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1 Sammanfattning 

Kommunens resultat 2021 förväntas bli 71,6 mnkr. Resultatprognosen innebär ett överskott 

mot budget med 61,6 mnkr och är knappt 20 mnkr högre än föregående års resultat  

(54,5 mnkr). Prognosen i aprilrapporten pekade på ett resultat på drygt 32 mnkr och i 

delårsrapporten 51 mnkr. Som nedanstående tabell visar förklaras avvikelsen framförallt av 

ökade skatteintäkter och utjämning. Året har präglats av en större osäkerhet än normalt med 

anledning av den pågående pandemin. 

Resultatprognos oktober 2021 mnkr 

Budgeterat resultat 10,0 

Nämndernas prognos 6,8 

Gemensamma verksamheter 13,7 

Skatteintäkter och utjämning 42,2 

Finansnetto -1,2 

Årets resultat 71,6 
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2 Verksamhetsuppföljning 

Uppföljning av grunduppdragen 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden har gjort bedömningen att de kommer att uppnå sitt grunduppdrag i 

låg grad, viket till största delen beror på hög personalfrånvaro under 2021. Överförmyndar-

nämnden har i oktoberrapporten beskrivit att arbetet med att förstärka med extra resurser och 

få tillbaka ordinarie handläggare i arbete pågår. En ny chef för verksamheten har börjat under 

oktober månad. Målsättningen för året är att få granskningen av ställföreträdares 

årsredovisningar för 2021 avslutade samt att ha en handläggning i övrigt utan överskjutande 

balanser. 

 

Samtliga nämnder och styrelser 

Det är 7 grunduppdrag, av totalt 30, som bedöms uppfyllas endast delvis. 

I jämförelse med delårsrapporten har bedömningen ändrats för ett grunduppdrag, 

vuxenutbildningen inom barn- och utbildningsnämnden ändrar från en uppfyllelse i hög grad 

till delvis. Orsaken är att andel elever på SFI som klarat minst två kurser och andel elever som 

klarat minst två kurser har minskat i jämförelse med tidigare år. 

Barn- och utbildningsnämnden har bedömt delvis på sitt grunduppdrag för grundskolan med 

motiveringen att resultaten är på låg nivå inom verksamheten. 

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att de når sina tre grunduppdrag enbart delvis och 

förklarar bedömningen med att coronapendemin stort påverkar verksamheten under 2021. 

Teknik- och servicenämnden motiverar bedömningen inom gator, vägar och parker med att 

med tilldelad budget förväntas vägstandarden försämras på kommunala gator och gång- och 

cykelvägar. Bedömningen av vatten och avlopp är att uppdraget uppfylls delvis bland annat 

beror på att verksamheten fick provsvar i april på otjänligt vatten i Fotskäl och Björketorp 

samt på att förnyelsetalen av VA-ledningar förväntas att inte uppnås eftersom mycket fokus 

har varit på utbyggnad för nyanslutningar och nyinvesteringar hittills i år och det har 

konkurrerat med uppgiften att förnya befintliga ledningar. 
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3 Ekonomisk redovisning 

3.1 Driftredovisning 

Kommunens driftredovisning innehåller årets resultatpåverkande intäkter och kostnader vilka 

nedan redovisas som en nettointäkt (+) eller nettokostnad (-). En skillnad mot kommunens 

resultaträkning är att driftredovisningen innehåller interna poster (affärshändelser mellan 

kommunens nämnder) medan resultaträkningen enbart innehåller transaktioner med externa 

motparter. Det är därför driftredovisningen med fördel redovisas netto. 

Belopp i miljoner kronor Utfall 
Budget 

ink tillägg 
Prognos 

Budgetav
vikelse 

Förändrin
g 

delår/okt 

 2020 2021 2021 2021 2021 

Fullmäktige, partistöd och revision -4,4 -5,1 -5,1 0,0 0,0 

Kommunstyrelsen -187,7 -172,9 -162,2 10,7 3,0 

Krisledningsnämnd 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 

Barn- och utbildningsnämnden -888,1 -932,0 -924,2 7,8 4,4 

Kultur- och fritidsnämnden -80,0 -78,8 -79,3 -0,5 -0,5 

Miljönämnden -9,9 -8,8 -9,4 -0,6 0,0 

Plan- och byggnadsnämnden -4,7 -6,7 -4,9 1,8 0,1 

Socialnämnden -379,3 -397,0 -399,0 -2,0 1,8 

Äldreomsorgsnämnden -498,0 -514,0 -524,0 -10,0 3,5 

Teknik- och servicenämnden -50,4 -50,9 -51,0 -0,1 -0,4 

Valnämnden -0,1 -0,5 -0,5 0,0 0,0 

Överförmyndarnämnden -2,6 -2,9 -3,2 -0,3 0,3 

Summa nämnder -2 105,2 -2 169,6 -2 162,8 6,8 12,1 

Pensioner -44,9 -49,8 -46,4 3,4 0,0 

Bidrag för Horredshallen 6,5 0,0 0,4 0,4 0,0 

Ram för lokalkostnader -3,0 -0,9 0,0 0,9 0,0 

Rivning Lyckeskolan 0,0 -15,0 -5,0 10,0 0,0 

Bästa barnkommun 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 

Visionsarbete 0,0 -0,5 -0,3 0,3 0,3 

Detaljplaner och fysisk planering 0,0 0,0 -3,5 -3,5 -0,1 

Hyssna Arena 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 

Kommunreserven -1,4 -17,2 -13,1 4,1 -0,9 

Övriga verksamhetsposter 14,8 30,3 27,5 -2,8 0,0 

Gemensamma verksamheter -28,0 -56,1 -42,4 13,7 -0,7 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 133,2 -2 225,7 -2 205,2 20,5 11,4 

Årsprognos 

Prognosen för verksamhetens totala nettokostnader 2021 innebär ett budgetöverskott på 

20,5 mnkr, vilket är 11,4 mnkr högre än prognostiserat överskott i delårsrapporten. Det är 

framförallt nämndernas prognoser som nu totalt indikerar ett överskott om drygt 6 mnkr 

istället för ett motsvarande underskott i delårsrapporten. De beloppsmässigt största 

förändringarna beskrivs kortfattat nedan. 

Kommunstyrelsens skillnad i prognos i förhållande till delårsrapporten förklaras framförallt 

av högre intäkter, främst hänförliga till exploateringsverksamheten och lägre 

personalkostnader hänförligt till personalomsättning som inte var känd i delårsrapporten. 



6 

Barn- och utbildningsnämndens skillnad i prognos förklaras framförallt av lägre 

nettokostnader för köpta och sålda utbildningsplatser inom förskola och 

gymnasieverksamheten. Samtidigt minskar underskottet i grund- och grundsärskolan minskar. 

Effektiviseringar inför och under höstterminen kan ses ge effekt, samtidigt som ramjusteringar 

under året har förstärkt verksamheten. Prognosen för vuxenutbildningen består, trots 

effektiviseringar i verksamheten. Kostnaderna minskar men samtidigt minskar även intäkterna 

från Migrationsverket. 

Socialnämndens prognos har reviderats till ett underskott om 2,0 mnkr, vilket innebär att 

underskottet minskar med 1,8 mnkr jämfört med delårsrapporten. Orsaken är att 

kostnadsnivåerna för köpt personlig assistans och utbetalt försörjningsstöd har minskat mer än 

prognosticerat i delårsrapporten. Merkostnader för covid-19 prognosticeras till 2,6 mnkr, vilket 

är 0,9 mnkr mer än prognosen i augusti. Det innebär att ordinarie verksamhet prognosticeras 

till ett överskott om 0,6 mnkr. 

Äldreomsorgsnämndens förändrade prognos beror främst på lägre kostnader för Ledning, 

central adm och nämnd där prognosen förbättras med 2,7 mnkr jämfört med delårsrapporten. 

Merkostnader för covid-19 prognostiseras till 21,0 mnkr, vilket är en förbättring om 1,0 mnkr 

jämfört med delårsrapporten. Den ordinarie verksamheten prognostiseras till ett överskott om 

11,0 mnkr vilket är 2,5 mnkr högre än i delårsrapporten. 

Hos övriga nämnder har inga eller endast mindre justeringar av prognoserna gjorts jämfört 

med delårsrapporten. Nämndernas rapporter och protokoll kommer att publiceras inför 

rapportens behandling i kommunstyrelsen. 

Prognosen för de gemensamma verksamheterna innebär ett budgetöverskott om 13,7 

mnkr. I delårsprognosen var överskottet 14,4 mnkr. Förändringen avser främst att knappt 1 

mnkr ytterligare beräknas gå åt av kommunreserven. Omföring av kostnader för detaljplaner 

och utredningar inom fysisk planering som beslutades i delårsrapporten kommer att verkställas 

inför årsskiftet för att inte störa jämförbarheten mellan delårs- och oktoberrapporten. 


