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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen.

Ärendebeskrivning
Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är en positiv avvikelse om 
15,2 miljoner kronor i förhållande till budgeterat resultat. Det prognostiserade överskottet 
redovisas inom samhällsbyggnadsförvaltningen och förklaras av att det inkommit 
exploateringsintäkter samt markförsäljning som inte ingår i budgeten. Redovisningen har 
förändrats i enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
Exempelvis redovisas nu planintäkter och plankostnader direkt på driften istället för att som 
tidigare bokföras inom exploatering i balansen.

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, 2021-03-17, Månadsuppföljning januari-februari 2021, 

kommunstyrelsen
 Manadsuppfoljning januari-februari 2021 Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

Månadsuppföljning januari-februari 
2021, kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen.

Sammanfattning av ärendet
Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är en positiv 
avvikelse om 15,2 miljoner kronor i förhållande till budgeterat resultat. Det 
prognostiserade överskottet redovisas inom samhällsbyggnadsförvaltningen och 
förklaras av att det inkommit exploateringsintäkter samt markförsäljning som inte 
ingår i budgeten. Redovisningen har förändrats i enlighet med den nya lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. Exempelvis redovisas nu planintäkter och 
plankostnader direkt på driften istället för att som tidigare bokföras inom 
exploatering i balansen.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Annika Hellberg Anette Jonsson
Ekonomichef Controller

Expedieras till:
Akten
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Ekonomisk analys 

Sammanfattning 

Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är en positiv avvikelse om 15,2 
miljoner kronor i förhållande till budgeterat resultat. Det prognostiserade överskottet redovisas 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen och förklaras av att det inkommit exploateringsintäkter samt 
markförsäljning som inte ingår i budgeten. Redovisningen har förändrats i enlighet med den nya 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. Exempelvis redovisas nu planintäkter och plan-
kostnader direkt på driften istället för att som tidigare bokföras inom exploatering i balansen. 

 

Driftsredovisning kommunstyrelsen totalt 

Mnkr Budget 2021 
Bokfört pe-

rioden 
% 

Prognos 
2021 

Avvikelse 
Bokslut 

2020 

       

Totalt -221,2 -14,3 6,5 % -206,0 15,2 -171,6 

       

 

Driftredovisning 

Driftredovisning kommunledningskontoret 

Verksam-
het 

(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2021 
Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

Kommunledningskontorets verksamheter     

TOTALT          

K -135,3 -18,1 13 % -135,1 0,2 -135,4 -19,7 15 % -125,2 

I 22,3 3,6 16 % 22,1 -0,2 29,5 4,4 15 % 26,9 

N -113,0 -14,6 13 % -113,0 0,0 -105,9 -15,4 14 % -98,3 

Politisk verksamhet     

K -15,5 -2,3 15 % -15,5 0,0 -15,5 -2,3 15 % -14,4 

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

N -15,5 -2,3 15 % -15,5 0,0 -15,5 -2,3 15 % -14,4 

Kommungemensam verksamhet  

K -27,2 -2,1 8 % -27,2 0,0 -18,5 -1,9 10 % -14,4 

I 2,7 0,1 2 % 2,7 0,0 0,0 0,0       0 % 0,2 

N -24,6 -2,1 8 % -24,6 0,0 -18,5 -1,9 10 % -14,2 
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Kansli  

K -6,9 -0,9 13 % -6,9 0,0 -6,3 -0,9 15 % -6,0 

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

N -6,9 -0,9 13 % -6,9 0,0 -6,3 -0,9 15 % -6,0 

Stab         

K -8,1 -0,8 10 % -8,1 0,0 -7,5 -0,7 10 % -5,9 

I 1,6 0,2 14 % 1,6 0,0 1,4 0,2 15 % 1,4 

N -6,5 -0,6 10 % -6,5 0,0 -6,0 -0,5 9 % -4,5 

Kontaktcenter  

K -6,5 -0,9 14 % -6,5 0,0 -6,4 -1,0 16 % -5,6 

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

N -6,5 -0,9 14 % -6,5 0,0 -6,4 -1,0 16 % -5,5 

Ekonomiavdelningen  

K -17,9 -2,7 15 % -17,9 0,0 -17,8 -2,6 15 % -17,4 

I 0,4 0,0 1 % 0,4 0,0 0,4 0,0 9 % 0,4 

N -17,6 -2,7 16 % -17,6 0,0 -17,4 -2,6 15 % -17,0 

HR-avdelningen        

K -14,0 -1,9 13 % -13,8 0,2 -14,9 -2,0 13 % -14,4 

I 0,7 0,0 0 % 0,5 -0,2 0,7 0,0 0 % 1,6 

N -13,3 -1,9 14 % -13,3 0,0 -14,2 -2,0 14 % -12,8 

Kommunikation och marknad        

K -12,2 -1,8 15 % -12,2 0,0 -12,2 -2,2 18 % -11,1 

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

N -12,2 -1,8 15 % -12,2 0,0 -12,2 -2,2 18 % -11,0 

Egen försörjning        

K -13,9 -2,7 19 % -13,9 0,0 -24,0 -4,0 17 % -24,4 

I 13,9 2,6 19 % 13,9 0,0 24,0 3,7 15 % 20,4 

N 0,0 -0,1  0,0 0,0 0,0 -0,3  -4,0 

IT-avdelningen         

K -13,0 -1,9 15 % -13,0 0,0 -12,2 -2,1 18 % -11,7 

I 3,0 0,7 22 % 3,0 0,0 2,9 0,4 14 % 2,8 

N -9,9 -1,3 13 % -9,9 0,0 -9,4 -1,7 18 % -9,0 

        

Verksam-
het 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2021 
Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

Räddningstjänst         

K -20,4 -3,4 17 % -20,4 0,0 -20,1 -3,3 17 % -20,0 

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

N -20,4 -3,4 17 % -20,4 0,0 -20,1 -3,3 17 % -20,0 
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Verksam-
het 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2021 
Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF)     

K -10,0 0,0 0 % -10,0 0,0 -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 -10,0 0,0 0 % -10,0 0,0 -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 kommunledningskontorets verksamheter är enligt budget. Prognosen baseras 
på att budgeten för oförutsedda utgifter (KSOF) nyttjas i dess helhet. KSOF har inför 2021 fått en 
utökad budget med 5,0 miljoner kronor vilket innebär att den totala budgetramen för KSOF uppgår 
till 10,0 miljoner kronor. 

Inför 2021 har Vallentuna kommun tagit över värdskapet och ordförandeskapet för samarbetet 
Stockholm Nordost (STONO). Samarbetet sker mellan kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, 
Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Intäkter och kostnader redovisas inom kommungemensam 
verksamhet. Det ekonomiska utfallet redovisas till den politiska ledningsgruppen för samarbetet 
och påverkar inte Vallentuna kommuns resultat. 

HR-avdelningen har en lägre budget än föregående år vilket förklaras av att budgeten för feriearbete 
om 1,0 miljon kronor har flyttats till utbildningsnämnden från och med 2021. 

Kommunen bedriver ett systematiskt arbete med effektivitetsstudier för olika delar inom hela kom-
munen. Syftet är att använda resurserna effektivt och skapa en hög kvalitet i verksamheterna till låg 
kostnad. Kommunledningskontoret har under flera år genomfört insatser för att begränsa kostnads-
utvecklingen och arbetet fortsätter under 2021. Arbetet med god ekonomisk hushållning i kommu-
nens samtliga verksamheter stärks genom att Vallentuna kommun har ett budget- och prognosverk-
tyg. Under 2021 utvecklas användningen av verktyget. Kommunen utökar också användningen av 
beställningssystemet för att skapa kostnadseffektiva inköp. 

På grund av pandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att kommunen 
får ersättning från Försäkringskassan för sjuklönekostnader. Från och med augusti 2020 till och 
med april 2021 tillämpas en beräkningsmodell för ersättningen som baseras på hur stora sjuklöne-
kostnader kommunen haft. 

Något som kan komma att påverka prognosen framledes är bidraget från Socialstyrelsen som kan 
komma att resultatföras under våren. Bidraget omfattar ersättning för vissa merkostnader som 
kommunen haft inom hälso- och sjukvårdsverksamhet med anledning av pandemin. 
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Driftredovisning samhällsbyggnadsförvaltningen 

Mnkr 
Budget 

2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2021 

Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

Samhällsbyggnadsförvaltningen      

TOTALT     

K -30,4 -6,7 22 % -30,4 0,0     

I 10,6 21,6 203 %  25,8 15,2     

N -19,9 15,0  -4,7 15,2     

Fysisk planering     

K -4,5 -0,6 14 % -4,5 0,0 -4,5 0,0 14 % -5,2 

I 0,1 0,0 27 % 0,1 0,0 0,3 0,6 0 % 0,2 

N -4,5 -0,6 14 % -4,5 0,0 -4,2 0,6 14 % -5,0 

Markreserven  

K -0,4 -0,1 19 % -0,4 0,0     

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

N -0,3 -0,1 25 % -0,3 0,0     

Natur och vattenvård  

K -2,9 -0,4 14 % -2,9 0,0 -3,5 -0,2 6 % -2,7 

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

N -2,9 -0,4 14 % -2,9 0,0 -3,5 -0,2 6 % -2,7 

Gemensam administration     

K -7,7 -1,0 13 % -7,7 0,0     

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

N -7,7 -1,0 13 % -7,7 0,0     

Arrenden     

K -0,7 0,0 6 % -0,7 0,0     

I 2,3 0,4 17 % 2,3 0,0     

N 1,7 0,4 22 % 1,7 0,0     

Exploateringsprojekt i drift     

K -13,1 -4,4 21 % -13,1 0,0     

I 8,1 21,2 262 % 23,3 15,2     

N -5,0 16,8  10,2 15,2     

Exploatering övrigt     

K -1,5 -0,2 13 % -1,5 0,0 -1,0 0,0 -7 % -1,2 

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

N -1,5 -0,2 13 % -1,5 0,0 -1,0 0,0 -7 % -1,1 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 

Kommentarer till avvikelse 

Prognosen är att samtliga av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter håller budget exklusive 
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exploateringsprojekt i drift, vilken i gengäld levererar in ett överskott hänförligt till markförsälj-
ningar. 

Ett större arbete pågår inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter med processoptimering 
och tydliggörande av roller i projektmodellen för samhällsbyggnadsprojekt. Arbetet är ett led i den 
utveckling som skett med anledning av den organisationsförändring som genomfördes under 2020 
där samhällsförvaltningen delades upp i två mindre och mer specialiserade förvaltningar. Samhälls-
byggnadsförvaltningen ansvarar i den nya organisationen för de stora övergripande penseldragen i 
samhällsplaneringen och den sammanhållna processen för samhällsplaneringen. Genom process-
optimering uppnås en högre effektivitet och bättre uppföljning av samhällsbyggnadsprojekten där 
kommunens samhällsbyggande planeras och genomförs. I förlängningen bidrar arbetet till att sä-
kerställa bostadsplaneringen och utbyggnad såväl inom kommunens åtagande enligt avtalet om 
Sverigeförhandlingen som för Vallentuna i stort. 

I enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) redovisas nu planintäkter 
och plankostnader direkt på driften under "exploateringsprojekt i drift" istället för att som tidigare 
hamna under exploatering i balansen. Detta leder till en ojämn och fluktuerande drift vilket medför 
svårigheter med både budgetering samt prognostisering. Förutom plankostnader så redovisas här 
exploateringsersättning och försäljning av mark vid exploatering. Dessa båda är inte budgeterade då 
det är väldigt osäkert när i tiden en försäljning verkligen inträffar och innebär därmed en hög risk i 
budget. Orsaken till det stora överskottet i februaris utfall, vilket uppgår till 15,2 miljoner kronor be-
ror på främst på försäljning av mark för Åbyholm och Åby ängar. 

Driftredovisning teknik och fastighetsförvaltningen 

Mnkr 
Budget 

2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2021 

Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

TFF exklusive resultatenheter      

Totalt     

K -66,6 -9,7 15 % -66,6 0,0     

I 8,7 1,8 21 % 8,7 0,0     

N -57,9 -7,9 14 % -57,9 0,0     

Markreserven     

K -2,0 -0,3 17 % -2,0 0,0     

I 0,5 0,1 15 % 0,5 0,0     

N -1,4 -0,2 18 % -1,4 0,0     

Parkeringsverksamheten     

K -0,9 -0,2 16 % -0,9 0,0 -0,9 -0,3 29 % -0,9 

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

N -0,9 -0,2 16 % -0,9 0,0 -0,9 -0,3 29 % -0,9 

Väghållning     

K -33,3 -5,6 17 % -33,3 0,0 -35,0 -5,3 15 % -36,0 

I 0,4 0,5 116 % 0,4 0,0 3,2 0,6 19 % 3,7 

N -32,9 -5,1 16 % -32,9 0,0 -31,8 -4,6 15 % -32,3 
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Parkverksamheten     

K -13,7 -1,5 11 % -13,7 0,0 -12,7 -1,5 12 % -12,1 

I 0,1 0,0            0 % 0,1 0,0 0,1 0,1 162 % 0,1 

N -13,6 -1,5 11 % -13,6 0,0 -12,7 -1,4 11 % -12,0 

Gemensam administration     

K -13,5 -1,7 13 % -13,5 0,0     

I 7,5 1,3 17 % 7,5 0,0     

N -6,0 -0,4 7 % -6,0 0,0     

Skogsavverkning        

K -0,4 0,0 0 % -0,4 0,0     

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

N -0,3 0,0 0 % -0,3 0,0     

Flyktingmottagande     

K -1,3 -0,2 16 % -1,3 0,0 -1,3 0,4 26 % -1,2 

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

N -1,3 -0,2 16 % -1,3 0,0 0,0 0,4 26 % -0,9 

Bostäder (bo-
stadsrättsför-
eningar)) 

        

K -18,9 -2,6 14 % -18,9 0,0 -18,8 -2,6 14 % -18,2 

I 18,9 3,2 17 % 18,9 0,0 18,9 3,1 17 % 18,8 

N 0,0 0,4 0 % 0,0 0,0 0,1 0,5 500 % 0,6 

 

Kommentarer  

Prognosen för teknik- och fastighetsförvaltningens verksamheter är att de kommer att bedrivas en-
ligt budget. 

Helårsprognosen är att verksamheterna kommer att bedrivas enligt budget men det finns kostnader 
som ökar. Kostnaden för snöröjning inom väghållning beräknas överstiga budget med cirka 0,5 mil-
joner kronor då alla insatser som ingår i avtalet är förbrukade. Insatser utöver avtalet är kostnads-
krävande. Under en kort period kom stora snömängder och för att klara framkomlighet för trafik 
och räddningstjänst behövde snön forslas bort. Bortforslingen av snön medförde höga kostnader på 
grund av den rikliga snömängd som föll under perioden. Verksamheten park har ett par insatser 
kvar som ingår i avtalet och beräknas därmed hålla sin budget om inga stora snömängder kommer 
framåt. Genom kostnadsmedvetenhet i alla led kommer de övriga verksamheterna att täcka de 
ökade kostnaderna. Ytterligare en kostnad som noggrant följs är kostnader för el då elpriserna varit 
ovanligt höga vid årets början. Prognosen är dock att detta kommer att rymmas inom budget samt 
att det kontinuerliga arbetet med att byta ut ny armatur till led samt fortsatt nedsäkring syftar till 
att minska kostnaderna. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar brett över alla verksamhetsområden inom förvaltningen 
med processoptimering, effektivisering och digitalisering för att möta kostnadsökningar. En annan 
viktig del är också att höja kvalitén och service för kommuninvånare, näringsliv och kunder. Den 
nya teknik- och fastighetsförvaltningen sköter förvaltning, förebyggande arbete och utveckling av 
kommunens byggnader, naturområden, parker, gator och vägar och andra anläggningar. 
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Driftredovisning resultatenhet fastighet 

Mnkr 
Budget 

2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2021 
Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

Resultatenhet Fastighet        

Totalt          

K -228,8 -40,6 18 % -228,8 0,0 -254,6 -43,0 17 % -252,9 

I 228,8 39,3 17 % 228,8 0,0 261,6 35,8 14 % 260,9 

N 
0,0 -1,3  0,0 0,0 7,0 -7,2 -

102 
% 

7,9 

Administrativa kostnader        

K -16,6 -2,8 17 % -16,6 0,0 -16,7 -2,4 14 % -16,9 

I 0,7 0,0 7 % 0,7 0,0 0,7 0,1 19 % 1,0 

N -15,9 -2,7 17 % -15,9 0,0 -16,0 -2,3 14 % -15,9 

Fastex          

K -5,0 -1,3 26 % -5,0 0,0 -3,5 -0,5 15 % -5,6 

I 5,0 0,8 17 % 5,0 0,0 3,5 0,0 1 % 4,7 

N 0,0 -0,5  0,0 0,0 0,0 -0,5  -0,9 

Fastighetsservice, personalkostnader, m.m.     

K -8,8 -1,2 14 % -8,8 0,0 -8,0 -1,1 13 % -7,4 

I 2,4 0,4 17 % 2,4 0,0 3,8 0,6 16 % 2,5 

N -6,5 -0,8 13 % -6,5 0,0 -4,2 -0,5 12 % -5,0 

Egna- och hyrda fastigheter     

K -181,9 -33,0 18 % -181,9 0,0 -200,7 -35,1 17 % -200,7 

I 204,4 35,0 17 % 204,4 0,0 227,1 30,6 13 % 227,1 

N 22,5 2,1 9 % 22,5 0,0 26,4 -4,4 -17 % 26,4 

Ägda bostadsfastigheter     

K -2,9 -0,5 16 % -2,9 0,0 -2,3 -0,3 12 % -2,0 

I 2,9 0,5 17 % 2,9 0,0 3,1 0,5 16 % 3,0 

N -0,1 0,0 -53 % -0,1 0,0 0,9 0,2 26 % 1,0 

Städ- och konferensservice     

K -13,5 -1,8 14 % -13,5 0,0 -23,4 -3,6 15 % -20,3 

I 13,5 2,4 18 % 13,5 0,0 23,4 3,9 17 % 22,6 

N 0,0 0,6  0,0 0,0 0,0 0,3  2,3 

 

Kommentarer  

Helårsprognosen för resultatverksamheter inom fastighet är att verksamheterna kommer att bedri-
vas enligt budget. Dock finns det utmaningar att uppnå det budgeterade resultatet för verksamhet-
erna inom fastighet. 

Verksamheten Fastex finansieras delvis via extratjänster från Arbetsförmedlingen och genom att 
utföra enklare fastighetsrelaterade uppdrag på beställning av andra verksamheter. Vad det gäller 
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extratjänster har semesterdagar för år 2020 beviljats först efter intjänad semester, det vill säga 
kommunen har inte tillämpat förskottssemester. Detta leder till att semesterersättning har betalats 
ut efter anställningsperioden. Dock matchar inte det med Arbetsförmedlingen som inte betalar ut 
ersättning efter anställningsperioden. Det innebär att verksamheten riskerar att inte få ersättning av 
Arbetsförmedlingen för utbetalad semesterdagar som motsvarar 0,3 miljoner kronor. Det kommer 
att bli utmanande för verksamheten att täcka kostnaderna under 2021. 

Januari och februari månad har varit betydligt kallare jämfört med förra året. Elkostnaderna för pe-
rioden är 23 procent högre än 2020, vilket delvis beror på kallare månader jämfört men också på ett 
högre elpris. Helårsprognosen för elkostnader kvarstår enligt budget även om både klimatet varit 
kallare och elpriserna betydligt högre än för samma period under 2020. En annan utmaning är om 
det skulle komma fler stora snöfall, 10 av totalt 12 insatser som ingår i entreprenaden är utförda. 
Vinterhållningsinsatser utöver vad som ingår i entreprenaden är en ökad kostnad för verksamheten. 

En översyn av alla städavtal inklusive timpris för städ pågår inom städservice. Målet är att timpris 
för städ ska återspegla verksamhetens självkostnad. En översyn av fastighets felanmälanprocess på-
går för optimering, effektivisering, ökad service och kundnöjdhet. År 2020 genomfördes en genom-
lysning av budget för att identifiera kostnader som kan minskas genom optimering och effektivise-
ring. Det fortsatta arbetet är att se över intern- och skolhyresmodellen. 

Driftredovisning resultatenhet avfall 

Mnkr 
Budget 

2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2021 
Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

Resultatenhet Avfall      

K -35,0 -3,0 9 % -30,5 4,5  -29,4  -4,5 15 %  -27,8  

I 35,0 0,0 0 % 30,5 -4,5  29,4  5,0 17 %  29,5  

N 0,0 -3,0  0,0 0,0 0,0 0,5  1,7 

Kommentar till avvikelse 

Helårsprognosen är att verksamhetens totala kostnader och intäkter kommer vara lägre än budgete-
rade. 

Kostnaderna för matavfallsinsamlingen blir avgörande och är direkt kopplade till den nya avfalls-
upphandlingen. Upphandlingen för avfallshämtning har varit föremål för överprövning varför både 
kostnader och intäkter kan påverkas. Kostnaderna för återvinningscentralerna och behandlingsav-
gifter behöver öka som en följd av höjning av avgiften per invånare till SÖRAB. Behandlingskostna-
den för restavfall har ökat med cirka 1,2 miljoner kronor och entreprenadpriset antas öka med cirka 
10 procent på grund av en kort avtalsperiod om den nya avfallsupphandlingen inte kan starta i okto-
ber 2021. Det innebär att kostnaden för 2021 beräknas hamna på cirka 30,5 miljoner kronor baserat 
på utfallet 2020. Beviljat investeringsbidrag på 4,0 miljoner ska täcka inköp av 4 180 matavfallskärl, 
matavfallskorg och påsar som kommer behövas för nyanslutning av abonnenter som ännu inte sor-
terar matavfall. När obligatorisk matavfallsinsamling införs kommer kostnaden för insamling öka 
med 2,0 miljoner kronor. 

Under 2020 har verksamheten ett ackumulerat överskott på 1,7 miljoner och det ackumulerade 
överskottet rekommenderas behållas som en buffert inför kommande förändringar kring entrepre-
nörsbyte, kommunens övertagande av insamlingen av returpapper, obligatorisk matavfallsin-
samling, inköp av kärl osv. En ny avfallstaxa föreslås tillämpas från 1 juli 2021 för att verksamheten 
ska få in nödvändiga intäkter. För att budget ska hållas i balans behöver den rörliga avgiften i årets 
avfallstaxa öka med 1,8 miljoner kronor eller +7,5 procent jämfört med 2020. Ingen ytterligare ök-
ning av avgiften för att täcka kostnaden för förbränningsskatten behöver göras. Om den obligato-
riska matavfallsinsamlingen startar innan ny taxerevidering görs har verksamheten ett överskott 
från 2020 som kan täcka den ökade kostnaden. 

En ökad exploatering i kommunen påverkar avfallsverksamheten som har ansvar för att säkerställa 
att infrastruktur och systemlösningar för avfall är hållbara. Hantering av aktiviteter i kommunens 
nya avfallsplan samt flera olika informationskampanjer i samarbete med SÖRAB ger ökade kostna-
der till avfallskollektivet. 
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