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§ 72
Resultatöverföring från 2020 års bokslut (KS 2021.096)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige överför underskott från 2020 års bokslut 
till nämndernas andel av eget kapital, se tabell 1 och 2, samt att nämnderna tar med överskott 
för investeringsprojekt med undantag för årliga anslag.

Ärendebeskrivning
I bokslut 2020 redovisar nämnderna avvikelser mot driftbudget. Enligt kommunens policy för 
styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter (Kommunal författningssamling 
1.2.6.1) ska nämndernas över- respektive underskott specificeras i eget kapital för att kunna 
användas eller arbetas av vid senare budgetår.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till belopp som ska överföras och 
specificeras i nämndernas andel av eget kapital.

Kommunledningskontoret föreslår vidare att nämnderna tar med överskott för 
investeringsprojekt med undantag för årliga anslag.

Detta genomförs då investeringsprojekt löper över flera år och totalbudgeten fastställs av 
kommunfullmäktige.

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, 2021-04-13, Resultatöverföring från 2020 års bokslut
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Tjänsteskrivelse

Resultatöverföring från 2020 års 
bokslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige överför underskott från 2020 års 
bokslut till nämndernas andel av eget kapital, se tabell 1 och 2, samt att nämnderna 
tar med överskott för investeringsprojekt med undantag för årliga anslag.

Sammanfattning av ärendet
I bokslut 2020 redovisar nämnderna avvikelser mot driftbudget. Enligt kommunens 
policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter (Kommunal 
författningssamling 1.2.6.1) ska nämndernas över- respektive underskott specificeras i 
eget kapital för att kunna användas eller arbetas av vid senare budgetår. 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till belopp som ska överföras och 
specificeras i nämndernas andel av eget kapital. 

Kommunledningskontoret föreslår vidare att nämnderna tar med överskott för 
investeringsprojekt med undantag för årliga anslag. Detta genomförs då 
investeringsprojekt löper över flera år och totalbudgeten fastställs av 
kommunfullmäktige.

Bakgrund
Den kommunala författningssamlingen 1.2.6.1, kapitel 6.8 (Policy för styrning och 
uppföljning av ekonomi och verksamheter) anger följande om budgetavvikelse och 
resultatöverföring:

Vid varje årsbokslut utvärderas nämndernas budget mot årets förbrukning. En
avvikelse mot budget kan uppstå, positiv eller negativ. Principen är att nämnd för
med sig de ekonomiska över- och underskott, som redovisas i nämndens
verksamhetsberättelse. Detta innebär ett ”sparande” om nämnden får med sig ett
överskott eller en ”skuld” om nämnden gjorde ett underskott.
Bedömningen av hur stort över- eller underskott som ska tas med grundar sig på en
beredning som sker i efter den årliga bokslutsgenomgång där respektive nämnds
verksamhet utvärderas utifrån om kommunfullmäktiges och nämndernas 
fastställda mål uppnåtts.
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Villkoret för att nämnd ska få använda sitt överskott är att det finns utrymme i
budgeten. Nämnden kan få vänta med att använda sitt överskott till det år då det 
finns utrymme i kommunens budget. Det är därmed inte givet att det sker året efter 
att överskottet har uppstått. Arbetet med att minska sin skuld ska ske så snart det är
möjligt.
På kommunplanedagen begär nämnd att få budgetera med tidigare överskott
alternativt minska sin skuld. Kommunstyrelsen gör en samlad bedömning om vilket
utrymme kommunen har för nämndernas äskande av att använda sina 
överrespektive underskott.
För pengfinansierade resultatenheter gäller principen att det är volymen som styr 
hur mycket pengar enheten får. Detta innebär att om volymen varit lägre än 
budgeterat går överskottet tillbaka till fullmäktige och om volymen varit högre än 
budgeterat så skjuter fullmäktige till pengar motsvarande den verkliga volymen”.. 

Resultatöverföringen till nämndernas andel av eget kapital gäller inte följande 
verksamheter: 
 Kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter (KSOF) 
 Räddningstjänst 
 Skolpengsram 
 Gymnasieskolpengsram 

KSOF består av budgetmedel avsedda för finansiering av oförutsedda händelser. De 
medel som inte har tagits i anspråk under året går tillbaka till kommunfullmäktige, 
det vill säga specificeras inte i eget kapital. 

Räddningstjänsten ersätts utifrån fastställd medlemsavgift. Skolpengens och 
gymnasieskolpengens utfall beror på att volymen (antal elever) varit lägre respektive 
högre än budgeterat varför över- respektive underskottet återförs. 

Nämndernas avvikelse hanteras enligt följande: 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 16,2 miljoner kronor varav 5,0 miljoner 
kronor kommer från KSOF. Resultatenhet inom fastighetsavdelningen redovisar ett 
överskott på 0,9 miljoner kronor och föreslås få behålla överskottet. 

Resultatenhet avfallshantering redovisar ett överskott på 1,7 miljoner kronor vilket 
hanteras inom avfallskollektivet. Kommunstyrelsen föreslås inte att få behålla 
överskottet.

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett överskott på den fasta ramen om 
2,4 miljoner kronor och föreslås inte få behålla överskottet. 

Barn- och ungdomsnämndens resultatenheter redovisar ett överskott på 
2,6 miljoner kronor och föreslås få öka det egna kapitalet med samma belopp. 

Skolpengsramen visar ett överskott på 5,0 miljoner kronor. 
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Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på den fasta ramen om 3,9 miljoner 
kronor och föreslås inte få behålla överskottet. 

Utbildningsnämnden resultatenhet redovisar ett underskott på 2,1 miljoner kronor 
och föreslås få minska det egna kapitalet med samma belopp.

Gymnasieskolpengsramen redovisar ett överskott på 5,5 miljoner kronor. 

Socialnämnden redovisar ett underskott på 0,5 miljoner kronor och föreslås inte att 
minska det egna kapitalet med samma belopp.

Fritidsnämnden redovisar ett överskott på 0,7 miljoner kronor och föreslås inte få 
behålla detta överskott.

Kulturnämnden redovisar ett överskott på 0,9 miljoner kronor och föreslås inte få 
behålla detta överskott. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden redovisar ett underskott på 0,5 miljoner kronor och 
föreslås inte att minska det egna kapitalet med samma belopp.
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Tabell 1 – Resultatöverföring av 2020 års bokslut till respektive nämnds andel av eget 
kapital, enligt kommunledningskontorets förslag.

Nämnd  2020    

Belopp, mnkr
Budget 
netto

Bokslut 
netto

Avvikelse 
netto Justering

Att 
överföra 
till eget 
kapital

Kommunstyrelsen 169,7 159,5 10,2 -10,2 0,0

KSOF * 5,0 0,0 5,0 -5,0 0,0

Räddningstjänsten * 20,1 20,0 0,1 -0,1 0,0

Resultatenhet inom 
fastighetsavdelningen -7,0 -7,9 0,9 0,0 0,9

Resultatenhet avfallshantering 0,0 -1,7 1,7 0,0 1,7

Barn- och ungdomsnämndens 
rambudget 148,3 145,9 2,4 -2,4 0,0

Barn- och ungdomsnämndens 
resultatenheter 0,0 -2,6 2,6 0,0 2,6

Skolpengsram * 654,5 649,5 5,0 -5,0 0,0

Utbildningsnämndens rambudget 33,7 29,8 3,9 -3,9 0,0

Utbildningsnämndens 
resultatenheter 0,0 2,1 -2,1 0,0 -2,1

Gymnasieskolpengsram * 152,8 147,3 5,5 -5,5 0,0

Socialnämnden 563,6 564,1 -0,5 0,5 0,0

Fritidsnämnden 60,1 59,4 0,7 -0,7 0,0

Kulturnämnden 44,9 44,0 0,9 -0,9 0,0

Bygg- och miljötillsynsnämnden 14,2 14,7 -0,5 0,5 0,0

* Resultatöverföringen till nämndernas andel av eget kapital gäller inte dessa verksamheter
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Tabell 2 – Ackumulerat sparande eller skuld i eget kapital enligt 
kommunledningskontorets förslag.

Nämnd 2020 2020 2021 2021

Belopp, mnkr
Ingående 

balans
Överföring 

från bokslut
Beslut att 

nyttjas 2020
Utgående 

balans

Kommunstyrelsen 7,1 0,9 0,0 8,0

Barn- och ungdomsnämnden 4,3 2,6 0,0 6,9

Utbildningsnämnden 1,7 -2,1 0,0 -0,4

Socialnämnden -0,4 0,0 0,0 -0,4

Fritidsnämnden 4,4 0,0 0,0 4,4

Kulturnämnden 1,0 0,0 0,0 1,0

Bygg- och miljötillsynsnämnden -1,5 0,0 0,0 -1,5

Summa 16,6 1,4 0,0 18,0

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

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-13

Marie Wallin Tommy Borell

Tillförordnad ekonomichef Chefscontroller

Expedieras till:
Akten
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