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1 Sammanfattning

Komrev inom PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av kommunens förtroendevalda
revisorer granskat kommunens delårsrapport för perioden januari-augusti 2009. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för 2009.

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av
om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som kommunfullmäktige beslutat.
Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till kommunfullmäktige i
samband med att delårsrapporten behandlas.

Kommunens resultat för perioden uppgår till 25,3 mnkr, vilket är 15,8 mnkr sämre än re-
sultatet för samma period föregående år.

För året prognostiseras ett negativt resultat med -1,2 mnkr vilket är 5,0 mnkr sämre än
budget. När realisationsvinsterna eliminerats uppgår resultatet enligt balanskravet till -7,7
mnkr för helåret, vilket ger vid handen att balanskravet inte kommer att uppfyllas.

Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport:

 Vi bedömer att delårsrapporten ger en i allt väsentligt rättvisande bild av periodens
resultat och den ekonomiska ställningen per 2009-08-31.

 Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed i övrigt med viss avvikelse avseende redovisning av
internräntan.

 Vi bedömer att delårsrapporten ger ledamöterna i fullmäktige begränsad möjlighet
att bedöma graden av måluppfyllelse avseende såväl de finansiella som verksam-
hetsmässiga målen. Möjligheten att bedöma graden av måluppfyllelse försvåras av
att målen inte är mätbara på årsbasis eftersom målen i sig beskriver en kontinuerlig
process med en strävan mot ständig förbättring. Vidare mäts graden av måluppfyl-
lelse för vissa av målen inte löpande utan en gång per år.

 Vi instämmer i kommunstyrelsens bedömning att två av de tre finansiella målsätt-
ningarna uppfylls under femårsperioden. Vi bedömer dock att informationsvärdet
och fullmäktiges möjlighet till bedömning av de finansiella målen och periodens
respektive det prognostiserade resultatet skulle öka om nyckeltal över den tid som
målen avser redovisas i delårsrapporten.

 Vi kan inte uttala oss om de verksamhetsmässiga målen eftersom kommunstyrel-
sens sammanfattande bedömning innebär att för flertalet av målen (21 av 24) redo-
visas att arbete pågår med anledning av att uppföljning ännu inte genomförts eller
att målen avser en längre tidsperiod. Vi anser att en löpande uppföljning av verk-
samhetsmålen under löpande år är en väsentlig del i ett fungerande styrsystem.
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2 Inledning

2.1 Bakgrund

Kommuner och landsting är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att
minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten
från årets början. Delårsrapporten ska omfatta minst sex och högst åtta månader.

I och med Kommunallagens regler om god ekonomisk hushållning så har det tillkommit
en uppgift för revisorerna att bedöma hur väl delårsrapportens resultat överensstämmer
med de mål med betydelse för god ekonomisk hushållning som fullmäktige fastställt:

KL 9 kap 9 a §

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a § skall behandlas

av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga

bedömning skall biläggas delårsrapporten och årsbokslutet.

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska resultatet och
uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet.

2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

 Är resultatet i delårsrapporten förenligt med de mål fullmäktige beslutat?

Följande kontrollmål är aktuella:

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

 Uppfyller resultatet i delårsrapporten de av fullmäktige fastställda finansiella må-
len?

 Uppfyller resultatet i delårsrapporten de av fullmäktige fastställda målen för verk-
samheten?

 Uppfyller delårsrapporten syftet att ge fullmäktige möjlighet att använda den som
ett underlag för styrning, ledning och kontroll av den samlade kommunala verk-
samheten?

Granskningen inriktas mot att granska vilken information som lämnas i delårsrapporten
samt rutinerna vid upprättandet. Vid granskningen av rutinerna ingår att bedöma hur peri-
odiseringar, värderingar, prognoser m.m. har hanterats. Granskningen avseende räkenska-
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perna är översiktlig och syftar till att vara ett underlag för att bedöma det ekonomiska ut-
fallet gentemot de finansiella mål som fullmäktige fastställt.

2.3 Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer:

 Kommunallagen och lag om kommunal redovisning

 God redovisningssed

 Interna regelverk och instruktioner

 Fullmäktigebeslut

2.4 Metod

Granskningen har utförts genom:

 Dokumentstudier av relevanta dokument

 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för
att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen

 Granska specifikationer och underlag till väsentliga balansposter i den omfattning
som krävs för att i allt väsentligt säkerställa en rättvisande redovisning

 Översiktlig analys av resultaträkning samt resultatprognos för året

 Intervjuer med berörda tjänstemän vid kommunledningskontoret.

Granskningen har utförts i enlighet med Komrevs granskningsprogram för granskning av
delårsrapport av Carin Hultgren, certifierad kommunal yrkesrevisor, och Frida Enocksson
vid Komrev inom PricewaterhouseCoopers.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsansvarig.

3 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti vilket är i överens-
stämmelse med KRL där det sägs att delårsrapporten ska omfatta minst sex och högst åtta
månader.

Kommunens resultat för perioden uppgår till 25,3 mnkr, vilket är 15,8 mnkr sämre än re-
sultatet för samma period föregående år.
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För året prognostiseras ett negativt resultat med -1,2 mnkr vilket är 5,0 mnkr sämre än
budget. När realisationsvinsterna eliminerats uppgår resultatet enligt balanskravet till -7,7
mnkr för helåret, vilket ger vid handen att balanskravet inte kommer att uppfyllas.

I kommunplanen för åren 2009-20111 redovisas Vallentuna kommuns styrmodell. Av
styrmodellen framgår tertialuppföljningen i form av nämndernas VaSaRu (Vallentuna
sammansatta resultatuppföljning) där mål, ekonomi och nyckeltal följs upp. I övrigt finns
inga ekonomistyrprinciper som behandlar vilka krav som finns på delårsrapporten.

Kommunfullmäktige har i kommunplanen 2009-2011 beslutat om mål under treårsperio-
den inom sex strategiska områden. Det finns sammantaget 27 mål framtagna (se avsnitt 4).
Målen avser såväl det finansiella perspektivet som det verksamhetsmässiga. För målen
finns angivet indikator samt ansvarig nämnd.

Någon sammanställd redovisning i likhet med i årsredovisningen upprättas inte i delårs-
rapporten.

Kommunens delårsrapport består förutom förvaltningsberättelse av resultaträkning, ba-
lansräkning och kassaflödesanalys. Vidare innehåller delårsrapporten en driftsredovisning
av vilken nämndernas utfall per sista augusti och årsprognos framgår.

I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna, delårsutfall 2008,
budget 2009, prognos för utfallet för året samt avvikelsen mot budget. Skillnaden mellan
delårsutfallet per sista augusti 2009 respektive 2008 och helårsprognosen är i likhet med
föregående år stor.

Resultaträkning med delårsrapport för åren 2008 och

2009 samt årprognos 2009

Delår

aug 2008

Delår

aug 2009

Års-

Progn

Budget

2009

Avv mot

budget

Verksamhetens intäkter 145,6 163,0 271,5 238,8 32,7

Verksamhetens kostnader -857,8 -911,7 -1 437,3 -1 407,6 -29,7

Avskrivningar -25,0 -26,5 -40,0 -43,7 3,7

Verksamhetens nettokostnader -737,1 -775,1 -1 205,8 -1 212,5 6,7

Skatteintäkter 673,8 690,9 1 035,4 1 061,2 -25,8

Generella statsbidrag 98,7 105,6 158,5 153,4 5,1

Finansiella intäkter 7,1 6,3 15,2 12,3 2,9

Finansiella kostnader -1,4 -2,4 -4,5 -10,6 6,1

Årets resultat 41,1 25,3 -1,2 3,8 -5,0

Vissa avrundningsfel förekommer i tabellen ovan.

1 Beslutad i kommunfullmäktige 2008-12-15
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Årsprognosen

Prognosen för helåret pekar på ett negativt resultat -1,2 mnkr, vilket är -5,0 mnkr sämre än
budgeterat.

Avvikelsen beror på:
 Verksamhetens nettokostnad avviker positivt med 6,7 mnkr jämfört med budget.

 Skatteintäkter och statsbidrag förväntas bli 20,7 mnkr lägre än budgeterat.

 Finansnettot är positivt och prognosen 9,0 mnkr högre än budgeterat. Det är främst
de finansiella kostnaderna som blir lägre än budget, motsvarande 6,1 mnkr, efter-
som lånebehovet varit lägre än budgeterat.

Delårsrapporten

Delårsresultatet uppgår till 25,3 mnkr att jämföra med föregående års delårsperiod då re-
sultatet uppgick till 41,1 mnkr.

Verksamhetens nettokostnader per sista augusti 2009 uppgår till 775,1 mnkr. Verksamhe-
tens intäkter har ökat med ca 12 % medan verksamhetens kostnader ökat med drygt 6 %.
Avskrivningarna är 6 % högre.

I delårsrapporten har kommunen flyttat ansvarsförbindelsen avseende Södra Roslagens
brandförsvar (SRBF) som vid årsskiftet 2008/2009 gick ihop med Storstockholms brand-
förbund (SSBF) och lagt denna som en avsättning. Avsättningen uppgår till 13,2 mnkr in-
klusive löneskatt. Diskussioner förs mellan kommunen och SSBF hur dessa pensionsåta-
ganden ska hanteras i medlemskommunerna. Vi kommer att granska detta närmare i sam-
band med granskningen av årsredovisningen.

I samband med vår granskning har vi noterat vissa avvikelser mot god redovisningssed
som redovisas nedan:

- Kommunen har i delårsrapporten aktiverat internränta motsvarande 3,4 mnkr. I
föreliggande prognos har resultatet förbättrats med 7,0 mnkr.

- Den återbetalning av medlemsavgift från SKL2 som ska ske år 2010 ska enligt
SKL tillgodoräknas perioden fullt ut och inte periodiseras. Vallentuna kommun
har periodiserat denna post vilket innebär att delårsresultatet egentligen ska vara
0,5 mnkr bättre. I årsprognosen har detta däremot hanterats korrekt.

2 SKL, Sveriges kommuner och landsting.
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- Intäkten från den kommunala fastighetsavgiften avseende förändringen mellan
åren 2008 och 2009 ska periodiseras enligt senaste uppgift från SKL. Kommunen
har inte periodiserat denna fullt ut, vilket innebär att om detta hanterats rätt skulle
delårsresultatet vara ca 2,5 mnkr bättre. Resultatet i årsprognosen ska vara ca 1,1
mnkr bättre enligt uppdaterade uppgifter från SKL.

- Kreditfakturan från FORA avseende sänkt arbetsgivaravgift har inte tillgodoräk-
nats delårsresultatet, vilket innebär att delårsresultatet är 2,2 mnkr sämre. I års-
prognosen har detta däremot hanterats korrekt.

I tabellen nedan redovisas resultatpåverkan på delårsresultatet, samt årsprognos om des-
sa händelser hanterats korrekt:

Poster Delårsresultat Årsprognos

Internränta -3,4 mnkr -7,0 mnkr

Medlemsavgift SKL +0,5 mnkr -

Kommunal fastighetsavgift +0,8 mnkr +1,1 mnkr

Sänkt arbetsgivaravgift

(kreditfaktura FORA)

+2,2 mnkr -

Resultatpåverkan, netto +0,1 mnkr -5,9 mnkr

3.1 Bedömning och åtgärdsförslag

Vi bedömer att kommunens delårsrapport i allt väsentligt är upprättad i enlighet med la-
gens krav och god redovisningssed i övrigt.

Vi har dock noterat viss avvikelse från god redovisningssed avseende redovisning av in-
ternräntan (RKR3 15.1 Redovisning av lånekostnader). Av rekommendationen framgår
tydligt att internränta endast får ingå i tillgångens anskaffningsvärde och intäktsföras i det
fall det finns externt upptagna lån där kommunen betalar ränta. Eftersom kommunen inte
har några externa lån så är det således inte möjligt att intäktsföra dessa internräntor. Vi
utgår från att kommunen, i enlighet med de resonemang som förts i samband med gransk-
ningen av delårsrapporten, korrigerar årets resultat i bokslutet för år 2009.

Vi har översiktligt granskat de periodiseringar som är gjorda i samband med delårsrappor-
ten och konstaterar att väsentliga poster så vitt vi kan bedöma har periodiserats på ett till-
fredsställande sätt.

3 RKR, rådet för kommunalredovisning.
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Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att delårsrapporten ger en i allt väsentligt
rättvisande bild av periodens resultat och den ekonomiska ställningen per 2009-08-31.

Vi anser dock att det finns utvecklingspotential avseende jämförelse mellan den av full-
mäktige fastställda budgeten och lämnad prognos.

I den delårsrapport som presenteras saknas en redogörelse för redovisningsprinciper som
ligger till grund för rapporten. En beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper är ett
bra stöd för den som ska ta del av rapporten. Även om de redovisningsprinciper som till-
lämpats i delårsrapporten är desamma som tillämpats i tidigare delårsrapporter och bokslut
bör dessa redovisas i delårsrapporten.

4 Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har i kommunplanen 2009-2011 beslutat om mål under treårsperio-
den inom sex strategiska områden. Det finns sammantaget 27 mål framtagna (se avsnitt 4).
Målen avser såväl det finansiella perspektivet som det verksamhetsmässiga. För målen
finns angivet indikator samt ansvarig nämnd.

I delårsrapporten redovisas statusen på de kommunövergripande målen. Varje mål redovi-
sas utifrån följande utgångspunkter; uppfyllt, arbete pågår eller ej uppfyllt.

Nedan redovisas de strategiska områdena:

1. Tillväxt och utveckling
2. Stor valfrihet
3. Kunskap för livet
4. Den trygga kommunen
5. Välskött kommun med engagerade medarbetare
6. God miljö för en långsiktig hållbar utveckling

Inom det strategiska området ”Tillväxt och utveckling” (1) finns tre finansiella målsätt-
ningar. Dessa redovisas under avsnitt 4.1 Finansiella mål. Inom övriga strategiska områ-
den finns 24 verksamhetsrelaterade målsättningar/uppdrag, vilka redovisas under avsnitt
4.2 Mål för verksamheten.

4.1 Finansiella mål

För de tre mål som har bäring på det finansiella perspektivet och ingår i det strategiska
området ”Tillväxt och utveckling” framgår att resultatet för två av dessa avser ett snitt un-
der en femårsperiod. Mål ett och mål två beskriver samma sak men ur olika perspektiv. I
delårsrapporten görs en avstämning mot kommunens finansiella mål.
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Kommunens finansiella mål-
sättning, fastställd av fullmäkti-
ge i kommunplanen 2009-2011

Utfall i delår 2009
Utfall prognos 2009

Måluppfyllelse/vår kommentar

1. Kommunens resultat ska, under
en femårsperiod, i snitt, uppgå till
minst 2 procent av den samman-
lagda summan för skatteintäkter,
utjämning och generella statsbi-
drag.

Indikator: Mäta resultatet rullande
över en femårsperiod. Ansvarig
nämnd: KS

Kommunen anger själ-
va att de uppfyller det-
ta mål för femårsperio-
den.

Kommunens resultat
uppgår i snitt till 3,3 %
åren 2005-2009. (Upp-
giften för 2009 avser
prognos).

I delårsbokslutet uppgår
resultatet till 3,2 %.

Vi instämmer i kommunens bedöm-
ning av måluppfyllelsen för femårspe-
rioden.

Vi konstaterar även att periodens re-
sultat innebär att målet är uppfyllt för
innevarande år. Prognostiserat resultat
innebär däremot att målet inte upp-
fylls detta enskilda år.

Målet avser en rullande femårsperiod,
vilket medför att resultatet uppfylls
trots att årets prognostiserade resultat
är negativt.

2. Skattekvoten (kommunens net-
tokostnader inklusive finansnettto i
relation till skatteintäkter, utjäm-
ning och generella statsbidrag) ska,
under en femårsperiod, i snitt,
uppgå till maximalt 98 procent.

Indikator: Mäta skattekvoten rul-
lande över en femårsperiod. An-
svarig nämnd: KS

Kommunen anger själ-
va att de uppfyller det-
ta mål för femårsperio-
den.

Kommunens skattekvot
uppgår i snitt till 97 %
åren 2005-2009. (Upp-
giften för 2009 avser
prognos).

För perioden uppgår
skattekvoten till 96,8
%.

Vi instämmer i kommunens bedöm-
ning av måluppfyllelsen för femårspe-
rioden.

Vi konstaterar även att skattekvoten
för perioden innebär att målet är upp-
fyllt för innevarande år. Prognostiserat
resultat innebär däremot att målet inte
uppfylls detta enskilda år.

Målet avser en rullande femårsperiod,
vilket medför att resultatet uppfylls
trots att skattekvoten för året progno-
stiseras till drygt 100 %.

3. Exploateringsverksamheten ska
vara självfinansierad.

Indikator: Mäta resultatet av ex-
ploateringsverksamheten i bokslu-
tet. Ansvarig: KS

Kommunen anger att
verksamheten redovi-
sar överskott för peri-
oden, men att målet
ska ses över tid. Arbe-
te pågår.

Målet ska mätas i bokslutet, men mål-
uppfyllelsen är inte tidsatt. Vi kan
därför inte bedöma måluppfyllelsen i
denna del.

4.2 Mål för verksamheten

Inom de av Kommunfullmäktige beslutade strategiska områdena finns 24 verksamhetsre-
laterade mål. Graden av måluppfyllelse redovisas i delårsrapporten utifrån kriterierna upp-
fyllt, arbete pågår respektive ej uppfyllt.
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Av redovisningen framgår att 3 mål är uppfyllda, arbete pågår för 21 mål och ett mål har
inte uppfyllts. Många av målen sträcker sig över hela treårsperioden d.v.s. är långsiktiga
och således inte mätbara under innevarande år. Vidare finns mål där löpande uppföljning
inte är möjlig eftersom uppföljning görs med hjälp av enkäter som genomförs en gång per
år.

Av de tre mål som anges vara uppfyllda gör vi bedömning med utgångspunkt i kommu-
nens delårsrapport att den redovisnings som görs (bilaga 1) att ett mål är helt uppfyllt me-
dan de två andra är delvis uppfyllda. Av de beskrivningar som görs avseende de 21 mål
där arbetet pågår ser vi att flertalet av de aktiviteter som beskrivs ligger i linje med dessa
mål. Värt att notera är utvecklingen av sjukfrånvaron som trots att målet inte bedöms upp-
nås har minskat från 7,4 % i bokslutet 2008 till 5,8 % för kommunen som helhet för perio-
den. Det mål som inte uppfylls avser antal lärlingsplatser. Av uppföljningen framgår inte
vad orsaken till att det finns 15 lärlingsplatser jämfört med målet på 20.

4.3 Bedömning av måluppfyllelse

Vår bedömning är att delårsrapporten ger ledamöterna i fullmäktige begränsad möjlighet
att bedöma graden av måluppfyllelse avseende såväl de finansiella som verksamhetsmäs-
siga målen. Bedömningen försvåras av att flertalet mål som kommunfullmäktige fastställt
är av den karaktären att det är svårt att avgöra om när ett mål är uppfyllt, eftersom målen i
sig beskriver en kontinuerlig process där flertalet mål inte fullt ut är tidsatta eller mätbara.
Graden av måluppfyllelse som redovisas i delårsrapporten avser statusen vid tidpunkten
för delårsrapporten. En bedömning av hur prognosen för året ser ut redovisas däremot inte.
Detta försvårar en bedömning av huruvida målen kommer att nås.

Vi delar kommunstyrelsens bedömning av att två av de tre finansiella målsättningarna
uppfylls under en femårsperiod även om de inte uppfylls detta enskilda år. Analysen för-
svåras av att målen avser en längre tidsperiod och utfallet inte fullt ut kan utläsas av de
ekonomiska uppgifter som framgår av delårsrapporten. Vi anser dock att redovisningen av
måluppfyllelsen kan förbättras exempelvis genom redovisning av nyckeltal i tabell eller
diagram som beskriver utvecklingen av resultat och skattekvot över åren sett ut.

Flertalet (21) av de verksamhetsmässiga målen (24) följs inte upp i delårsrapporten efter-
som arbete pågår för att infria dessa och/eller uppföljning inte har gjorts. Vi kan därför
inte uttala oss om dessa kommer att vara infriade vid årets slut.

Nämnderna arbetar seriöst med sina verksamhetsmässiga mål som fastställts i kommun-
planen i form av övergripande mål och indikator som beskriver hur målet ska följas upp
och att det i de flesta fall handlar om att måluppfyllelsen ska innebära en årlig förbättring.
Vi ser positivt på denna utveckling. Uppföljningen försvåras däremot av att målen inte är
tidsatta och de mätmetoder som valts innebär att uppföljningen av målen inte kan göras
löpande under året. Vi anser att en löpande uppföljning av verksamhetsmålen under lö-
pande år är en väsentlig del i ett fungerande styrsystem. Vi ser det som mycket angeläget
att det i detta arbete finns former för, att genom indikatorer eller på annat sätt, under lö-
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pande år kunna avläsa om utvecklingen ligger i linje med de mål som fullmäktige fast-
ställt.

5 Budgetuppföljning och prognos

Prognosen för nämndernas driftsredovisning 2009 redovisas i nedanstående tabell.

Driftredovisning per nämnd, mnkr

Budget
2009

Utfall
augusti

Utfall/
budget

%
Prognos

Utfall helår

Prognos
Budget

avvikelse

Kommunstyrelse 74,0 42,6 58 % 71,1 2,8
Kommunstyrelsens oförutsett 3,7 1,0 2,7

Överförmyndarnämnd 2,0 1,3 63 % 2,0 0,0

Samhällsbyggnadsnämnd 37,8 16,8 44 % 36,7 1,1

Myndighetsnämnd 0,3 0,1 43 % 0,3 0,0

Fritidsnämnd 39,1 22,7 58 % 38,7 0,4

Kulturnämnd 13,7 8,4 62 % 13,6 0,1

Barn- och ungdomsnämnd 72,5 45,2 62 % 73,4 -0,9

Skolpengsram 500,4 329,1 66 % 494,7 5,7

Utbildningsnämnd 141,6 90,5 64 % 141,8 -0,2

Socialnämnd 341,7 227,1 66 % 345,3 -3,6

Summa nämnder: 1 226,8 783,8 64 % 1 218,5 8,3
Avgår interna poster, övr kostn & intäkter -58,0 -35,1 61 % -52,7 -5,3

Verksamhetens nettokostnad
4

1 168,8 748,7 64 % 1 165,8 3,0

Vissa avrundningsfel förekommer i tabellen ovan.

Sammantaget prognostiserar nämnderna och styrelsen en positiv budgetavvikelse för året
med 8,3 mnkr. Om fullmäktiges beslutade besparing infrias motsvarar det en positiv bud-
getavvikelse med 12,2 mnkr. Fullmäktiges beslut uppfylls således inte i denna prognos.

De största budgetavvikelserna redovisar Socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden
samt Kommunstyrelsen.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott med -3,6 mnkr eller ca 1 % av den totala
budgeten. Avvikelsen förklaras av högre kostnader för externt köpta platser p.g.a. plats-
brist i kommunens egna boenden inom äldre- och handikappomsorg. Vidare har högre
dygnspriser för platser inom individ- och familjeomsorgen bidragit till avvikelsen. Kost-
naden för ekonomiskt bistånd bedöms däremot, trots rådande låg konjunktur, ligga i nivå
med budget.

4 Avser verksamhetens kostnader reducerad med verksamhetens intäkter. För att detta belopp ska vara jämförbart med

verksamhetens nettokostnad i resultaträkningen är att kostnaden för avskrivningarna skall läggas till detta belopp.
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Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett överskott inklusive skolpengen med 4,8
mnkr eller 1%. Överskottet förklaras av att skolpengen inte höjdes som planerat med 2 %
från och med 1 juli 2009 utan med 1 % i enlighet med fullmäktiges beslut. Färre antal barn
jämfört med befolkningsprognosen som låg till grund för årets budget ger visst överskott.
Samtidigt bedöms den sänkta pengen ge en högre belastning för skolorna.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 5,5 mnkr (inklusive anslaget för oför-
utsett som ger en positiv avvikelse med 2,7 mnkr ). Avvikelsen förklaras av framskjutna
projekt avseende den fysiska planeringen och att avgiften till SSBF blir 1,6 mnkr lägre än
budgeterat eftersom Brandförsvaret påbörjat ett sparprogram.

Utbildningsnämnden prognos pekar på ett underskott med endast 0,2 mnkr så är progno-
sen förenad med osäkerhet, eftersom uppgifterna om elevernas val av program inte är klart
förrän i oktober.


