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Budgetuppföljning maj 2022 

 

Ärendet  

Budgetuppföljningen för Teknik och Service redovisar per maj ett 
positivt utfall på 4 766 tkr. De större överskotten finns inom IT, Gata-
Park och Renhållning. IT:s överskott avser lägre kapitaltjänst-
kostnader än budgeterat som en följd av den försenade bredbands-
investeringen och då nedskrivning gjordes av en del inventarier i 
föregående bokslut. Gata-Park har överskott inom främst underhåll av 
vägar, beläggningsunderhåll och parker/planteringar. Här kommer 
kostnader för bland annat vårhyvling, dammbindning, reparation av 
vägar och inköp av vår- och sommarblommor. Renhållningens 
överskott avser dels fördröjning av kostnader, dels positiva avvikelser 
inom behandling av avfall, på intäkter och för kapitaltjänstkostnader. 
 
TU prognosticerar ett underskott med -375 tkr på helår. Höjda priser 
för bland annat el, drivmedel och livsmedel är orsaken till den 
prognosticerade negativa avvikelsen. IT prognosticerar en positiv 
avvikelse på ca 1 300 tkr, vilket främst är en engångseffekt av den 
försenade bredbandssatsningen. Även Renhållningen prognosticerar 
en positiv avvikelse på grund av överskott inom verksamheten 
behandling av avfall, högre intäkter än budgeterat samt lägre 
kapitaltjänstkostnader på grund av fördröjd investering.   

 

 

Beslutsunderlag 

Bifogat förslag till Budgetuppföljning.  

 

Förslag till beslut 

Att föreslå Teknikutskottet besluta godkänna budgetuppföljningen per 
maj 2022.  
 
 
 
Azam Forsberg   Christina Angberg 

Förvaltningschef Teknik & Service   Förvaltningsekonom 



Uppföljning: TEKNIK O SERVICE

Period: Maj 2022

Budget Redovisning Avvikelse Årsbudget Kvar av Prognos Diff mot

period period mot budget årsbudget 2022 budget

Teknikutskott 32 26 6 77 51 77 0

Inköp 627 581 46 1 522 941 1 522 0

Bibliotek 2 041 1 981 60 4 994 3 013 4 994 0

IT-enhet 4 427 3 617 810 10 711 7 094 9 436 1 275

Kostenhet 10 317 10 040 277 24 139 14 099 24 339 -200

Lokalvårdsenhet 5 959 5 706 253 14 404 8 698 14 004 400

Fastighetsenhet 17 725 17 636 89 47 583 29 947 49 183 -1 600

Administration -273 -252 -21 -765 -513 -815 50

Idrotts o Fritidsenhet 286 234 52 700 466 700 0

Gata-Park inkl skogsdrift 7 490 5 876 1 614 18 003 12 127 18 203 -200

Total skattefinansierat 48 631 45 446 3 185 121 368 75 922 121 643 -275

Vatten o Avlopp 4 762 4 315 447 0 -4 315 700 -700

Renhållning 2 051 917 1 134 0 -917 -600 600

Total avgiftsfinansierat 6 813 5 232 1 581 0 -5 232 100 -100

Totalt Teknikutskott 55 444 50 678 4 766 121 368 70 690 121 743 -375

Diff mot budget -375

Kommentarer:

Avvikelse Utfall = 4 766 tkr (3 895 tkr)     Prognos = -375 tkr (-645 tkr)

Budgetuppföljningen för Teknik och Service redovisar per maj ett positivt utfall på 4 766 tkr. De större överskotten finns inom IT, Gata-Park 

och Renhållning. IT:s överskott avser lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat som en följd av den försenade bredbandsinvesteringen och 

nedskrivning av inventarier. Gata-Park har överskott inom främst underhåll av vägar och parker/planteringar. Kostnader för vårhyvling, 

dammbindning och inköp av vår- och sommarblommor kommer. Renhållningens överskott avser dels fördröjning av kostnader, dels positiva 

avvikelser inom behandling av avfall, på intäkter och för kapitaltjänstkostnader.

TU prognosticerar ett underskott med -375 tkr på helår. Höjda priser för bland annat el, drivmedel och livsmedel är orsaken till den 

prognosticerade negativa avvikelsen. IT prognosticerar en positiv avvikelse på ca 1 300 tkr, vilket främst är en engångseffekt av den försenade 

bredbandssatsningen. Även Renhållningen prognosticerar en positiv avvikelse främst på grund av överskott inom verksamheten behandling av avfall.  

Inköp

Avvikelse Utfall = 46 tkr (40 tkr)          Prognos = 0 tkr (0 tkr)

Följer budget i utfall och prognos.

Bibliotek

Avvikelse Utfall = 60 tkr (89 tkr)         Prognos = 0 tkr (0 tkr)

Den positiva avvikelsen avser främst mediainköp. En fördröjning av kostnader samt att lite större inköp brukar ske under hösten, varför

prognosen på helår är att följa budget. 

IT-enhet

Avvikelse Utfall = 810 tkr (654 tkr)          Prognos = 1 275 tkr (1 275 tkr)

IT-enhetens positiva avvikelse avser huvudsakligen lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat. Detta är en följd av dels den fördröjda 

bredbandsutbyggnaden, dels att nedskrivning gjordes av en del inventarier i föregående bokslut. Fortsatt hyresfritt stadsnät tills bredbands-

utbyggnaden är klar.

Prognosen på helår är en positiv avvikelse på kapitaltjänstkostnader med 800 tkr för bredbandsinvesteringen och 600 tkr på grund av 

nedskrivningen. Hyresfritt stadsnät för kvartal 1 - 3 medför en avvikelse på 225 tkr. Licenskostnaderna ökar och bedöms på helår medföra en

negativ avvikelse på -250 tkr. Övriga kostnader ca -100 tkr. 



Kostenhet

Avvikelse Utfall = 277 tkr (261 tkr)          Prognos = -200 tkr (-200 tkr)

Kostenhetens positiva avvikelse avser främst transport- och lönekostnader. En justering av föregående års transportkostnad medför en positiv 

avvikelse i år. Lönekostnaderna visar en positiv avvikelse som en följd av att verksamheten vid sjukskrivning endast satt in vikarier vid absoluta behov. 

På helår prognosticeras livsmedelskostnaderna medföra en negativ avvikelse på ca -450 tkr som en följd av att livsmedelspriserna kommer att öka med 

8-9% från maj 2022. Den positiva avvikelsen på transportkostnaden, ett mindre överskott på intäkter och lön medför att prognosen sätts till -200 tkr.

Lokalvård

Avvikelse Utfall = 253 tkr (338 tkr)         Prognos = 400 tkr (400 tkr)

Lokalvårdsenhetens positiva utfall avser högre intäkter än budgeterat, vilket vanligtvis brukar motsvaras av en högre vikariekostnad för att kunna 

utföra extra städuppdrag. Till viss del har detta nu istället kunnat genomföras av ordinarie personal. En intäkt tillhörande föregående år har också 

fakturerats i år. 

På helår prognosticeras en positiv avvikelse på 400 tkr på grund av högre intäkter och lägre vikariekostnad men med en negativ avvikelse på städ-

material. 

Fastighetsenhet

Avvikelse Utfall = 89 tkr (284 tkr)          Prognos =  - 1 600 tkr (-1 220 tkr)

Utfallet per maj visar ett positivt utfall om 89 tkr och beror främst på att det finns viss eftersläpning i inkomna fakturor. Negativ avvikelse inom

el-kostnader finns för perioden till följd av ökade el-priser.

På helår prognoticeras ökade el-priser att generera ett negativt reultat om -1 600  tkr. 

TK-Administration

Avvikelse Utfall = -21 tkr (-29 tkr)         Prognos = 50 tkr (0 tkr)

Följer i stort budget i utfall. På helår prognosticeras verksamheten medföra en positiv avvikelse på 50 tkr som en följd av att del av lönekostnader 

bokförs mot projekt.

Idrott o Fritid

Avvikelse Utfall = 52 tkr (52 tkr)         Prognos = 0 tkr (0 tkr)

Följer budget i utfall och prognos.

Gata-Park/Skogsdrift

Avvikelse Utfall = 1 614 tkr (867 tkr)         Prognos = -200 tkr (-500 tkr)

Enheten har positiva avvikelser inom underhåll av vägar, kommunbilar, beläggningsunderhåll, parker/planteringar och skogsdrift samt en negativ 

avvikelse på vinterväghållningen och för drivmedel. Kostnader för vårhyvling och dammbindning kommer. Likaså kommer beläggningsreparationer 

och krossning av asfalt att utföras. Överskottet på kommunbilar avser intäkter för sålda bilar. Då ett flertal bilar ska lösas in senare i år bedöms 

detta överskott försvinna under året. Överskottet på parker/planteringar prognosticeras också försvinna när kostnaderna för vår- och sommarblommor  

kommer. Vinterväghållningens underskott som just nu ligger på -400 tkr beror på den omfattande halkbekämpningen under vintern samt brist på 

halkbekämpningsmaterial. Vinterns halkbekämpning har också medfört att kostnaden för sandupptagningen har ökat. På helår prognosticeras 

vinterväghållningen medföra en negativ avvikelse på -300 tkr som en följd av ett nytt dyrare avtal samt halkbekämpning med inköp av grus från 

Kristinehamn & Karlskoga. De högre dieselpriserna prognosticeras medföra en negativ avvikelse på -300 tkr och elkostnaderna för gatubelysningen

 -200 tkr. Skogsdriften prognosticeras samtidigt medföra en positiv avvikelse på 300 tkr. Sidoordnad verksamhet, GS-personal och kapitaltjänst- 

kostnaderna bedöms likaså medföra positiva avvikelser på tillsammans 300 tkr.

Vatten-Avlopp

Avvikelse Utfall = 447 tkr (333 tkr)         Prognos = -700 tkr (-700 tkr)

Verksamheterna Distribution och Spillvattenledning visar överskott, men här kommer kostnader under sommar och höst när ledningsarbeten 

genomförs i större omfattning. Negativ avvikelse finns för elkostnader på Reningsverk och Vattenverk på grund av höga elpriser. Reningsverket har 

även en negativ avvikelse för slamtransporter och kemikalier som en följd av höjda priser. 

På helår prognosticeras elkostnaderna medföra en negativ avvikelse på -800 tkr, slamtransporter -120 tkr och kemikalier -80 tkr på 

grund av prishöjningar. Kapitaltjänstkostnaderna bedöms samtidigt medföra en positiv avvikelse på 300 tkr. 

Renhållning

Avvikelse Utfall = 1 134 tkr (1 002 tkr)         Prognos = 600 tkr (300 tkr)

Samtliga verksamheter inom renhållningen visar positiva avvikelser. Inom administrationen finns ett överskott på konsultkostnader, vilka dock 

kommer att nyttjas senare under året. Inom sluttäckningen finns likaså ett överskott som kommer att nyttjas framöver, arbetet har nu påbörjats.

Egen avfallsinsamling har en positiv avvikelse på inköp av påsar samt på reservdelar för sopbilarna, som en följd av att det inte finns något 

reparationsavtal längre. Dessa medel kommer också att nyttjas under året. En positiv avvikelse finns även på intäkterna. Drivmedelsbudgeten 

för den egna avfallsinsamlingen visar ett underskott, som en följd av de ökade bränslepriserna. Inom behandling av avfall, där driften av

Långskogen ingår, finns en positiv avvikelse inom bland annat byggentreprenad, drift och reparationskostnader. En positiv avvikelse finns 

även för kapitaltjänstkostnader avseende de sopbilar som ligger med i investeringsbudgeten. 

Den positiva avvikelse som finns inom behandling av avfall bedöms på helår uppgå till 600 tkr, intäkterna bedöms medföra en positiv avvikelse 

på 150 tkr och kapitaltjänstkostnaderna 150 tkr. Ökade bränsle- och elkostnader samt upphandlade transportkostnader bedöms samtidigt 

medföra en negativ avvikelse på -300 tkr. 
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Renovering duschrum Ejdern 4 

Förslag till beslut 

Att teknikutskottet beslutar att ge uppdrag till förvaltningen att utföra renovering av 

duschrum i lokal Ejdern 4, under förutsättning att ombyggnationstillägg godtas av 

nuvarande hyresgäst. Kostnad för renovering beräknas till 410 000 kr 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsenheten hyr ut lokal i fastigheten Ejdern 4. Duschrummet är i behov av 

renovering. En fortsatt uthyrningen förutsätter att lokalen renoveras samt anpassas 

efter kundens behov. Renovering omfattar bland annat nytt ytskikt golv och väggar 

samt anpassning för verksamheten med separerat dusch för herr och dam. 

 

Kostnaden för renovering avser 510 000 kr och föreslås bekostas av 

fastighetsenhetens investeringsram. Ett ombyggnationstillägg om 100 000 kr tas ut 

via hyresavtal och beräknas vara till fullo återbetalt inom 3 år. Projektet sker i 

samråd med hyresgäst och projektledning sker via fastighetsenhetens projektledare. 

 

Den totala nettokostnaden för Filipstads kommun blir således 410 000 kr för 

ovanstående åtgärder. 

 
Samtliga byggåtgärder beräknas ske av Filipstads kommun ramavtalsparter. 

Tidsramen för projektet sker i dialog med hyresgästen samt entreprenörer. 

 

Azam Forsberg 
Förvaltningschef 

Per Green 

Fastighetschef 
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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: 

Kapitaltjänstkostnader 

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?  

 

 X 

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 

 

 


