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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen godkänner Månadsuppföljningen januari-juni 2021.

Ärendebeskrivning
Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är en positiv avvikelse om 
11,2 miljoner kronor i förhållande till budgeterat resultat. Det prognostiserade överskottet 
återfinns dels inom kommunledningskontoret med 0,6 miljoner kronor. Resterande överskott 
om 10,6 miljoner kronor redovisas inom samhällsbyggnadsförvaltningen och förklaras dels 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, 2021-07-08 Månadsuppföljning januari-juni 2021, 

kommunstyrelsen
 Månadsuppföljning januari-juni 2021 Kommunstyrelsen
 Månadsuppföljning januari-juni 2021 Kommunstyrelsen



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2021-07-08

DNR KS 2021.019 
ANETTE JONSSON SID 1/1
CONTROLLER 
08-587 850 56  
ANETTE.JONSSON@VALLENTUNA.SE  

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Månadsuppföljning januari-juni 2021, 
kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Månadsuppföljningen januari-juni 2021.

Sammanfattning av ärendet
Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är en positiv 
avvikelse om 11,2 miljoner kronor i förhållande till budgeterat resultat. Det 
prognostiserade överskottet återfinns dels inom kommunledningskontoret med 0,6 
miljoner kronor. Resterande överskott om 10,6 miljoner kronor redovisas inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen och förklaras dels 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.

Marie Wallin Anette Jonsson
T.f Ekonomichef Controller

Expedieras till:
Akten 
Kommunstyrelsen
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Ekonomisk analys 

Sammanfattning 

Rapporten beskriver ekonomiska avvikelser inom ordinarie verksamhet och åtgärder för en eko-
nomi i balans.  

Kommentar 

Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är en positiv avvikelse om 11,2 
miljoner kronor i förhållande till budgeterat resultat. Det prognostiserade överskottet återfinns dels 
inom kommunledningskontoret med 0,6 miljoner kronor. Resterande överskott om 10,6 miljoner 
kronor redovisas inom samhällsbyggnadsförvaltningen och förklaras av att det inkommit exploate-
ringsintäkter samt markförsäljning som inte ingår i budgeten. Redovisningen har förändrats i enlig-
het med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning. Exempelvis redovisas nu planin-
täkter och plankostnader 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 -72,9 33 % -210,0 11,2 -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 -57,3 42 % -136,6 -1,3 -135,4 -59,7 44 % -125,2 

I 22,3 11,6 52 % 24,0 1,7 29,5 13,5 46 % 26,9 

N -113,0 -45,7 40 % -112,6 0,4 -105,9 -46,2 44 % -98,3 

Politisk verksamhet     

K -15,5 -7,6 49 % -15,6 -0,1 -15,5 -6,7 43 % -14,4 

I 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

N -15,5 -7,6 49 % -15,6 -0,1 -15,5 -6,7 43 % -14,4 

Kommungemensam verksamhet  

K -27,2 -6,8 25 % -27,5 -0,3 -18,5 -6,7 36 % -14,4 

I 2,7 1,5 56 % 3,0 0,3 0,0 0,0  0,2 

N -24,6 -5,3 22 % -24,6 0,0 -18,5 -6,6 36 % -14,2 
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Verksam-
het 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2021 
Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

Kansli 

K -6,9 -3,0 43 % -6,7 0,2 -6,3 -2,8 45 % -6,0 

I 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

N -6,9 -3,0 43 % -6,7 0,2 -6,3 -2,8 45 % -6,0 

Stab         

K -8,1 -2,8 35 % -8,3 -0,2 -7,5 -2,5 34 % -5,9 

I 1,6 1,2 74 % 1,8 0,2 1,4 0,7 49 % 1,4 

N -6,5 -1,6 25 % -6,5 0,0 -6,0 -1,8 30 % -4,5 

Kontaktcenter  

K -6,5 -3,0 47 % -6,5 0,0 -6,4 -2,9 45 % -5,6 

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

N -6,5 -2,9 45 % -6,4 0,1 -6,4 -2,8 43 % -5,5 

Ekonomiavdelningen  

K -17,9 -8,0 45 % -18,1 -0,2 -17,8 -8,4 47 % -17,4 

I 
0,4 0,5 128 

% 
0,7 0,3 0,4 0,1 26 % 0,4 

N -17,6 -7,5 43 % -17,4 0,2 -17,4 -8,2 47 % -17,0 

HR-avdelningen        

K -14,0 -6,0 43 % -13,8 0,2 -14,9 -6,3 42 % -14,4 

I 0,7 0,0 2 % 0,5 -0,2 0,7 0,3 36 % 1,6 

N -13,3 -6,0 45 % -13,3 0,0 -14,2 -6,0 42 % -12,8 

Kommunikation och marknad        

K -12,2 -5,7 46 % -13,2 -1,0 -12,2 -5,4 44 % -11,1 

I 
0,0 0,9 9 473

 % 
1,0 1,0 0,0 0,1 284 

% 
0,1 

N -12,2 -4,7 39 % 0,0 0,0 -12,2 -5,4 44 % -11,0 

Egen försörjning        

K -13,9 -7,4 53 % -13,9 0,0 -24,0 -12,2 51 % -24,4 

I 13,9 5,8 41 % 13,9 0,0 24,0 10,8 45 % 20,4 

N 0,0 -1,7  0,0 0,0 0,0 -1,4  -4,0 

IT-avdelningen         

K -13,0 -6,9 54 % -13,0 0,0 -12,2 -5,9 48 % -11,7 

I 3,0 1,6 54 % 3,0 0,0 2,9 1,5 51 % 2,8 

N -9,9 -5,3 54 % -9,9 0,0 -9,4 -4,4 47 % -9,0 
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Verksam-
het 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2021 
Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

Räddningstjänst         

K -20,4 -10,1 50 % -20,2 0,2 -20,1 -10,0 49 % -20,0 

I 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

N -20,4 -10,1 50 % -20,2 0,2 -20,1 -10,0 49 % -20,0 

          

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 

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. Sum-
man av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar. 

Kommentar 

Helårsprognosen för kommunledningskontorets verksamheter är ett mindre överskott om 0,6 mil-
joner kronor inklusive räddningstjänst. Prognosen baseras på att budgeten för oförutsedda utgifter 
(KSOF) nyttjas i dess helhet. 

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 september 2021 tillämpas en beräkningsmodell för ersättningen som baseras på hur stora sjuk-
lönekostnader kommunen haft. 

Kommunledningskontoret har blivit beviljade ersättningen från Socialstyrelsen. Ersättningen avser 
vissa merkostnader som kommunen haft inom hälso- och sjukvårdsverksamhet med anledning av 
pandemin. Ersättningen är resultatförd inom respektive enhet. 

Inom kommunledningskontoret pågår en satsning inom området; miljö, hälsa och hållbar utveckl-
ing, detta kan medföra kostnader som ej är budgeterade men har beaktats i prognosen. 

Politisk verksamhet 

Inom den politiska verksamheten prognostiserar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ett un-
derskott om 0,3 miljoner kronor. Orsaken till det prognostiserade underskottet är ökade samman-
trädeskostnader. Övriga verksamheter inom området gör ett prognostiserat överskott om 0,2 miljo-
ner kronor, sammantaget underskott om 0,1 miljoner kronor. 

Kommungemensam verksamhet 

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. 

Kansli 

Årsprognosen för kommunstyrelsens kansli är ett överskott om 0,2 miljoner kronor till följd av va-
kant tjänst som ej kommer att tillsättas under året. 
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Ekonomiavdelningen 

Inom ekonomiavdelningen prognostiserar upphandlingsenheten ett underskott till följd av insatser i 
samband med överprövningar. Underskottet täcks av övriga delar inom avdelningen dels genom 
högre intäkter än beräknat i form av covid bidrag samt vakans av tjänst. Sammantaget för ekonomi-
avdelningen är ett prognostiserat överskott om 0,2 miljoner kronor. 

HR-avdelningen 

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. 

Egen försörjning 

Prognosen för egen försörjning är budget i balans. Bedömningen är dock osäker, då Migrationsver-
ket omprövar tidigare linje vad gäller återsökning av tomhyresutgifter. Kommunens återsökningar 
av tomhyresutgifter är därför föremål för prövning i förvaltningsrätten. Budgeten för egen försörj-
ning är uppbyggd så att kostnaderna för mottagandet täcks av intäkterna för mottagandet. Under 
2021 prognostiseras lägre kostnader såväl som lägre intäkter jämfört med 2020. Ett lågt motta-
gande 2020 ger en fortsatt effekt även 2021 på intäktsnivån. Samtidigt har även kommunens kost-
nader minskat för verksamheten, utifrån färre antal bostäder. Fortsatt osäkerhet kring antal anvi-
sade 2021 bidrar till en osäker prognos. 

Räddningstjänst 

Storstockholms Brandförsvar finansieras bland annat utifrån antal invånare i kommunen. Till följd 
av lägre invånarantal än budgeterat så blir kommunens kostnad lägre och därmed är prognosen 
inom verksamheten räddningstjänst ett överskott om 0,2 miljoner kronor. 
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Driftredovisning samhällsbyggnadsförvaltningen 

Verksam-
het 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2021 
Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

Samhällsbyggnadsförvaltningen      

TOTALT     

K -17,3 -8,8 51 % -18,1 -0,8     

I 2,4 1,5 63 % 2,4 0,0     

N -14,9 -7,3 50 % -15,7 -0,8     

Fysisk planering     

K -4,5 -1,9 43 % -5,0 -0,5 -4,5 -2,1 47 % -5,3 

I 
0,1 0,1 111 

% 
0,1 0,0 0,3 0,0 -6 % 0,0 

N -4,5 -1,9 42 % -5,0 -0,5 -4,2 -2,1  -5,2 

Markreserven  

K -0,4 -0,2 44 % -0,4 0,0     

I 0,1 0,0 3 % 0,1 0,0     

N 
-0,3 -0,2 670 

% 
-0,3 0,0     

Natur och vattenvård  

K -2,9 -2,5 86 % -2,7 0,2 -3,5 -0,2 6 % -2,7 

I 0,0 0,2 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

N -2,9 -2,3 79 % -2,7 0,2 -3,5 -0,2 6 % -2,7 

Gemensam administration     

K -7,7 -3,3 43 % -7,6 0,1     

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

N -7,7 -3,3 43 % -7,6 0,1     

Arrenden     

K -0,7 -0,1 50 % -0,3 0,0     

I 2,3 1,2 53 % 2,3 0,0     

N 1,7 1,1 65 % 2,0 0,0     

Exploatering övrigt     

K -1,5 -0,8 56 % -2,1 -0,6 -0,7 2,3  1,0 

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

N -1,5 -0,8 53 % -2,1 -0,6 -0,7 2,3  1,0 

K = kostnad, I = intäkt, N = netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal. Sum-
man av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar. 

Kommentarer till avvikelse 

Prognosen är att verksamheterna totalt kommer att generera ett underskott om 0,8 miljoner kro-
nor. 

I enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) redovisar kommunen sedan 
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början av året planintäkter och plankostnader direkt i driftredovisningen under posten exploate-
ringsprojekt i drift i samband med att de uppkommer. Tidigare redovisades kostnaderna i balans-
räkningen för att sedan återföras resultatet tillsammans med intäkten vilket medförde en jämnare 
driftredovisning. En kostnad och dess förväntade intäkt uppkommer, i exploateringsprojekten, vid 
helt olika tidpunkter och ibland med flera års tidsförskjutning vilket leder till att det nya sättet att 
redovisa ger en ojämn och fluktuerande driftredovisning. 

Till skillnad från intäkterna i "Exploateringsprojekt i drift" så uppstår kostnadsminskningen för 
tidsdebitering i projekt för verksamheterna innevarande år för den tid som egenägd personal lägger 
ner i projekten. Det medför svårigheter med både budgetering samt prognostisering. Kommunen 
behöver nu gradvis hitta nya sätt att budgetera och prognostisera vilket påbörjades inför budgetåret 
2021. Arbetet behöver dock fortsätta även under de nästkommande åren. 

Både mark- och exploatering (exploatering i övrigt) samt planavdelningen inom fysisk plane-
ring prognostiserar en minskning av debiterbara timmar för tidsdebitering i projekt. Personalen 
inom respektive verksamhet arbetar i projekt (i likhet med externa konsulter) och deras nedlagda 
timmar leder till en kostnadsminskning i form av minskade personalkostnader istället för att gene-
rera en intäkt. Uppskattningsvis saknas det cirka 1600 timmar som kan hänföras till personalom-
sättning. Den totala effekten av detta beräknas uppgå till 1,6 miljoner kronor. Ytterligare timmar i 
tidsdebiteringen befaras falla bort till följd av omprioriteringar där avdelningarna nu behöver arbeta 
mer i projekt som ej är debiterbara, den uppskattade effekten av detta beräknas bli ett bortfall om 
0,4 miljoner kronor. Sedan tillkommer arbeten i projekt som befinner sig i genomförandefas i större 
utsträckning än tidigare år då kommunen nu befinner sig i ett expansivt skede. Detta får ekono-
miska konsekvenser eftersom genomförandefasen innebär en lägre timdebitering än planskedefa-
sen. På grund av den långa samhällsplaneringsprocessen och det faktum att många projekt är både 
stora och komplexa kan det vara svårt att estimera risker och tidsfördröjningar - effekten är bero-
ende av vilka projekt som är i gång. 

Bortfallet av kostnadsminskningen i tidsdebitering i projekt pareras delvis genom minskade löne-
kostnader, kostnadsmedvetenhet i alla led samt att en fördjupad översiktsplan skjuts upp. Även den 
gemensamma administrationen för förvaltningen bidrar till att täcka bortfallet då exempelvis kost-
nader för material, utbildningar, konferenser men även företagshälsovårdsrelaterade kostnader 
minskat i förhållande mot ett normalår på grund av pandemin. Majoriteten av förvaltningens med-
arbetare har i och med pandemin fortsatt att arbeta på distans vilket medför minskade kostnader. 

Verksam-
het 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2021 
Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

Exploteringsprojekt i drift        

K -13,1 -9,5 73 % -20,0 -6,9     

I 
8,1 26,4 262 

% 
26,4 18,3     

N -5,0 16,8  5,0 11,4     

K = kostnad, I = intäkt, N = netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal. Sum-
man av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar. 

Kommentarer till avvikelse 

Prognosen är att verksamheten kommer att generera ett överskott om 11,4 miljoner kronor. 

En förändring från tidigare år är således att exploateringsersättning och försäljning av mark vid ex-
ploatering numera redovisas inom ansvaret för ”Exploateringsprojekt i Drift”. Dessa intäkter är 
dock inte budgeterade. Detta på grund av att det finns en stor osäkerhet tidsmässigt för när i tiden 
en försäljning verkligen sker. Samt att det ofta handlar om väldigt stora belopp vilket i sin tur inne-
bär en hög risk i budget. Det stora prognostiserade överskottet gentemot budget uppgår till 11,4 mil-
joner kronor och härleds till den tidigare beskrivna effekten och förklaras främst av försäljning av 
exploateringsfastigheter, gatukostnadsersättning samt markhyror för Gärdesvägen och Åby ängar. 
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Driftredovisning teknik och fastighetsförvaltningen 

Verk-
samhet 
(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 -39,0 45 % -66,6 0,0     

I 8,7 16,6 59 % 8,7 0,0     

N -57,9 -22,4  -57,9 0,0     

Markreserven     

K -2,0 -0,6 32 % -2,0 0,0     

I 0,5 0,3 50 % 0,5 0,0     

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

Parkeringsverksamheten     

K -0,9 -0,7 28 % -0,9 0,0 -1,3 -0,6 49 % -1,3 

I 0,0 0,9 102 % 0,0 0,0 1,0 0,3 26 % 1,0 

N -0,9 0,1  -0,9 0,0 -0,3 -0,4  -0,3 

Väghållning     

K -33,3 -16,7 50 % -35,0 -1,7 -35,0 -5,3 15 % -36,0 

I 0,4 1,9 475 % 1,9 1,5 3,2 0,6 19 % 3,7 

N -32,9 -14,8  -33,1 -0,2 -31,8 -4,6 15 % -32,3 

Parkverksamheten     

K -13,7 -5,1 37 % -13,7 0,0 -12,7 -4,3 34 % -12,1 

I 0,1 0,0 92 % 0,1 0,0 0,1 0,1 163 % 0,1 

N -13,6 -5,1  -13,6 0,0 -12,7 -4,2  -12,0 

Gemensam administration     

K -13,5 -5,9 44 % -13,3 0,2     

I 7,5 3,8 50 % 7,5 0,0     

N -6,0 -2,2  -5,8 0,2     

Skogsavverkning        

K -0,4 0,0 10 % -0,4 0,0     

I 0,1 0,1 124 % 0,1 0,0     

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

Flyktingmottagande     

K -1,3 -0,6 50 % -1,3 0,0 -1,3 0,6 49 % -1,2 

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

N -1,3 -0,6  -1,3 0,0 0,0 0,6 49 % -0,9 
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Verk-
samhet 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2021 

Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

Bostäder (bostadsrättsför-
eningar) 

K -18,9 -9,2 49 % -18,9 0,0 -18,8 -9,4 -50 % -18,2 

I 18,9 9,6 51 % 18,9 0,0 18,9 8,1 43 % 18,8 

N 0,0 0,4   0,0 0,1 1,3 1 300 % 0,6 

K = kostnad, I = intäkt, N = netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal. Sum-
man av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar. 

Kommentarer till avvikelse 

Teknik- och fastighetsförvaltningens helårsprognos är att verksamheter kommer att bedrivas enligt 
budget. 

Helårsprognosen är enligt budget men det finns kostnader som har ökat under perioden. Kostnaden 
för vinterväghållning överstiger budget med cirka 1,7 miljoner kronor. Under en kort period kom 
stora snömängder och för att säkra framkomligheten för trafik och räddningstjänst behövde snö 
forslas bort. Bortforsling av snö medför höga kostnader. Temperaturskiftningar med plus- och mi-
nusgrader medförde även ökade insatser för halkbekämpning. Fler halkbekämpningsinsatser utför-
des utöver de som ingår i entreprenaden och ökade kostnaderna ytterligare då insatser utöver avta-
let är kostnadskrävande. Verksamhet väghållning beräknar att kunna täcka största delen av under-
skottet främst genom ökade försäkringsersättningar och att grundavtalet för vägdrift samt grundav-
talet för tilläggstjänster beräknas bli lägre än budget. Grundavtalet för tilläggstjänster uppskattas bli 
lägre då det kontinuerliga upprustningsarbetet medför att driftunderhållet minskar. Även det nya 
belysningsavtalet har en lägre fast kostnad med a conto priser vilket medför en bättre styrning och 
minskade kostnader. 

Genom en kostnadsmedvetenhet i alla led kommer de övriga verksamheterna kunna täcka de ökade 
vinterhållningskostnaderna. Främst kommer gemensam administration att bidra med överskott då 
förvaltningen inte beräknar att nyttja gemensamma kostnader enligt budget på grund av pandemin. 
Det är till exempel kostnader för konferenser, utbildningar, kontorsmaterial som beräknas ge ett 
överskott om 0,2 miljoner kronor. Kommunen har fortsatta restriktioner med hemarbete som följd 
till minst 30:e september. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar 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. 

  



Kommunstyrelsen, Månadsrapportering januari-juni 2021 11(13) 

Driftredovisning resultatenhet fastighet 

Verksam-
het 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2021 
Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

Resultatenhet Fastighet        

Totalt          

K -228,8 -118,9 52 % -226,3 2,5 -254,6 -127,2 50 % -252,9 

I 228,8 117,5 51 % 226,3 -2,5 261,6 131,0 50 % 260,9 

N 0,0 -1,4  0,0 0,0 7,0 3,7 54 % 7,9 

Administrativa kostnader        

K -16,6 -7,2 43 % -16,4 0,2 -16,7 -7,7 46 % -16,9 

I 0,7 0,3 47 % 0,8 0,1 0,7 0,4 62 % 1,0 

N -15,9 -6,9 44 % -15,6 0,3 -16,0 -7,2 45 % -15,9 

Fastex          

K -5,0 -2,9 57 % -3,9 1,2 -3,5 -2,6 74 % -5,6 

I 5,0 2,3 45 % 3,1 -1,9 3,5 1,9 54 % 4,7 

N 0,0 -0,6  -0,8 -0,8 0,0 -0,7  -0,9 

Fastighetsservice, personalkostnader, m.m.     

K -8,8 -3,8 43 % -7,6 1,3 -8,0 -3,7 46 % -7,4 

I 2,4 1,1 49 % 1,6 -0,8 3,8 1,4 36 % 2,5 

N -6,5 -2,7 41 % -6,0 0,5 -4,2 -2,3 55 % -5,0 

Egna- och hyrda fastigheter     

K -181,9 -96,7 53 % -181,9 0,0 -200,7 -101,5 51 % -200,7 

I 204,4 104,8 51 % 204,4 0,0 227,1 114,1 50 % 227,1 

N 22,5 8,1 36 % 22,5 0,0 26,4 12,6 48 % 26,4 

Ägda bostadsfastigheter     

K -2,9 -1,4 46 % -2,9 0,0 -2,3 -1,3 57 % -2,0 

I 2,9 1,6 54 % 2,9 0,0 3,1 1,5 47 % 3,0 

N 
-0,1 0,2 -

347 
% 

-0,1 0,0 0,9 0,2 23 % 1,0 

Städ- och konferensservice     

K -13,5 -7,0 52 % -13,6 -0,1 -23,4 -10,6 45 % -20,3 

I 13,5 7,4 55 % 13,6 0,1 23,4 11,8 50 % 22,6 

N 0,0 0,5  0,0 0,0 0,0 1,2  2,3 

K = kostnad, I = intäkt, N = netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal. Sum-
man av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar. 

Kommentarer till avvikelse 

Helårsprognosen för resultatenhet fastighet är att verksamheterna kommer att bedrivas enligt bud-
get. 

För perioden redovisar resultatenheten ett negativt resultat på 1,4 miljoner kronor. Det beror på att 
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verksamheterna inte har en linjär förbrukning av vissa kostnader till exempel elkostnader. Elkost-
naderna är generellt högre under vinterhalvåret. Dock är elkostnaderna för perioden 29 procent 
högre jämfört med samma period 2020. De ökade elkostnaderna utgörs dels av en högre elförbruk-
ning på grund av kallare period jämfört med föregående år men också på grund av att elpriserna har 
ökat. Trots det negativa utfallet för perioden beräknas helårsprognosen bli enligt budget. 

Städservice redovisar ett positiv resultat för perioden på 0,5 miljoner kronor då alla kostnader inte 
är linjära, helårsprognosen för verksamheten är enligt budget. En översyn av alla städytor och städ-
avtal inklusive timpris pågår inom städservice, målet är att få en kostnadseffektivisering för enhet-
ens kunder. 

Verksamheten Fastex kommer under sommaren avvecklas på grund av nya direktiv gällande bidrag 
från Arbetsförmedlingen för antal tilldelade extratjänster per kommun. Verksamhet består av extra-
tjänster och en handledare. Enheten prognostiserar ett negativt resultat på 0,8 miljoner kronor på 
grund av lägre intäkter samt avvecklingskostnader för personal och bil. Prognosen visar att under-
skottet täcks inom resultatenheten. 

En översyn av fastighets felanmälanprocess pågår för optimering, effektivisering, ökad service och 
kundnöjdhet. År 2020 genomfördes en genomlysning av budget för att identifiera kostnader som 
kan minska genom optimering och effektivisering. Fortsatt arbete med budgetanalys tillsammans 
med översyn av intern- och skolhyresmodellen kommer att pågå under året för att få en kostnadsef-
fektivitet i ett koncernperspektiv. 

Driftredovisning avfall 

Verksam-
het 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Prognos 

2021 
Avvi-
kelse 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2020 

Resultatenhet Avfall      

K -35,0 -12,9 37 % -30,5 4,5  -29,4  -4,5 15 %  -27,8  

I 35,0 11,5 33 % 30,5 -4,5  29,4  5,0 17 %  29,5  

N 0,0 -1,4  0,0 0,0 0,0 0,5  1,7 

K = kostnad, I = intäkt, N = netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal. Sum-
man av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar. 

Kommentar till avvikelse 

Helårsprognosen är att verksamheten kommer ha en budget i balans förutsatt att ny avfallstaxa an-
tas av kommunfullmäktige efter sommaren. 

Kostnaderna för matavfallsinsamlingen blir avgörande och är direkt kopplade till den nya avfalls-
upphandlingen. Upphandlingen för avfallshämtning har överprövats och verksamhetens kostnader 
har påverkats. Till följd av överprövningen blev uppstart med den nya entreprenaden försenad med 
tre månaden och därmed kunde den nya entreprenören inte beställa fordon i tid och behöver hyra 
fordon för en kostnad av 0,2 miljoner per månad under tre månader. Kostnaderna för återvinnings-
centralerna och behandlingsavgifter har ökat som en följd av höjning av avgiften per invånare till 
SÖRAB. Behandlingskostnaden för restavfall har ökat med cirka 1,2 miljoner kronor och entrepre-
nadspriser blir något högre från och med oktober 2021. Det innebär att kostnaden för 2021 beräk-
nas hamna på cirka 30,5 miljoner kronor baserat på utfallet 2020. Beviljat investeringsbidrag på 4,0 
miljoner för inköp av 4 180 matavfallskärl, matavfallskorg och påsar kommer troligtvis inte behöva 
förbrukas då kärlkostnader ingår i det nya avtalet. När obligatorisk matavfallsinsamling införs efter 
sommaren kommer kostnaden för insamlingen öka under sista kvartalet. 

Verksamheten har ett ackumulerat överskott på 1,7 miljoner och förslaget är att behålla det som en 
buffert inför kommande förändringar kring entreprenörsbyte, obligatorisk matavfallsinsamling, re-
gistervård med mera. En ny avfallstaxa föreslås från oktober 2021 för att verksamheten ska öka in-
täkterna för att möta kostnadsökningarna. För budget i balans behöver den rörliga avgiften för villa-
abonnenter höjas med 4 procent. Ingen ytterligare ökning av avgiften för att täcka kostnaden för 
förbränningsskatten behöver göras. I samband med införandet av obligatorisk matavfallsinsamling 
för småhus kommer en ny avfallsapp lanseras för att underlätta för avfallsabonnenterna. 
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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 också ökade 
kostnader för avfallskollektivet. 



2021
Kommunstyrelsen

Månadsrapportering januari-
juni 2021



Kommunstyrelsen, Månadsrapportering januari-juni 2021 2(14)

Innehållsförteckning

Ekonomisk analys.................................................................................... 3

Sammanfattning................................................................................................ 3

Driftredovisning................................................................................................. 3



Kommunstyrelsen, Månadsrapportering januari-juni 2021 3(14)

Ekonomisk analys

Sammanfattning

Rapporten beskriver ekonomiska avvikelser inom ordinarie verksamhet och åtgärder för en 
ekonomi i balans. 

Kommentar

Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är en positiv avvikelse om 11,2 
miljoner kronor i förhållande till budgeterat resultat. Det prognostiserade överskottet återfinns dels 
inom kommunledningskontoret med 0,6 miljoner kronor. Resterande överskott om 10,6 miljoner 
kronor 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.

Driftsredovisning kommunstyrelsen totalt

Mnkr Budget 2021 Bokfört 
perioden % Prognos 

2021 Avvikelse Bokslut 
2020

Totalt -221,2 -72,9 33 % -210,0 11,2 -171,6

Driftredovisning

Driftredovisning kommunledningskontoret

Verksam
het 
(mnkr)

Budget 
2021

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2021
Avvikel

se
Budget 

2020

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2020

Kommunledningskontorets verksamheter

TOTALT

K -135,3 -57,3 42 % -136,6 -1,3 -135,4 -59,7 44 % -125,2

I 22,3 11,6 52 % 24,0 1,7 29,5 13,5 46 % 26,9

N -113,0 -45,7 40 % -112,6 0,4 -105,9 -46,2 44 % -98,3

Politisk verksamhet

K -15,5 -7,6 49 % -15,6 -0,1 -15,5 -6,7 43 % -14,4

I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N -15,5 -7,6 49 % -15,6 -0,1 -15,5 -6,7 43 % -14,4

Kommungemensam verksamhet

K -27,2 -6,8 25 % -27,5 -0,3 -18,5 -6,7 36 % -14,4

I 2,7 1,5 56 % 3,0 0,3 0,0 0,0 0,2

N -24,6 -5,3 22 % -24,6 0,0 -18,5 -6,6 36 % -14,2
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Verksam
het 
(mnkr)

Budget 
2021

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2021
Avvikel

se
Budget 

2020

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2020

Kansli

K -6,9 -3,0 43 % -6,7 0,2 -6,3 -2,8 45 % -6,0

I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N -6,9 -3,0 43 % -6,7 0,2 -6,3 -2,8 45 % -6,0

Stab

K -8,1 -2,8 35 % -8,3 -0,2 -7,5 -2,5 34 % -5,9

I 1,6 1,2 74 % 1,8 0,2 1,4 0,7 49 % 1,4

N -6,5 -1,6 25 % -6,5 0,0 -6,0 -1,8 30 % -4,5

Kontaktcenter

K -6,5 -3,0 47 % -6,5 0,0 -6,4 -2,9 45 % -5,6

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

N -6,5 -2,9 45 % -6,4 0,1 -6,4 -2,8 43 % -5,5

Ekonomiavdelningen

K -17,9 -8,0 45 % -18,1 -0,2 -17,8 -8,4 47 % -17,4

I 0,4 0,5 128 
%

0,7 0,3 0,4 0,1 26 % 0,4

N -17,6 -7,5 43 % -17,4 0,2 -17,4 -8,2 47 % -17,0

HR-avdelningen

K -14,0 -6,0 43 % -13,8 0,2 -14,9 -6,3 42 % -14,4

I 0,7 0,0 2 % 0,5 -0,2 0,7 0,3 36 % 1,6

N -13,3 -6,0 45 % -13,3 0,0 -14,2 -6,0 42 % -12,8

Kommunikation och marknad

K -12,2 -5,7 46 % -13,2 -1,0 -12,2 -5,4 44 % -11,1

I 0,0 0,9 9 473
 %

1,0 1,0 0,0 0,1 284 
%

0,1

N -12,2 -4,7 39 % 0,0 0,0 -12,2 -5,4 44 % -11,0

Egen försörjning

K -13,9 -7,4 53 % -13,9 0,0 -24,0 -12,2 51 % -24,4

I 13,9 5,8 41 % 13,9 0,0 24,0 10,8 45 % 20,4

N 0,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,4 -4,0

IT-avdelningen

K -13,0 -6,9 54 % -13,0 0,0 -12,2 -5,9 48 % -11,7

I 3,0 1,6 54 % 3,0 0,0 2,9 1,5 51 % 2,8

N -9,9 -5,3 54 % -9,9 0,0 -9,4 -4,4 47 % -9,0
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Verksam
het 
(mnkr)

Budget 
2021

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2021
Avvikel

se
Budget 

2020

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2020

Räddningstjänst

K -20,4 -10,1 50 % -20,2 0,2 -20,1 -10,0 49 % -20,0

I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N -20,4 -10,1 50 % -20,2 0,2 -20,1 -10,0 49 % -20,0

Verksam
het 
(mnkr)

Budget 
2021

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2021
Avvikel

se
Budget 

2020

Bokfört 
periode

n
% 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

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. 
Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar.

Kommentar

Helårsprognosen för kommunledningskontorets verksamheter är ett mindre överskott om 0,6 
miljoner kronor inklusive räddningstjänst. Prognosen baseras på att budgeten för oförutsedda 
utgifter (KSOF) nyttjas i dess helhet.

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 september 2021 tillämpas en beräkningsmodell för ersättningen som baseras på hur stora 
sjuklönekostnader kommunen haft.

Kommunledningskontoret har blivit beviljade ersättningen från Socialstyrelsen. Ersättningen avser 
vissa merkostnader som kommunen haft inom hälso- och sjukvårdsverksamhet med anledning av 
pandemin. Ersättningen är resultatförd inom respektive enhet.

Inom kommunledningskontoret pågår en satsning inom området; miljö, hälsa och hållbar 
utveckling, detta kan medföra kostnader som ej är budgeterade men har beaktats i prognosen.

Politisk verksamhet

Inom den politiska verksamheten prognostiserar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ett 
underskott om 0,3 miljoner kronor. Orsaken till det prognostiserade underskottet är ökade 
sammanträdeskostnader. Övriga verksamheter inom området gör ett prognostiserat överskott om 
0,2 miljoner kronor, sammantaget underskott om 0,1 miljoner kronor.

Kommungemensam verksamhet

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.

Kansli

Årsprognosen för kommunstyrelsens kansli är ett överskott om 0,2 miljoner kronor till följd av 
vakant tjänst som ej kommer att tillsättas under året.
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Ekonomiavdelningen

Inom ekonomiavdelningen prognostiserar upphandlingsenheten ett underskott till följd av insatser i 
samband med överprövningar. Underskottet täcks av övriga delar inom avdelningen dels genom 
högre intäkter än beräknat i form av covid bidrag samt vakans av tjänst. Sammantaget för 
ekonomiavdelningen är ett prognostiserat överskott om 0,2 miljoner kronor.

HR-avdelningen

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.

Egen försörjning

Prognosen för egen försörjning är budget i balans. Bedömningen är dock osäker, då 
Migrationsverket omprövar tidigare linje vad gäller återsökning av tomhyresutgifter. Kommunens 
återsökningar av tomhyresutgifter är därför föremål för prövning i förvaltningsrätten. Budgeten för 
egen försörjning är uppbyggd så att kostnaderna för mottagandet täcks av intäkterna för 
mottagandet. Under 2021 prognostiseras lägre kostnader såväl som lägre intäkter jämfört med 
2020. Ett lågt mottagande 2020 ger en fortsatt effekt även 2021 på intäktsnivån. Samtidigt har även 
kommunens kostnader minskat för verksamheten, utifrån färre antal bostäder. Fortsatt osäkerhet 
kring antal anvisade 2021 bidrar till en osäker prognos.

Räddningstjänst

Storstockholms Brandförsvar finansieras bland annat utifrån antal invånare i kommunen. Till följd 
av lägre invånarantal än budgeterat så blir kommunens kostnad lägre och därmed är prognosen 
inom verksamheten räddningstjänst ett överskott om 0,2 miljoner kronor.
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Driftredovisning samhällsbyggnadsförvaltningen

Verksam
het 
(mnkr)

Budget 
2021

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2021
Avvikel

se
Budget 

2020

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2020

Samhällsbyggnadsförvaltningen

TOTALT

K -17,3 -8,8 51 % -18,1 -0,8

I 2,4 1,5 63 % 2,4 0,0

N -14,9 -7,3 50 % -15,7 -0,8

Fysisk planering

K -4,5 -1,9 43 % -5,0 -0,5 -4,5 -2,1 47 % -5,3

I 0,1 0,1 111 
%

0,1 0,0 0,3 0,0 -6 % 0,0

N -4,5 -1,9 42 % -5,0 -0,5 -4,2 -2,1 -5,2

Markreserven

K -0,4 -0,2 44 % -0,4 0,0

I 0,1 0,0 3 % 0,1 0,0

N -0,3 -0,2 670 
%

-0,3 0,0

Natur och vattenvård

K -2,9 -2,5 86 % -2,7 0,2 -3,5 -0,2 6 % -2,7

I 0,0 0,2 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N -2,9 -2,3 79 % -2,7 0,2 -3,5 -0,2 6 % -2,7

Gemensam administration

K -7,7 -3,3 43 % -7,6 0,1

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

N -7,7 -3,3 43 % -7,6 0,1

Arrenden

K -0,7 -0,1 50 % -0,3 0,0

I 2,3 1,2 53 % 2,3 0,0

N 1,7 1,1 65 % 2,0 0,0

Exploatering övrigt

K -1,5 -0,8 56 % -2,1 -0,6 -0,7 2,3 1,0

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

N -1,5 -0,8 53 % -2,1 -0,6 -0,7 2,3 1,0

K = kostnad, I = intäkt, N = netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal. 
Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar.

Kommentarer till avvikelse

Prognosen är att verksamheterna totalt kommer att generera ett underskott om 0,8 miljoner 
kronor.

I enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) redovisar kommunen sedan 
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början av året planintäkter och plankostnader direkt i driftredovisningen under posten 
exploateringsprojekt i drift i samband med att de uppkommer. Tidigare redovisades kostnaderna i 
balansräkningen för att sedan återföras resultatet tillsammans med intäkten vilket medförde en 
jämnare driftredovisning. En kostnad och dess förväntade intäkt uppkommer, i 
exploateringsprojekten, vid helt olika tidpunkter och ibland med flera års tidsförskjutning vilket 
leder till att det nya sättet att redovisa ger en ojämn och fluktuerande driftredovisning.

Till skillnad från intäkterna i "Exploateringsprojekt i drift" så uppstår kostnadsminskningen för 
tidsdebitering i projekt för verksamheterna innevarande år för den tid som egenägd personal lägger 
ner i projekten. Det medför svårigheter med både budgetering samt prognostisering. Kommunen 
behöver nu gradvis hitta nya sätt att budgetera och prognostisera vilket påbörjades inför budgetåret 
2021. Arbetet behöver dock fortsätta även under de nästkommande åren.

Både mark- och exploatering (exploatering i övrigt) samt planavdelningen inom fysisk 
planering prognostiserar en minskning av debiterbara timmar för tidsdebitering i projekt. 
Personalen inom respektive verksamhet arbetar i projekt (i likhet med externa konsulter) och deras 
nedlagda timmar leder till en kostnadsminskning i form av minskade personalkostnader istället för 
att generera en intäkt. Uppskattningsvis saknas det cirka 1600 timmar som kan hänföras till 
personalomsättning. Den totala effekten av detta beräknas uppgå till 1,6 miljoner kronor. Ytterligare 
timmar i tidsdebiteringen befaras falla bort till följd av omprioriteringar där avdelningarna nu 
behöver arbeta mer i projekt som ej är debiterbara, den uppskattade effekten av detta beräknas bli 
ett bortfall om 0,4 miljoner kronor. Sedan tillkommer arbeten i projekt som befinner sig i 
genomförandefas i större utsträckning än tidigare år då kommunen nu befinner sig i ett expansivt 
skede. Detta får ekonomiska konsekvenser eftersom genomförandefasen innebär en lägre 
timdebitering än planskedefasen. På grund av den långa samhällsplaneringsprocessen och det 
faktum att många projekt är både stora och komplexa kan det vara svårt att estimera risker och 
tidsfördröjningar - effekten är beroende av vilka projekt som är i gång.

Bortfallet av kostnadsminskningen i tidsdebitering i projekt pareras delvis genom minskade 
lönekostnader, kostnadsmedvetenhet i alla led samt att en fördjupad översiktsplan skjuts upp. Även 
den gemensamma administrationen för förvaltningen bidrar till att täcka bortfallet då exempelvis 
kostnader för material, utbildningar, konferenser men även företagshälsovårdsrelaterade kostnader 
minskat i förhållande mot ett normalår på grund av pandemin. Majoriteten av förvaltningens 
medarbetare har i och med pandemin fortsatt att arbeta på distans vilket medför minskade 
kostnader.

Verksam
het 
(mnkr)

Budget 
2021

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2021
Avvikel

se
Budget 

2020

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2020

Exploteringsprojekt i drift

K -13,1 -9,5 73 % -20,0 -6,9

I 8,1 26,4 262 
%

26,4 18,3

N -5,0 16,8 5,0 11,4

K = kostnad, I = intäkt, N = netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal. 
Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar.

Kommentarer till avvikelse

Prognosen är att verksamheten kommer att generera ett överskott om 11,4 miljoner kronor.

En förändring från tidigare år är således att exploateringsersättning och försäljning av mark vid 
exploatering numera redovisas inom ansvaret för ”Exploateringsprojekt i Drift”. Dessa intäkter är 
dock inte budgeterade. Detta på grund av att det finns en stor osäkerhet tidsmässigt för när i tiden 
en försäljning verkligen sker. Samt att det ofta handlar om väldigt stora belopp vilket i sin tur 
innebär en hög risk i budget. Det stora prognostiserade överskottet gentemot budget uppgår till 11,4 
miljoner kronor och härleds till den tidigare beskrivna effekten och förklaras främst av försäljning 
av exploateringsfastigheter, gatukostnadsersättning samt markhyror för Gärdesvägen och Åby 
ängar.
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Driftredovisning teknik och fastighetsförvaltningen

Verksa
mhet 
(mnkr)

Budget 
2021

Bokfört 
periode

n
% Progno

s 2021
Avvikel

se
Budget 

2020

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2020

TFF exklusive resultatenheter

Totalt

K -66,6 -39,0 45 % -66,6 0,0

I 8,7 16,6 59 % 8,7 0,0

N -57,9 -22,4 -57,9 0,0

Markreserven

K -2,0 -0,6 32 % -2,0 0,0

I 0,5 0,3 50 % 0,5 0,0

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

Parkeringsverksamheten

K -0,9 -0,7 28 % -0,9 0,0 -1,3 -0,6 49 % -1,3

I 0,0 0,9 102 % 0,0 0,0 1,0 0,3 26 % 1,0

N -0,9 0,1 -0,9 0,0 -0,3 -0,4 -0,3

Väghållning

K -33,3 -16,7 50 % -35,0 -1,7 -35,0 -5,3 15 % -36,0

I 0,4 1,9 475 % 1,9 1,5 3,2 0,6 19 % 3,7

N -32,9 -14,8 -33,1 -0,2 -31,8 -4,6 15 % -32,3

Parkverksamheten

K -13,7 -5,1 37 % -13,7 0,0 -12,7 -4,3 34 % -12,1

I 0,1 0,0 92 % 0,1 0,0 0,1 0,1 163 % 0,1

N -13,6 -5,1 -13,6 0,0 -12,7 -4,2 -12,0

Gemensam administration

K -13,5 -5,9 44 % -13,3 0,2

I 7,5 3,8 50 % 7,5 0,0

N -6,0 -2,2 -5,8 0,2

Skogsavverkning

K -0,4 0,0 10 % -0,4 0,0

I 0,1 0,1 124 % 0,1 0,0

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

Flyktingmottagande

K -1,3 -0,6 50 % -1,3 0,0 -1,3 0,6 49 % -1,2

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

N -1,3 -0,6 -1,3 0,0 0,0 0,6 49 % -0,9
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Verksa
mhet 
(mnkr)

Budget 
2021

Bokfört 
periode

n
% Progno

s 2021
Avvikel

se
Budget 

2020

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2020

Bostäder 
(bostadsrättsföreningar)

K -18,9 -9,2 49 % -18,9 0,0 -18,8 -9,4 -50 % -18,2

I 18,9 9,6 51 % 18,9 0,0 18,9 8,1 43 % 18,8

N 0,0 0,4 0,0 0,1 1,3 1 300 % 0,6

K = kostnad, I = intäkt, N = netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal. 
Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar.

Kommentarer till avvikelse

Teknik- och fastighetsförvaltningens helårsprognos är att verksamheter kommer att bedrivas enligt 
budget.

Helårsprognosen är enligt budget men det finns kostnader som har ökat under perioden. Kostnaden 
för vinterväghållning överstiger budget med cirka 1,7 miljoner kronor. Under en kort period kom 
stora snömängder och för att säkra framkomligheten för trafik och räddningstjänst behövde snö 
forslas bort. Bortforsling av snö medför höga kostnader. Temperaturskiftningar med plus- och 
minusgrader medförde även ökade insatser för halkbekämpning. Fler halkbekämpningsinsatser 
utfördes utöver de som ingår i entreprenaden och ökade kostnaderna ytterligare då insatser utöver 
avtalet är kostnadskrävande. Verksamhet väghållning beräknar att kunna täcka största delen av 
underskottet främst genom ökade försäkringsersättningar och att grundavtalet för vägdrift samt 
grundavtalet för tilläggstjänster beräknas bli lägre än budget. Grundavtalet för tilläggstjänster 
uppskattas bli lägre då det kontinuerliga upprustningsarbetet medför att driftunderhållet minskar. 
Även det nya belysningsavtalet har en lägre fast kostnad med a conto priser vilket medför en bättre 
styrning och minskade kostnader.

Genom en kostnadsmedvetenhet i alla led kommer de övriga verksamheterna kunna täcka de ökade 
vinterhållningskostnaderna. Främst kommer gemensam administration att bidra med överskott då 
förvaltningen inte beräknar att nyttja gemensamma kostnader enligt budget på grund av pandemin. 
Det är till exempel kostnader för konferenser, utbildningar, kontorsmaterial som beräknas ge ett 
överskott om 0,2 miljoner kronor. Kommunen har fortsatta restriktioner med hemarbete som följd 
till minst 30:e september.

Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar 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.
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Driftredovisning resultatenhet fastighet

Verksam
het 
(mnkr)

Budget 
2021

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2021
Avvikel

se
Budget 

2020

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2020

Resultatenhet Fastighet

Totalt

K -228,8 -118,9 52 % -226,3 2,5 -254,6 -127,2 50 % -252,9

I 228,8 117,5 51 % 226,3 -2,5 261,6 131,0 50 % 260,9

N 0,0 -1,4 0,0 0,0 7,0 3,7 54 % 7,9

Administrativa kostnader

K -16,6 -7,2 43 % -16,4 0,2 -16,7 -7,7 46 % -16,9

I 0,7 0,3 47 % 0,8 0,1 0,7 0,4 62 % 1,0

N -15,9 -6,9 44 % -15,6 0,3 -16,0 -7,2 45 % -15,9

Fastex

K -5,0 -2,9 57 % -3,9 1,2 -3,5 -2,6 74 % -5,6

I 5,0 2,3 45 % 3,1 -1,9 3,5 1,9 54 % 4,7

N 0,0 -0,6 -0,8 -0,8 0,0 -0,7 -0,9

Fastighetsservice, personalkostnader, m.m.

K -8,8 -3,8 43 % -7,6 1,3 -8,0 -3,7 46 % -7,4

I 2,4 1,1 49 % 1,6 -0,8 3,8 1,4 36 % 2,5

N -6,5 -2,7 41 % -6,0 0,5 -4,2 -2,3 55 % -5,0

Egna- och hyrda fastigheter

K -181,9 -96,7 53 % -181,9 0,0 -200,7 -101,5 51 % -200,7

I 204,4 104,8 51 % 204,4 0,0 227,1 114,1 50 % 227,1

N 22,5 8,1 36 % 22,5 0,0 26,4 12,6 48 % 26,4

Ägda bostadsfastigheter

K -2,9 -1,4 46 % -2,9 0,0 -2,3 -1,3 57 % -2,0

I 2,9 1,6 54 % 2,9 0,0 3,1 1,5 47 % 3,0

N
-0,1 0,2 -

347 
%

-0,1 0,0 0,9 0,2 23 % 1,0

Städ- och konferensservice

K -13,5 -7,0 52 % -13,6 -0,1 -23,4 -10,6 45 % -20,3

I 13,5 7,4 55 % 13,6 0,1 23,4 11,8 50 % 22,6

N 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,2 2,3

K = kostnad, I = intäkt, N = netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal. 
Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar.

Kommentarer till avvikelse

Helårsprognosen för resultatenhet fastighet är att verksamheterna kommer att bedrivas enligt 
budget.

För perioden redovisar resultatenheten ett negativt resultat på 1,4 miljoner kronor. Det beror på att 
verksamheterna inte har en linjär förbrukning av vissa kostnader till exempel elkostnader. 
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Elkostnaderna är generellt högre under vinterhalvåret. Dock är elkostnaderna för perioden 29 
procent högre jämfört med samma period 2020. De ökade elkostnaderna utgörs dels av en högre 
elförbrukning på grund av kallare period jämfört med föregående år men också på grund av att 
elpriserna har ökat. Trots det negativa utfallet för perioden beräknas helårsprognosen bli enligt 
budget.

Städservice redovisar ett positiv resultat för perioden på 0,5 miljoner kronor då alla kostnader inte 
är linjära, helårsprognosen för verksamheten är enligt budget. En översyn av alla städytor och 
städavtal inklusive timpris pågår inom städservice, målet är att få en kostnadseffektivisering för 
enhetens kunder.

Verksamheten Fastex kommer under sommaren avvecklas på grund av nya direktiv gällande bidrag 
från Arbetsförmedlingen för antal tilldelade extratjänster per kommun. Verksamhet består av 
extratjänster och en handledare. Enheten prognostiserar ett negativt resultat på 0,8 miljoner kronor 
på grund av lägre intäkter samt avvecklingskostnader för personal och bil. Prognosen visar att 
underskottet täcks inom resultatenheten.

En översyn av fastighets felanmälanprocess pågår för optimering, effektivisering, ökad service och 
kundnöjdhet. År 2020 genomfördes en genomlysning av budget för att identifiera kostnader som 
kan minska genom optimering och effektivisering. Fortsatt arbete med budgetanalys tillsammans 
med översyn av intern- och skolhyresmodellen kommer att pågå under året för att få en 
kostnadseffektivitet i ett koncernperspektiv.

Driftredovisning avfall

Verksam
het 
(mnkr)

Budget 
2021

Bokfört 
periode

n
% Prognos 

2021
Avvikel

se
Budget 

2020

Bokfört 
periode

n
% Bokslut 

2020

Resultatenhet Avfall

K -35,0 -12,9 37 % -30,5 4,5  -29,4 -4,5 15 %  -27,8 

I 35,0 11,5 33 % 30,5 -4,5  29,4 5,0 17 %  29,5 

N 0,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,5 1,7

K = kostnad, I = intäkt, N = netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal. 
Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar.

Kommentar till avvikelse

Helårsprognosen är att verksamheten kommer ha en budget i balans förutsatt att ny avfallstaxa 
antas av kommunfullmäktige efter sommaren.

Kostnaderna för matavfallsinsamlingen blir avgörande och är direkt kopplade till den nya 
avfallsupphandlingen. Upphandlingen för avfallshämtning har överprövats och verksamhetens 
kostnader har påverkats. Till följd av överprövningen blev uppstart med den nya entreprenaden 
försenad med tre månaden och därmed kunde den nya entreprenören inte beställa fordon i tid och 
behöver hyra fordon för en kostnad av 0,2 miljoner per månad under tre månader. Kostnaderna för 
återvinningscentralerna och behandlingsavgifter har ökat som en följd av höjning av avgiften per 
invånare till SÖRAB. Behandlingskostnaden för restavfall har ökat med cirka 1,2 miljoner kronor 
och entreprenadspriser blir något högre från och med oktober 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 för inköp av 4 180 matavfallskärl, matavfallskorg och påsar 
kommer troligtvis inte behöva förbrukas då kärlkostnader ingår i det nya avtalet. När obligatorisk 
matavfallsinsamling införs efter sommaren kommer kostnaden för insamlingen öka under sista 
kvartalet.

Verksamheten har ett ackumulerat överskott på 1,7 miljoner och förslaget är att behålla det som en 
buffert inför kommande förändringar kring entreprenörsbyte, obligatorisk matavfallsinsamling, 
registervård med mera. En ny avfallstaxa föreslås från oktober 2021 för att verksamheten ska öka 
intäkterna för att möta kostnadsökningarna. För budget i balans behöver den rörliga avgiften för 
villaabonnenter höjas med 4 procent. Ingen ytterligare ökning av avgiften för att täcka kostnaden 
för förbränningsskatten behöver göras. I samband med införandet av obligatorisk 
matavfallsinsamling för småhus kommer en ny avfallsapp lanseras för att underlätta för 
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avfallsabonnenterna.
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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 också ökade 
kostnader för avfallskollektivet.
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