktieri Inlandsbanan AB,till

Östersunds kommuns helägda dotterbolag, Östersunds Rådhus AB,

556593-7553.

Enligt nu gällande bolagsordning och aktieägaravtal för Inlandsbanan AB

så föreligger hembudsförbehåll.

Östersunds kommun hemställer att samtliga aktieägare lämnar sitt
samtycketill överlåtelsen och oåterkallerligt utfäster att de inte kommer

utnyttja sin rätt till hembud.

 

 

Anders Wennerberg

Kommundirektör

Förfrågor kan ni vändaer till Chefsjurist Linda

Stenman, 063-14 33 354,

linda.stenman(Mostersund.se

Sändlista

Gällivare kommun

Jokkmokk kommun

Arjeplog kommun
Arvidsjaur kommun

Sorsele kommun

Storuman kommun

Vilhelmina kommun

Dorotea kommun
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Datum 
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Ekonomisk plan 2023 – 2025 för Kommunstyrelsens 
arbetsutskott  

Förslag till beslut 

Att fastställa föreslagna mål 

Att i övrigt anta upprättat förslag till ekonomisk plan för Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

Att lämna ärendet vidare till KS  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomisk plan 2023 – 2025 för Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk plan 2023 - 2025  

Ärendet 

Förvaltningen har upprättat förslag till ekonomisk plan 2023 -2025 för de 

verksamheter som inryms inom Kommunstyrelsens arbetsutskott; 

Stabsenhet, HR-enhet, Ekonomienhet och AIE (Arbetsmarknads och 

integrationsenhet) /VUX/Näringslivsenhet. 

Förslaget innehåller ramfördelningen inom enheterna, mål och 

investeringsäskande. 

Hannes Fellsman 

Kommunchef 

Britt-Inger Gustafsson 

Ekonomichef 
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Checklista vid ärendeberedning 

 
Checklistan används inför beslut i ärenden. 

Checklistan är tänkt att underlätta arbetet då vi alltid har att ta hänsyn till 

barnperspektivet, funktionsrätten, diskrimineringsgrunderna och inte minst 

ärendets/beslutets ekonomiska konsekvenser. 

 

Inför beslut av nämnd eller styrelse/kommunfullmäktige ska checklistan 

finnas med som bilaga. Den ifyllda checklistan diarieförs tillsammans med 

ärendet. 

 

Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet ekonomiska konsekvenser? 

Motivera: 

X  

 

Barnperspektivet 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för barn och unga? 

Om ja, på vilket sätt?  

 X 

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  

 
  

Har hänsyn till barn och ungdomar tagits?  

 
  

 

Har barn och ungdomar fått säga sin mening? 

På vilket sätt?  

  

 

Funktionsrättsperspektiv 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? 

Om ja, beskriv hur: 

 X 

Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits? 

På vilket sätt?  

 X 

 

Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     

På vilket sätt? 

 X 

 

 

 



  
 
  

 

           Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Material till Budgetberedning 
Ekonomisk plan 2023 – 2025 

 
Drift Bokslut 2021 Budget 2022

Prognos Mars 
2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025

KF -1 051 -1 303 -1 303 -1 322 -1 335 -1 354
Intäkter 
Kostnader -1 051 -1 303 -1 303 -1 322 -1 335 -1 354

Stabsenhet -25 772 -15 370 -15 370 -15 684 -15 915 -16 245
Intäkter 3 590 1 969 1 969 2 000 2 000 2 000
Kostnader -29 362 -17 339 -17 339 -17 684 -17 915 -18 245

HR-enhet -10 673 -7 790 -7 890 -7 965 -8 094 -8 278
Intäkter 2 199 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
Kostnader -12 872 -9 190 -9 290 -9 365 -9 494 -9 678

Ekonomienhet -5 937 -6 620 -6 420 -6 787 -6 910 -7 085
Intäkter 32 55 55 55 55 55
Kostnader -5 969 -6 675 -6 475 -6 842 -6 965 -7 140

AIE enhet -21 238 -25 483 -25 393 -26 194 -26 716 -27 462
Intäkter 19 322 6 716 6 716 6 000 6 000 6 000
Kostnader -40 560 -32 199 -32 109 -32 194 -32 716 -33 462

Nettoram -64 671 -56 566 -56 376 -57 952 -58 970 -60 424  
 
 



  
 
  

 

Ram 2022 -56 566 -56 566 -56 566 -56 566
Löneutrymme 2023 -1 386 -1 386 -1 386
Löneutrymme 2024 -1 018 -1 018
Löneutrymme 2025 -1 454
Prognos Mars 190

Äskande

Budgetförslag -56 376 -57 952 -58 970 -60 424
Förändring mellan rambeslut och budgetförslag 190 0 0 0

Beslut om ram KF § XX/2022  2022-06-16 -57 952 -58 970 -60 424  
 
 
Kommentarer till prognos Mars 2022. 
Utfall avvikelse: 1 696 tkr    Prognos = 190 tkr 
KS redovisar sammantaget ett utfall i perioden på 1 696 tkr. Överskott finns inom alla enheter. 
 
Inom Ksau prognostiseras ett överskott med 190 tkr.  
Överskott finns främst inom Ekonomienhet där befintlig personal arbetar i projekt och inom AIE- administration där vakans funnits 
under de tre första månaderna. Underskott finns inom HR och Vux till följd av högre personalkostnader. 
 
 
Äskanden / Åtgärder 
Enligt presentation på Budgetberedningen 2022-05-02 och som en effekt av nytt pensionsavtal, AKAP-KR, fr.o.m. 2023 
kommer PO-pålägget att justeras från 39,15 % till 40,95 % inför 2023. Detta medför ökade personalkostnader vilka måste 
inarbetas i föreslagen ram inför kommande år. 
Kostnaden för Kommunstyrelsen arbetsutskott uppgår till 660 tkr och framgår av nedanstående tabell. Åtgärder som en 
följd av ökade pensionskostnader kommer att arbetas fram. 
 
tkr
Kommunstyrelsen 1 700
- därav Ksau 660
- därav TU 1 040
Miljö- och byggnadsnämnd 50
Barn- och utbildningsnämnd 2 450
Socialnämnd 4 000

Totalt 8 200  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
  

 

Hot och möjligheter 
 
Generell kommentar till hot och möjligheter avseende världssituation och antagande om framtida 
kostnadsutveckling och äskande därom:  
Kommunens verksamheter och finansiering påverkas av händelser som pågår i vår omvärld och som ligger utanför vår 
kontroll. Vi påverkas fortfarande av följderna av covid-19-pandemin, de restriktioner som infördes och framför allt den 
jobbskuld som upparbetats i förvaltningarna. Det är av stor vikt att vi fortsätter värna våra medarbetares arbetsmiljö och 
arbetar med stärkande insatser inom den prioriterade processen – ”den välmående medarbetaren”. 
 
Situationen präglas också av den ryska invasionen av Ukraina där det är omöjligt att förutspå hur situationen kommer att 
utvecklas, men miljontals människor är på flykt. Kommunledningen för kontinuerlig diskussion med Länsstyrelsen och 
Migrationsverket om hanteringen av denna situation. Det historiskt stora mottagandet av asylsökande till kommunen är en 
viktig aspekt i dialogen.  
Vi har under en längre tid av kraftig volatilitet gällande elpriser vilket också förklaras av en orolig omvärld och nationella 
energidiskussioner.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att vi redan nu ser kostnadsökningar inom våra verksamheter och finansiering 
gällande framför allt elpriser, livsmedelspriser, drivmedel, materialkostnader och räntekostnader. Dessa kostnader påverkar 
hela den kommunala ekonomin och behöver hanteras kontinuerligt under året. Det ska dock tilläggas att det är svårt att 
bedöma hur länge dessa kostnadsökningar kvarstår. Denna situation behöver följas, analyseras och hanteras kontinuerligt. 
Situationen är dock så pass osäker över tid varav motivering till att frångå den ekonomiska handlingsplanen och äska utökad 
budgetram inte föreligger.  
 
Ksau  
HR-enhet 
Hot 
HR-enhetens ser även under 2023 en ökad arbetsbelastning i form av en jobbskuld som uppstått under Coronapandemin 
både för den egna enheten och i andra verksamheter. Arbetsmiljöfrågorna kommer vara centrala för att ha en god 
arbetsmiljö för våra medarbetare för att nå vårt mål – En välmående kommun.  
 
De fortsatta rekryteringsutmaningarna kvarstår och i och med detta kan löneläget för vissa yrkesgrupper ökar vid 
nyrekrytering. Genom olika statliga satsningar har också lönen ökat väsentligt för vissa grupper, exempelvis förstelärare. Vi 
har fortsatt svårt att rekrytera främst lärare och sjuksköterskor.   
 
Möjligheter 
Nytt arbetssätt har prövats under pandemin, där bland annat distansarbete har utvecklats och kan fortsätta som en del av ett 
framtida arbetssätt. Vi ser en god möjlighet med att tydliggöra ”framtidens arbetsplats” där distansarbete kan vara en del.  
Genom att använda de nya metoderna och verktygen som tagits fram i arbetsmiljöprojektet ”Experio WorkLab” ser vi goda 
möjligheter till att vara en attraktiv arbetsgivare. Att involvera medarbetarna och skapa delaktighet i arbetsmiljöfrågor på ett 
nyskapande sätt är en framgångsfaktor.  
 
Bemanningscentralens arbete med ett strukturerat rekryteringssätt för korttidsvikarier samt uppföljning av dessa skapar 
möjligheter för kommunen. Att hitta rätt medarbetare till framför allt Vård och omsorg samt Funktionsstöd ger en bättre kvalité 
i verksamheterna och skapar ett bra inflöde för kompetensförsörjning.  
 
 
AIE – AIE / Vux / Näringslivsenhet 
Hot 
AIE-förvaltningen 
• Det försämrade säkerhetsläget i världen kan innebära ökade flyktingströmmar vilket Filipstad har tidigare erfarenhet av. 

Om det blir verklighet kommer det att påverka vår förvaltning i hög grad. 
• En stor utmaning för verksamheterna är det fortsatt höga antalet individer som behöver stöd, befinner sig i utanförskap 

och lever på försörjningsstöd. Då behoven är så omfattande är det utmanande för verksamheterna att kunna möta 
samtliga medborgares behov av stöd, coachning och utbildning. 

 
Vuxenutbildningen  
• Pandemin har påverkat måluppfyllelsen för hela den kommunala vuxenutbildningen. Risk finns att Komvux behöver öka 

stödinsatserna för att eleverna skall nå förväntade resultat. 
 



  
 
  

 

Näringslivsenheten 
• Det som alltid är ett hot för Näringslivsenheten är om ett större företag skulle avveckla eller flytta sin verksamhet till en 

annan kommun, detta skulle påverka kommunens näringsliv i flera steg.  
• Sämre logistiska/infrastrukturella förutsättningar är också ett hot för verksamheten eftersom det påverkar stora delar av 

kommunens näringsliv.  
 
 

Möjligheter 
AIE-förvaltningen 
• Samverkan inom den nya förvaltningen underlättar arbetet med att följa upp och sätta framåtsyftande mål för eleverna. 

 
Arbetsmarknads- och integrationsenheten, AIE 
• Det utökade samarbetet med Socialförvaltningen i en mottagningsenhet skapar bättre förutsättningar för medborgare att 

få relevant stöd. 
 

Vuxenutbildningen 
• Ett regionalt samverkansavtal gällande yrkesvux planeras, vilket kommer att underlätta för kommuninvånare att få en 

relevant yrkesutbildning. 
• Samordningsvinster kring utbildningsinsatser i Östra Värmland, genom befintligt samverkansavtal. 
• Förstärkt SYV-organisation säkerställer att vi kan möta elevers behov av väg- och studieplanering. 

 
 
Näringslivsenhet 
• Arbetet med att förändra bilden av Filipstad genom bland annat https://movetofilipstad.se sprider en positiv känsla.  
• Att vi åter igen efter pandemin kan göra fysiska företagsbesök gör att vi skapar förutsättningar för en bra dialog. De 

besök som genomförts hittills efter pandemin har varit mycket positiva.  
• Att befintliga företag går bra och utvecklas är förutsättningen för att fler företag ska vara intresserade av att flytta hit eller 

startas upp.  
 
 
Mål   
Ksau 
Stabsenhet: 
• Utvärdera och analysera erfarenheter från åren med pandemin.  
• Utveckla folkhälsoarbetet (delat ansvar med hela kommunen). Utvecklingskontoret har både en sammanhållande 

funktion i det externa arbetet och arbetar för en ökad grad av att nå extern finansiering. 
• Säkerhetsskyddsnivån ska utvecklas och implementeras i nyckelverksamheter. Aktiv bevakning av och nödvändiga 

åtgärder för att möta nya krav på kommunerna från staten vad gäller framför allt brottsförebyggande arbete och civilt 
försvar.     

 
HR-enheten: 
• Uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö. Målsättningen för 2022 - 2024 är en sjukfrånvaro på 4,0%.  
• Förhållningssättet tjänstedesign och dess metoder ska genom HR-enheten spridas och användas som en av metoder för 

arbetsmiljöarbete inom kommunen. 
• Främjande friskvårdsarbetet (FFA) ska bidra med ett brett utbud av aktiviteter på fritiden för medarbetarna.  
• Implementerat ”heltid som rätt” inom alla kommunals kollektivavtalsområde i kommunen.  
• Vidareutveckla bemanningscentralen som med hög kvalité rekryterar och bemannar kommunens olika verksamheter 

med korttidsvikarier. Antalet korttidsvikarier ska under budgetperioden minskas då rätt till heltid kommer införas.  
 
 
AIE – AIE / VUX / Näringslivsenhet 
• Implementera den ”nya organisationen” (Arbetsmarknad, Integration, Näringsliv och Komvux) ska skapa bra, tydliga 

rutiner utifrån behovsanalys, omvärldsbevakning och erfarenheter. 
• Skapa ett årshjul för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 
• Fokus på yrkesutbildningar; även SFI ska vara yrkesinriktad. Branschers behov av arbetskraft ska vara vägledande i 

planering och dimensionering av utbildningar. 
• Garantera erbjudande om en sommarjobbsperiod för alla gymnasieelever i åk 1-2 som är bosatta i Filipstads kommun. 
• Skapa bra förutsättningar för nystart av företag och tillväxt i befintliga företag. 

https://movetofilipstad.se/


  
 
  

 

• Skapa relationer/arenor för utveckling av en bra dialog mellan kommunen och näringslivet. 
• Tillsammans med lokala företag jobba med att sprida det positiva med Filipstad ur ett inflyttarperspektiv för att förbättra 

lokala företags möjlighet till kompetensförsörjning.    
 

 
 

Investeringar: 
Inga investeringsbehov är äskade.  
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Budgetuppföljning 2022-04 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott - Ksau 

Förslag till beslut 

Att godkänna upprättad budgetuppföljningen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott redovisar i budgetuppföljning för 2022-04 

en prognos på 340 tkr jämfört med budget 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning för Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ärendet 

Ekonomienheten har upprättat budgetuppföljning för de verksamheter som 

ingår i Kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsområde. 

Budgetuppföljningen per april redovisar ett överskott med 340 tkr jämfört med 

budget 2022. En förbättring med 150 tkr sedan föregående prognos. Överskott 

finns främst inom Ekonomienhet där befintlig personal arbetar i projekt och inom 

AIE- administration där vakans funnits under de fyra första månaderna. Underskott 

finns inom HR och Vux till följd av högre personalkostnader. 
 

 

 

 

Hannes Fellsman 

Kommundirektör 

Britt-Inger Gustafsson 

Ekonomichef 
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Checklista vid ärendeberedning 

 
Checklistan används inför beslut i ärenden. 

Checklistan är tänkt att underlätta arbetet då vi alltid har att ta hänsyn till 

barnperspektivet, funktionsrätten, diskrimineringsgrunderna och inte minst 

ärendets/beslutets ekonomiska konsekvenser. 

 

Inför beslut av nämnd eller styrelse/kommunfullmäktige ska checklistan 

finnas med som bilaga. Den ifyllda checklistan diarieförs tillsammans med 

ärendet. 

 

Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet ekonomiska konsekvenser? 

Motivera: 

X  

 

Barnperspektivet 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för barn och unga? 

Om ja, på vilket sätt?  

 X 

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  

 
  

Har hänsyn till barn och ungdomar tagits?  

 
 X 

 

Har barn och ungdomar fått säga sin mening? 

På vilket sätt?  

 X 

 

Funktionsrättsperspektiv 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? 

Om ja, beskriv hur: 

 X 

Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits? 

På vilket sätt?  

 X 

 

Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     

På vilket sätt? 

 X 

 

 

 



Budgetuppföljning  Ksau  
 

Period: Januari - April 2022

Budget Redovisning Avv. mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavv.

period period budget årsbudget - mot budget

Kommunfullmäktige 258 174 84 774 600 774 0

Kommunstyrelsen 936 648 288 2 810 2 162 2 810 0

Partistöd 177 0 177 530 530 530 0

Administration stab 1 793 1 444 349 6 838 5 430 6 788 50

Informationsverksamhet 397 441 -44 1 204 763 1 204 0

Växel/Reception/Repro 878 737 141 2 664 1 927 2 654 10

Civilförsvar 38 1 37 127 126 117 10

Kulturverksamhet 312 357 -45 933 576 1 003 -70

UVK - utvecklingskontor 260 236 24 793 556 793 0

Totalt Stabsenhet 5 049 4 038 1 011 16 673 12 670 16 673 0

Administration 913 876 37 2 843 1 967 2 843 0

Bemanningscentral 722 844 -122 2 197 1 353 2 327 -130

Företagshälsovård 167 479 -312 500 21 500 0

Fackliga företrädare 353 216 137 1 075 859 975 100

Övriga PA-åtgärder 291 291 0 1 175 885 1 175 0

FFA Förebyggande friskvårdsarbete -4 9 -13 0 -9 0 0

Totalt HR-enhet 2 442 2 715 -273 7 790 5 076 7 820 -30

Ekonomienhet 2 174 1 878 296 6 620 4 742 6 420 200

Totalt Ekonomienhet 2 174 1 878 296 6 620 4 742 6 420 200

Aie Administration 614 362 252 1 870 1 508 1 650 220

AIE  2 386 2 035 351 8 150 6 114 8 050 100

Vux 5 612 5 711 -99 12 599 6 889 12 749 -150

Näringslivsenhet 901 738 163 2 864 2 126 2 864 0

Totalt AIE/Vux-enhet/NL 9 513 8 846 667 25 483 16 637 25 313 170

TOTALT KSau 19 178 17 477 1 701 56 566 39 125 56 226 340

Diff mot budget 340

 

 

 

 



Kommentarer  
Sammanfattning KSau: 
Utfall avvikelse: 1 701 tkr    Prognos = 340 tkr 
KS redovisar sammantaget ett utfall i perioden på 1 701 tkr (1 696 tkr). Överskott finns inom alla enheter förutom HR-enheten som 
ännu inte har debiterat ut kostnader för företagshälsovård till förvaltningarna. 
 
Inom Ksau prognostiseras ett överskott med 340 tkr (190 tkr). En förbättring med 150 tkr. 
Överskott finns främst inom Ekonomienhet där befintlig personal arbetar i projekt och inom AIE- administration där vakans funnits 
under de fyra första månaderna. Underskott finns inom HR och Vux till följd av högre personalkostnader. 
 

 Stabsenhet 
Utfall avvikelse: 1 011 tkr    Prognos = 0 tkr 
Stabsenhetens bokförda avvikelse efter april uppgår till 1 102 tkr (902 tkr). Överskottet finns inom de flesta verksamheter. 
 
Stabsenheten prognostiserar ett resultat i balans med budget 0 tkr (0 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 
Ökade kostnader för energi inom Kulturverksamheten motverkas av prognostiserade överskott inom andra verksamheter. 
 

 HR-enhet 
Utfall avvikelse: -273 tkr    Prognos = -30 tkr 
HR-enhetens bokförda avvikelse uppgår till -273 tkr (82 tkr). Debitering av kostnader för företagshälsovård till förvaltningarna för 
januari – mars har ännu inte blivit bokförd.  Kontot för bemanningscentralen överskrider budget till följd av ökade bemanning pga. 
coronasituationen i början av året. 
 
HR-enheten prognostiserar ett underskott med -30 tkr (-100 tkr). En förbättring med 70 tkr sedan föregående prognos. Fortsatt 
underskott beräknas inom bemanningscentralen medan kostnaderna för fackliga företrädare förväntas ge överskott. 
  

 Ekonomienhet 
Utfall avvikelse:  296 tkr    Prognos = 200 tkr 
Ekonomienhetens bokförda överskott efter april uppgår till 296 tkr (227 tkr). Överskott beror på att medel för konsulttjänster för 
ekonomisystemet inte har nyttjats och att vissa personalkostnader bokförs mot projektet Move (yrkesanpassad utbildning för vuxna). 
 
Ekonomienheten prognostiserar ett överskott med 200 tkr (200 tkr). Inga förändringar sedan föregående prognos. 
Personalkostnader kommer under årets första fem månader att bokföras mot projektet Move och konsultkostnader förväntas i 
dagsläget inte förbrukas fullt ut. 
 

 AIE / Vux-enhet / Näringslivsenhet 
Utfall avvikelse:   667 tkr    Prognos = 170 tkr 
AIE’s bokförda överskott uppgår till 667 tkr (485 tkr). Överskottet beror främst på att tjänst inom AIE-administration ännu inte är 
tillsatt och även lägre personalkostnader inom AIE.  
 
AIE prognostiserar ett överskott med 170 tkr (90 tkr). En förbättring med 80 tkr vilket främst beror på tillsättande av tjänst inom 
administrationen för AIE dröjde längre.  
Inom Näringslivsenheten har ännu inga aktiviteter i någon större omfattning genomförts. 
 
 
Åtgärder 
 
Sammantaget prognostiseras ett överskott inom KSau på 340 tkr.  
Överskott prognostiseras inom ekonomienheten och AIE där personal arbetar i projekt delar av året. AIE har haft vakans 
under årets första månader vilket bidrar till överskottet. 
Underskott prognostiseras på HR-enheten pga. ökade personalkostnader som en följd av pandemin under kvartal 1. 
Inga behov av åtgärder krävs i nuläget. 
 
Underskrift 
Hannes Fellsman 


