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Månadsuppföljning januari-oktober 2020, kommunstyrelsen (KS 
2020.056)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen.

Ärendebeskrivning
Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är ett överskott på 6,5 
miljoner kronor. Prognosen baseras på att det inte kommer att beviljas medel från 
kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter som uppgår till 5,0 miljoner kronor. 
Prognosen innehåller också ett överskott med 1,5 miljoner kronor inom 
kommunledningskontoret. Helårsprognosen för samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- 
och fastighetsförvaltningen är att verksamheterna kommer att bedrivas enligt budget.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-10-21. Månadsuppföljning januari-oktober 2020, 

kommunstyrelsen
 Månadsuppföljning januari-oktober 2020 kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

Månadsuppföljning januari-oktober 
2020, kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen.

Ärendet i korthet
Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är ett överskott 
på 6,5 miljoner kronor. Prognosen baseras på att det inte kommer att beviljas medel 
från kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter som uppgår till 5,0 miljoner 
kronor. Prognosen innehåller också ett överskott med 1,5 miljoner kronor inom 
kommunledningskontoret. Helårsprognosen för samhällsbyggnadsförvaltningen och 
teknik- och fastighetsförvaltningen är att verksamheterna kommer att bedrivas enligt 
budget.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-10-21, månadsuppföljning januari-oktober 2020, 

kommunstyrelsen
2. Månadsuppföljning januari-oktober 2020, kommunstyrelsen
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Ekonomisk analys

Sammanfattning

Rapporten beskriver i separat del kostnader eller intäktsbortfall till följd av coronapandemin.

Kostnader eller intäktsbortfall till följd av coronapandemin

Verksamhet Beskrivning av insats Utfall Prognos

Kommunledningskonto
ret

Nedlagd arbetstid omräknat i kronor inkl. PO -4,1 -4,3

Ersättning för sjuklönekostnader. 
(Från Försäkringskassan.)

0,1 0,1

Minskade schablonintäkter Migrationsverket -3,0

Inköp av system, diverse kostnader -0,3 -0,4

Teknik-och 
fastighetsförvaltningen

Ökadenettokostnader för övertid, skydd och 
förbrukningsmaterial inom städsverksamhet

-0,5 -0,6

Teknik-och 
fastighetsförvaltningen

Ersättningför sjuklönekostnader från 
Försäkringskassan och bidrag från Socialstyrelsen, 
Resultatverksamhetfastighet

0,5 0,5

Teknik-och 
fastighetsförvaltningen

 Intäktsbortfall, parkeringshyror samt 
kontrollavgifter 

 -0,1 

Teknik-och 
fastighetsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförva
ltningen

 Ersättning för sjuklönekostnader, SBF/TFF Ram 
Teknik-och fastighetsförvaltningen 

 0,1  0,1 

Samhällsbyggnadsförva
ltningen

 Intäktsbortfall, upplåtande av torgyta  -0,1 

Totalt utfall och prognos för nämnden -4,2 -7,8

Kommentar

Staten har i en förordning (2020:193) om statsbidrag beslutat att stödja kommuners verksamheter 
för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19. Statsbidraget omfattar hälso- och 
sjukvårdsverksamheten och socialtjänstverksamhetens omsorg när det gäller omsorg om äldre 
personer och personer med funktionsnedsättning. Ersättning beslutas av Socialstyrelsen och gäller 
inte alla typer av kostnader. Ersättningen gäller ej intäktsbortfall. Det är möjligt att skicka in 
ansökan vid två tillfällen under 2020. Första ansökningsdatumet var 31 augusti och sista 
ansökningsdatumet är 30 november. Vallentuna kommun har skickat in en första ansökan om 
ersättning och kommer även att skicka in en ansökan för den andra perioden.

För att synliggöra kostnaderna för pandemin har kommunledningskontoret uppskattat och bokfört 
den arbetstid som lagts ner för att motverka och hantera pandemin. Ordinarie arbete har fått 
omprioriterats och till större delen senarelagts. Syftet med redovisningen är tydliggöra kostnaderna. 
Därtill godkänner Socialstyrelsen endast bokförda kostnader för att bevilja statsbidrag. Det råder 
dock stor osäkerhet kring vilka kostnader Socialstyrelsen kommer att godkänna.

Riksdagen beslutade om tillfälliga regler som innebar att kommunen fick ersättningen från 
Försäkringskassan för sjuklönekostnaden under månaderna april till och med juli.

Migrationsverket beslutade i april att skjuta upp mottagandet av kvotflyktingar på grund av 
coronaviruset spridning i världen och i Sverige. Det innebar att alla inplanerade överföringar till 
kommunerna ställdes in. Mottagandet av kvotflyktingar har återupptagits under oktober månad.

Kostnaderna inom kommunledningskontoret omfattar bland annat informationsinsatser och inköp 
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av ett debatt- och voteringssystem samt videokonferenssystem som möjliggör deltagande på distans 
för politiska möten.

Utfallet för kostnader relaterade till pandemin är 0,5 miljoner kronor inom städsverksamheten. De 
ökade kostnaderna förekommer mest inom personal i form av övertid och förbrukningsmaterial 
exempelvis pappershanddukar, kemiska produkter och skyddsmaterial. Städsverksamheten 
prognostiserar en ökad nettokostnad på 0,6 miljoner kronor på grund av pandemin. Dock finns det 
osäkerhet i prognosen utifrån hur effekten av pandemin utvecklar sig under hösten 2020. 
Ersättning för sjuklönekostnader från försäkringskassa och bidrag från Socialstyrelsen beräknas 
uppgå till 0,5 miljoner kronor.

Driftsredovisning kommunstyrelsen totalt

Mnkr Budget 2020 Bokfört 
perioden % Prognos 

2020 Avvikelse Bokslut 
2019

Totalt -187,8 -128,6 69 % -181,3 6,5 -166,9

Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är ett överskott på 6,5 miljoner 
kronor. Prognosen baseras på att det inte kommer att beviljas medel från kommunstyrelsens budget 
för oförutsedda utgifter som uppgår till 5,0 miljoner kronor. Prognosen innehåller också ett 
överskott med 1,5 miljoner kronor inom kommunledningskontoret. Helårsprognosen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen är att verksamheterna 
kommer att bedrivas enligt budget.

Driftredovisning

Driftredovisning nämndens verksamheter

Verksam
het 
(mnkr)

Budget 
2020

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2020
Avvikel

se
Budget 

2019

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2019

Kommunledningskontorets verksamheter exkl. KSOF

TOTALT

K -155,5 -117,7 76 % -150,8 4,7 -155,1 -120,5 78 % -151,4

I 29,5 21,9 74 % 26,3 -3,2 27,7 26,5 96 % 30,7

N -126,0 -95,8 76 % -124,5 1,5 -127,4 -94,0 74 % -120,7

Politisk verksamhet

K -15,5 -11,5 74 % -14,7 0,8 -16,2 -13,4 82 % -16,0

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,6 0,7 115 
%

0,7

N -15,5 -11,5 74 % -14,7 0,8 15,6 -12,7 -81 % -15,3

Kommungemensam verksamhet

K -18,5 -11,0 59 % -16,7 1,8 -16,6 -11,1 67 % -15,1

I 0,0 1,1 0,2 0,2 0,2 0,1 63 % 0,2

N -18,5 9,9 -54 % -16,5 2,0 -16,4 -11,0 67 % -14,9
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Kansli

K -6,3 -5,0 81 % -6,2 0,1 -7,0 -5,2 75 % -6,4

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0

N -6,3 -5,0 80 % -6,2 0,1 -7,0 -5,2 75 % -6,4

Stab

K -7,5 -4,5 60 % -6,7 0,7 -9,1 -6,4 70 % -7,9

I 1,4 1,4 98 % 1,6 0,2 1,8 1,6 85 % 1,7

N -6,0 -3,1 51 % -5,1 0,9 -7,3 -4,8 67 % -6,2

Kontaktcenter

K -6,4 -4,7 73 % -6,0 0,4 -6,6 -5,5 83 % -6,6

I 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0 % 0,0

N -6,4 -4,6 72 % -5,9 0,5 -6,6 -5,5 83 % -6,6

Ekonomiavdelningen

K -17,8 -14,0 79 % -17,6 0,2 -18,8 -14,0 74 % -18,3

I 0,4 0,2 58 % 0,4 0,0 0,4 0,3 63 % 0,2

N -17,4 -13,8 79 % -17,2 0,2 -18,4 -13,7 75 % -18,1

HR-avdelningen

K -14,9 -11,3 76 % -14,7 0,2 -14,6 -10,7 73 % -13,8

I 0,7 0,3 39 % 0,7 0,0 0,7 0,6 88 % 0,6

N -14,2 -11,1 78 % -14,0 0,2 -13,9 -10,1 72 % -13,2

Kommunikation och marknad

K -12,2 -9,1 75 % -11,6 0,6 -13,5 -9,8 73 % -12,7

I 0,0 0,1 300 
%

0,1 0,1 0,3 0,5 166 
%

0,5

N -12,2 -9,0 74 % -11,5 0,7 -13,2 -9,3 71 % -12,3

Egen försörjning

K -24,0 -20,2 84 % -24,3 -0,3 -20,6 -19,0 92 % -23,6

I 24,0 16,4 68 % 20,3 -3,7 20,6 20,5 99 % 24,1

N 0,0 -3,8 -4,0 -4,0 0,0 1,4 0,5

IT-avdelningen

K -12,2 -9,7 79 % -12,2 0,0 -12,4 -8,9 72 % -11,1

I 2,9 2,4 83 % 2,9 0,0 3,0 2,2 74 % 2,7

N -9,4 -7,3 78 % -9,4 0,0 -9,3 -6,6 71 % -8,4

Räddningstjänst

K -20,1 -16,6 83 % -20,0 0,1 -19,8 -16,5 84 % -19,8

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0

N -20,1 -16,6 83 % -20,0 0,1 -19,8 -16,5 84 % -19,8
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Verksam
het Mnkr

Budget 
2020

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2020
Avvikel

se
Budget 

2019

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2019

Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF)

K -5,0 0,0 0 % 0,0 5,0 -5,0 0,0 0 % 0,0

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0

N -5,0 0,0 0 % 0,0 5,0 -5,0 0,0 0 % 0,0

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto

Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal (mnkr). Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. 
Det beror på beloppsavrundningar.

Kommentar

Helårsprognosen för kommunledningskontoret är ett överskott på 6,5 miljoner kronor. Prognosen 
baseras på att det inte kommer att beviljas medel från kommunstyrelsens budget för oförutsedda 
utgifter, vilket bidrar med ett överskott om 5,0 miljoner kronor. Prognosen innehåller ett 
underskott inom egen försörjning som täcks genom omfattande effektiviseringar som genomförts 
inom kommunledningskontoret inför 2020 och återhållsamhet under 2020 för att klara 
kommunens ekonomi.

Avdelningarna inom kommunledningskontoret har genomfört omfattande arbetsinsatser under året 
för att hantera pandemin inom kommunens verksamheter såsom upphandling och inköp av 
skyddsutrustning, informationsinsatser, säkerhetsarbete, rekrytering och utbildning. Därtill finns 
några kostnader som ökat under året, bland annat kostnader för programvaror och licenser. 
Parallellt pågår ett arbete för att bidra till överskottet och täcka de minskade intäkterna inom egen 
försörjning.

Alla verksamheter inom kommunledningskontoret har personalrelaterade kostnadsminskningar i 
form av uteblivna utbildningar och konferenser samt att verksamheterna har fått ersättning från 
Försäkringskassan för sjuklönekostnader. Vissa planerade aktiviteter har också ställts in eller 
flyttats fram i tid till följd av pandemin, vilket medfört att arbetsinsatser och utbildningar har 
senarelagts. Därtill gäller anställningsstopp och allmän återhållsamhet.

Vallentuna kommun har enligt gällande regler ansökt om statsbidraget vars syfte är stödja 
kommuners verksamhet för merkostnader till följd av sjukdomen covid -19. Den del som avser 
kommunledningskontoret uppgick till 2,4 miljoner kronor. Utav dessa har 1,0 miljon kronor bokats 
upp enligt försiktighetsprincipen och påverkar således resultatet för perioden. I prognosen för 
helåret har dock inte statsbidraget beaktas då osäkerheten är stor om vilken ersättning 
Socialstyrelsen beviljar.

Den politiska verksamheten redovisar totalt ett överskott på 0,8 miljoner kronor fördelat på 
överförmyndarverksamheten, kommunfullmäktige och övrig politisk verksamhet. Det 
prognostiserade överskottet inom överförmyndarverksamheten är 0,3 miljoner kronor och förklaras 
av ett lägre inflöde av ärenden som rör ensamkommande barn samt återbetalning från 2019. 
Kommunfullmäktiges prognos är ett överskott på 0,2 miljon kronor på grund av både lägre 
telefonikostnader och arvodeskostnader än budgeterat. Prognosen bygger på att höstens 
sammanträden sker i enlighet med tidigare fastställd sammanträdesplan. Ett överskott på 0,3 
miljoner kronor redovisas inom övrig politisk verksamhet då kommunen inte kommer att belastas 
med några kostnader för Arlandasamarbetet under året samt att bidraget som betalats ut för 
gemensamhetslokaler var något lägre än budgeterat.

Effektiviseringarna inom kommunledningskontoret inför 2020 har samlats inom 
kommungemensam verksamhet. Utöver redan gjorda effektiviseringar råder en stor 
återhållsamhet under året. Därtill finns vissa budgeterade kostnader för kurser och konferenser som 
uteblir till följd av pandemin. Sammantaget ger detta ett prognostiserat överskott med 2,0 miljoner 
kronor inom kommungemensam verksamhet.

Stabens verksamheter prognostiseras ett överskott med 0,9 miljoner kronor. Utöver 
personalrelaterade kostnadsminskningar är förklaringen till det prognostiserade överskottet att 
genomförande av planerade aktiviteter till stor del ställts in, planerats om eller förskjutits i tid 
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utifrån de rådande förutsättningarna. Digitalt genomförande av planerade aktiviteter ger i vissa fall 
lägre kostnader – exempelvis gällande konferensen Ung i Roslagen. Även Stockholmsenkätens 
genomförande skedde digitalt under våren, vilket också resulterar i lägre kostnader. Minskad 
användning och därmed kostnader för Grannsamverkansbilen kan kopplas till 
rekommendationerna för invånare över 70 år och att grannsamverkansförare ofta är pensionärer. 
Kommunens ordningsvaktstillstånd har löpt ut under juni månad, och ansökan om förnyat tillstånd 
avslogs, vilket medför att väktare använts istället. Kostnaden för väktare är lägre än för 
ordningsvakter, vilket resulterar i minskade kostnader. Till följd av covid-19 och personalbortfall 
har leverantören signalerat begränsade möjligheter att öka inköp av timmar.

Årsprognosen för egen försörjning är ett underskott om 4,0 miljoner kronor till följd av att 
Migrationsverket pausat anvisning av nyanlända. Orsaken till det stora prognostiserade 
underskottet förklaras dels av lägre schablonersättningar om cirka 3,0 miljoner kronor, dels 
uteblivna tomhyresintäkter från Migrationsverket samt uteblivna hyresintäkter från hyresgäst. 
Schablonersättningen minskar till följd av att Migrationsverket stoppade mottagandet av 
kvotflyktingar under perioden mars till mitten av september på grund av pandemin. Att 
mottagandet var pausat innebär uteblivna hyresintäkter. Dessa kan till viss del återsökas i form av 
tomhyra genom ansökan till Migrationsverket. Utifrån försiktighetsprincipen har delar av summan 
bokats upp, då Migrationsverket kan besluta att inte ersätta fullt ut. Den speciella situation 
kommunen har under 2020 är att två av paviljongerna (Ekskogen och Brottby) ska avvecklas i 
början av 2021 och anvisningar till dessa paviljonger kan därför endast ske under 2020. 
Mottagandet av nyanlända har återupptagits under oktober månad och Migrationsverket har 
meddelat att anvisningstakten kan bli hög under återstoden av året. Hur stor del av årets kvot som 
kommer hinna anvisas och verkställas under innevarande år är dock oklart. Sammantaget innebär 
detta att kommunen inte kan erbjuda merparten av de tomma rummen i paviljongerna som bostad, 
vilket innebär att kommunen då ej heller kan få ersättning från Migrationsverket för den tid som 
bostaden varit tom till följd av pausat mottagande.

Utöver kommunledningskontorets verksamheter visar kommunens del i räddningstjänsten ett 
mindre överskott på 0,1 miljoner kronor under 2020. Det beror på att debiteringen delvis sker 
utifrån antal kommuninvånare.

Driftredovisning nämndens verksamheter

Mnkr Budget 
2020

Bokfört 
periode

n
% Progno

s 2020
Avvikel

se
Budget 

2019

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2019

Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Teknik- och 
fastighetsförvaltningens verksamheter exklusive 
resultatenhet fastighet

Totalt

K -97,8 -72,5 74 % -97,7 0,1 -93,1 -75,1 81 % -93,5

I 34,0 28,7 84 % 33,9 -0,1 35,3 32,3 91 % 36,8

N -63,8 -43,7 68 % -63,9 0,0 -57,8 -42,7 74 % -56,7

Fysisk planering

K -4,5 -3,9 86 % -4,5 0,0 -4,2 -2,5 59 % -4,0

I 0,3 0,1 23 % 0,3 0,0 0,3 0,1 30 % 0,1

N -4,2 -3,8 91 % -4,2 0,0 -3,9 -2,4 61 % -3,9

Markreserven

K -2,0 -0,9 43 % -2,0 0,0 -5,5 -3,9 70 % -5,0

I 0,3 0,2 89 % 0,3 0,0 3,7 3,1 86 % 3,8

N -1,8 -0,6 36 % -1,8 0,0 -1,8 -0,7 40 % -1,2

Parkeringsverksamheten

K -1,3 -1,1 86 % -1,3 0,0 -1,4 -1,1 81 % -1,5
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Mnkr Budget 
2020

Bokfört 
periode

n
% Progno

s 2020
Avvikel

se
Budget 

2019

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2019

I 1,0 0,9 87 % 0,9 -0,1 1,1 1,1 104 % 1,1

N -0,3 -0,2 81 % -0,4 -0,1 -0,4 -0,1 15 % -0,4

Väghållning

K -35,5 -27,7 78 % -35,1 0,4 -32,6 -30,7 94 % -35,7

I 3,2 3,0 93 % 3,2 0,0 3,0 3,0 100 % 3,5

N -32,3 -24,7 76 % -31,9 0,4 -29,5 -27,7 94 % -32,2

Parkverksamheten

K -12,7 -10,0 78 % -12,8 -0,1 -12,1 -9,9 82 % -12,0

I 0,1 0,1 165 % 0,1 0,0 0,2 0,0 0 % 0,0

N -12,7 -9,9 78 % -12,8 -0,1 -11,9 -9,9 83 % -12,0

Natur- och vattenvård

K -3,5 -2,3 67 % -3,7 -0,2 -3,6 -2,1 60 % -2,5

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,4 0,0 0 % 0,5

N -3,5 -2,3 67 % -3,7 -0,2 -3,2 -2,1 66 % -2,0

Gemensam adm, (löner, material, utv.kostn., m.m. )

K -16,5 -11,2 68 % -16,5 0,0 -13,9 -9,3 67 % -14,2

I 7,9 6,7 84 % 7,9 0,0 7,2 6,0 83 % 6,9

N -8,6 -4,6 53 % -8,6 0,0 -6,7 -3,3 49 % -7,3

Arrenden och 
skogsavverkning

K -0,7 -0,5 75 % -0,7 0,0 -0,6 -0,2 31 % -0,2

I 2,4 2,1 89 % 2,4 0,0 1,8 1,7 91 % 2,0

N 1,7 1,6 95 % 1,7 0,0 1,2 1,5 124 % 1,8

Flyktingmottagande

K -1,3 -1,0 79 % -1,3 0,0 -1,5 -1,3 82 % -1,9

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0

N -1,3 -1,0 79 % -1,3 0,0 -1,5 -1,3 82 % -1,9

Bostäder (brf)

K -18,8 -13,9 74 % -18,8 0,0 -17,0 -13,9 82 % -16,8

I 18,9 15,7 83 % 18,9 0,0 17,7 15,6 88 % 18,8

N 0,1 1,8 1 812 % 0,1 0,0 0,7 1,7 250 % 2,0

Exploatering övrigt

K -1,0 0,0 -1 % -1,0 0,0 -0,6 0,0 0 % 0,5

I 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0

N -1,0 0,0 -1 % -1,0 0,0 -0,6 0,0 0 % 0,5

Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal (mnkr). Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. 
Det beror på beloppsavrundningar.
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Kommentarer till avvikelse

Helårsprognosen för samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen 
exklusive resultatenheter är att verksamheterna kommer att bedrivas enligt budget.

Inom park och natur kvarstår en del stormskador från föregående års storm Alfrida som behöver 
åtgärdas. Det är främst granskog som ska röjas och forslas bort. Granskog måste röjas för att 
förhindra spridning av granbarkborren vilket är lagstadgat. Coronapandemin har också fått till följd 
att fler anmälningar har inkommit och det akuta underhållet har ökat inom både park och natur. 
Den milda vintern och minskade kostnader för främst vinterväghållning bidrar till att täcka 
kostnaderna för åtgärderna relaterade till stormen samt effekterna av pandemin.

Några av förvaltningarnas verksamheter är mer påverkade av pandemin än andra. För att hjälpa 
företagarna har kommunen skjutit upp avgifter för till exempel upplåtande av torgytor. Intäkterna 
för parkeringshyror samt kontrollavgifter minskar då färre bilar parkerar i kommunen.

Det är svårt att prognosticera den totala effekten av pandemin. Minskade intäkter och ökade 
kostnader följs noga upp och beräknas bli täckt av en övergripande kostnadsmedvetenhet.

Driftredovisning nämndens verksamheter

Mnkr Budget 
2020

Bokfört 
perioden %

Progn
os 

2020

Avvike
lse

Budget 
2019

Bokfört 
perioden % Bokslut 

2019

Resultatenhet inom fastighet

Totalt

K -254,6 -209,7 85 
%

-251,5 3,1 -236,8 -196,4 83 
%

-239,3

I 261,6 217,2 85 
%

258,5 -3,1 247,1 205,4 83 
%

249,7

N 7,0 7,5 107 
%

7,0 0,0 10,3 9,0 88 
%

10,5

TuFa- administrativa kostnader, 
löner m.m

K -16,7 -13,4 80 
%

-16,7 0,0 -14,7 -12,1 82 
%

-14,0

I 0,7 0,7 105 
%

0,7 0,0 0,7 0,7 108 
%

1,1

N -16,0 -12,7 79 
%

-16,0 0,0 -14,1 -11,3 81 
%

-12,8

Fastex

K -3,5 -4,5 129 
%

-5,4 -1,9

I 3,5 3,5 101 
%

4,4 0,9

N 0,0 -1,0 -1,0 -1,0

Fastighetsservice, personalkostnader, m.m.

K -8,0 -6,2 77 
%

-7,4 0,6 -8,0 -6,6 82 
%

-7,5

I 3,8 2,0 54 
%

2,3 -1,5 3,1 3,6 100 
%

4,3

N -4,2 -4,2 98 
%

-5,1 -0,9 -4,9 -3,1 68 
%

-3,3
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Mnkr Budget 
2020

Bokfört 
perioden %

Progn
os 

2020

Avvike
lse

Budget 
2019

Bokfört 
perioden % Bokslut 

2019

Egna- och hyrdafastigheter

K -200,7 -166,5 83 
%

-198,9 1,8 -192,1 -158,1 82 
%

-193,8

I 227,1 189,4 83 
%

225,9 -1,2 220,4 179,2 81 
%

217,9

N 26,4 23,0 87 
%

27,0 0,6 28,3 21,1 75 
%

24,1

Ägda bostadsfastigheter

K -2,3 -1,6 72 
%

-2,3 0,0 -2,3 -1,5 67 
%

-2,0

I 3,1 2,5 79 
%

3,1 0,0 2,8 2,5 89 
%

3,0

N 0,9 0,9 98 
%

0,9 0,0 0,5 1,0 195 
%

1,0

Städservice inklusive konferensservice

K -23,4 -17,5 75 
%

-20,8 2,6 -19,7 -18,1 92 
%

-22,0

I 23,4 18,9 81 
%

22,1 -1,3 19,7 19,4 99 
%

23,5

N 0,0 1,4 1,3 1,3 0,0 1,3 1,5

*Fastex är en självfinansierad enhet inom fastighet. Kostnader för fastex finansieras dels bidrag från arbetsförmedlingen 
och dels försäljning av fastighetsrelaterade tjänster inom kommunen.

Kommentarer till avvikelse

Helårsprognosen för resultatverksamheter inom fastighet är att verksamheterna kommer att 
bedrivas enligt budget.

Resultatverksamheterna har ett budgeterat resultat om 7,0 miljoner kronor. Resultatet är delvis 
hänförligt till införandet av komponentavskrivning år 2017 som även under året förväntas ge ett 
resultatöverskott samt ett besparingskrav inom verksamheten. Det finns utmaningar att uppnå det 
budgeterade resultatet för verksamheterna inom fastighet.

I och med färdigställandet av Hagaskolan, som togs i bruk augusti 2019, tillkommer kostnader för 
avetablering av Ormstaskolans paviljonger. Kostnaderna för avetableringen beräknas uppgå till 
cirka 2,7 miljoner kronor under 2020 vilken inte har inräknats i budget. Kostnaderna beräknas att 
bli täckta av minskade energi- och vinterhållningskostnader tack vare den milda vintern i början av 
2020 och lägre elpriser.

Intäkter för fastighetsservice är lägre än budget. Det är främst en effekt av ändrade 
tidsdebiteringsrutin hos beställare från april månad vilket leder till lägre intäkter inom 
fastighetsservice (utförare) och minskade kostnader för egna och hyrda fastigheter (beställare).

Även Fastex prognostiserar en negativ avvikelse på 1,0 miljon kronor. Avvikelsen beror främst på 
färre inkommande uppdrag vilket kan hänföras till pandemin.

Städverksamheten har omställningskostnader för barn- och ungdomsförvaltningens pilotprojekt 
gällande städ i extern regi. Projektet innebär minskade intäkter för verksamheten om 1,5 miljoner 
kronor för 2020, vilket medför att kostnaderna måste anpassas med samma summa. 
Omställningskostnaderna innefattar främst kostnader för uppsägning av personal och för 
städmaskiner som har avtal om tre år. En del av omställningskostnaderna blir kompenserade av 
barn- och ungdomsförvaltningen. Städverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på 1,3 
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miljon kronor. Det berör främst på hög personalomsättning inom verksamheten samt ersättning för 
sjuklönekostnader från Försäkringskassan på grund av pandemin.

Från och med första april har samhällsbyggnadsförvaltningen delats till två förvaltningar; 
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen. Fastighetsverksamheten 
tillhör teknik- och fastighetsförvaltningen. En del i omorganisationen är en effektivisering i 
chefsledet inom fastighet, effekten av detta kommer inte året tillgodo utan kan först ses under år 
2021. De inledningsvis ökade personalkostnaderna beräknas bli täckta av vakanta tjänster, allmän 
kostnadsmedvetenhet och prioriterat arbete med effektiviseringsåtgärder.

Driftredovisning

Mnkr Budget 
2020

Bokfört 
perioden % Prognos 

2020 Avvikelse Budget 
2019

Bokfört 
perioden % Bokslut 

2019

Resultatenhet Avfallshantering

K -29,4 -23,5 80
%

-29,4 0 -28,9 -23,6 82% -26,6

I 29,4 27,6 94
%

29,4 0 28,9 24,0 83% 26,8

N 0,0 4,0 - 0,0 0 0,0 0,3 0,2

Kommentar till avvikelse

Helårsprognosen är att verksamheten kommer att bedrivas enligt budget.

Avfallsverksamheten ser en kostnadsökning framöver för högre behandlingspriser och en ny statlig 
skatt på förbränning av avfall. En ny avfallstaxa tillämpas från och med juli 2020 vilket beräknas 
täcka de ökade kostnaderna för en budget i balans.

Verksamheten har ökade kostnader för inköp av nya matavfallskärl, kostnader för inköp av 
papperspåsar för matavfall samt för reparation och byte av gamla avfallskärl. När fler abonnenter 
väljer att sortera matavfall i separata kärl resulterar det i att verksamheten får högre 
insamlingskostnader och lägre intäkter. Lägre intäkter beror på att de abonnenter som väljer att 
sortera ut matavfall premieras och får en lägre kostnad på ordinarie abonnemang.

En ökad exploatering i kommunen påverkar avfallsverksamheten som har ansvar för att säkerställa 
att infrastruktur och systemlösningar för avfall är hållbara. Upphandling av flera nya 
avfallsentreprenader pågår och beräknas vara klara under hösten 2020. Framtagande av en ny 
avfallsplan 2021-2032 i samarbete med SÖRAB är också under antagande.
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