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Rutin för budget och prognos för projekt i Unit4  

Omfattning 
Rutinen beskriver hur och när budget och prognos registreras i UBW för projekt med 
investeringar samt tillhörande driftsposter under projektens livslängd.  

Rutinen används av 
Rutinen används av projektcontrollers och businesscontrollers som arbetar med projekt 
med investeringar. 

Bakgrund 
Mål och budget samt T1 är kommunens styrdokument, där investerings-/projektmedlen 
fördelas och beslutas av kommunfullmäktige. Investeringarna/projekten ska vara 
nämndbehandlade innan beslut i KF, och beslut fattas för både enskilda projekt samt för 
ramar på nämnd-/verksamhetsnivå. 

Definitioner 
 

• Projektbudget: en total budget per projekt som beslutas av KF i T1 och T2 
(M&B), alternativt via avrop från en rambudget*. Årsfördelningen av den totala 
projektbudgeten uppdateras vid T1 och T2 (M&B) via prognos samt årsbudget. 

• Rambudget: en budgetpott för planerade projekt/kommande projektfaser för 
M&B perioden, som beslutas av KF i T1 och i T2 (M&B). KF beslutar också om 
när och var avrop från rambudgeten till enskilda projekt kan beslutas.  

• Årsbudget: en nämnds/verksamhets totala budget per år för gällande M&B period, 
som beslutas av KF i T1 och T2 (M&B). Årsbudget baseras på alla pågående och 
planerade projekts aktuella och summerade årsprognoser, och motsvarar summan 
av projektbudget och rambudget för respektive år inom gällande M&B period.  

• Prognos: planerade och beviljade inkomster/utgifter samt intäkter/kostnader per 
år och projekt.  

 
* I stadsutvecklings budgetprocess fattas genomförandebeslut av kommunfullmäktige (KF) löpande 
under året. 
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Beskrivning 
I denna rutin beskrivs var och hur prognos, budgetrevidering, projektbudget samt 
rambudget registreras i Unit4. Rutinen beskriver också hur datat i de olika ingångarna 
hänger ihop och vad som i systemet ska motsvara årsbudget för innevarande år samt för 
mål och budgetperioden enligt senaste beslut i kommunfullmäktige. 
 

 

  
Bild över ingångarna i Unit4 (UBW) 
 

Löpande prognos - Manuell registrering / Löpande prognos 
(Antura) / Antura T1 / Antura T2 
Inför T1 och T2 (Mål och Budget) sammanställer respektive nämnd/verksamhet 
årsprognoser per pågående och/eller planerade investeringar/projekt. Detta registreras av 
ansvarig controller i ”Löpande prognos - Manuell registrering” per projektnummer och år, 
enligt tidplan för rapporteringen i Stratsys för T1 och T2.  
 
För stadsutvecklingsprocessen samt för övriga projekt som gått över till Antura lägger 
ansvarig huvud-/delprojektledare in motsvarande prognos i Antura på aktivitetsnivå för sina 
projekt, och detta går via daglig integration över till Unit4 och överförs automatiskt till 
”Löpande prognos (Antura)”. Stadsutvecklingsprocessens rutin för detta prognosarbete 
hittas här: Löpande uppdatering i Antura samt budgetrevidering.pdf 
 
Stadsutvecklings interna process innebär en uppdatering av prognosen i Antura löpande vid 
förändringar samt vid fem förutbestämda rapporteringstillfällen under året. Därför ansvarar 
samordnande projektcontroller inom stadsutveckling för att kopiera prognosen från 
”Löpande prognos (Antura)” till ”Antura T1” samt ”Antura T2” i samband med att dessa 
prognoser går upp för beslut i T1 och T2 (Mål och Budget), enligt tidplan för 

https://nacka.sharepoint.com/:b:/r/sites/NPH3/vergripande%20projektmodell%20rutiner%20mallar%20etc/2.%20Kodplan,%20prognos,%20budget%20och%20uppf%C3%B6ljning/L%C3%B6pande%20uppdatering%20i%20Antura%20samt%20budgetrevidering.pdf?csf=1&web=1&e=C1LaiN
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rapporteringen i Stratsys för T1 och T2. Samordnande projektcontroller uppdaterar också 
”Antura T1” och ”Antura T2” enligt kommunfullmäktiges beslut. 

Budgetrevidering - Manuell registrering / Budgetrevidering 
(Antura) 
När en nämnd/verksamhet söker nya medel för nya projekt eller tillägg för tidigare 
beslutade projekt så registreras dessa belopp per projekt och år i ”Budgetrevidering - 
Manuell registrering” av ansvarig controller. Här registreras även återlämning av tidigare 
beslutade medel. De belopp som registreras i ”Budgetrevidering - Manuell registrering” ska 
även finnas registrerade i ”Löpande prognos - Manuell registrering”. 
 
När stadsutveckling söker nya medel så överförs olika faser av projektens totala prognos till 
budget i Antura. Detta belopp går via daglig integration över till Unit4 och överförs 
automatiskt till ”Budgetrevidering (Antura)”. Stadsutvecklingsprocessens rutin för 
budgetrevidering hittas här: Löpande uppdatering i Antura samt budgetrevidering.pdf 

Pott (Rambudget) 
En beslutad rambudget registreras per ansvar i ”Pott (Rambudget)” av ansvarig controller 
per nämnd/verksamhet. Beloppet motsvaras av sökta medel för planerade 
investeringar/projekt eller projektfaser i respektive ovan beskriven ingång för prognos. När 
avrop beslutas för en projektbudget att tas från en rambudget, registreras den av ansvarig 
projektcontroller och då minskas rambudgeten automatiskt i systemet. 

Beslutad projektbudget (ej Antura) / Beslutad projektbudget 
(Antura) 
När kommunfullmäktige fattat beslut om löpande prognos per projekt (inkl 
budgetrevideringar) så förs ”Löpande prognos – Manuell registrering” över till ”Beslutad 
projektbudget (ej Antura)” av kommunövergripande controller för investeringar. 

När beslut fattats för stadsutveckling gällande budgetrevidering så förs ”Budgetrevidering 
(Antura)” över per projekt till ” Beslutad projektbudget (Antura)” av respektive ansvarig 
projektcontroller. 

Beslutad årsbudget i mål och budget 
När Mål och budget är beslutad i kommunfullmäktige återfinns årsbudgetar för innevarande 
år samt för åren inom mål & budgetperioden registrerade här i Unit4: 
 
Beslutad projektbudget (ej Antura) + Antura T2 
 
När T1 är beslutad i kommunfullmäktige återfinns årsbudget för innevarande Mål & 
budgetperiod registrerade här i Unit4: 
 
Beslutad projektbudget (ej Antura) + Antura T1 

https://nacka.sharepoint.com/:b:/r/sites/NPH3/vergripande%20projektmodell%20rutiner%20mallar%20etc/2.%20Kodplan,%20prognos,%20budget%20och%20uppf%C3%B6ljning/L%C3%B6pande%20uppdatering%20i%20Antura%20samt%20budgetrevidering.pdf?csf=1&web=1&e=C1LaiN
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Investerings-/projektbudget och prognos  
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