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KS § 116 Dnr KS/2021:31-042

Delårsrapport 1:2021 för Strängnäs kommun

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. godkänna delårsrapport 1 2021, daterad 21 maj 2021,

2. bevilja socialnämnden budgettillskott för 2021 med 8 200 000 kronor för 
ökade kostnader med anledning av coronapandemin, Finansiering av 
tillskottet sker genom att överföra medel från skatteprognosreserven.

Yrkanden
David Aronsson (V), Maria Nerby (C), Catharina De Geer (KD) och John Östlund 
(KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att prognosen för målet Invånare 
avseende demokrati och inflytande ändras till Delvis uppfyllt samt att prognosen 
för målet Samhälle ändras till Delvis uppfyllt.

Magnus Stuart (M) och Leif Hård yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall till liggande förslag mot bifall till David Aronssons (V) 
m.fl. förslag gällande att-sats 1 och finner att kommunstyrelsen bifaller liggande 
förslag.

Gällande att-sats 2 finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut 
och att detta blir kommunstyrelsens beslut.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport 1 är en första avrapportering till kommunfullmäktige och omfattar 
en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för 
perioden januari till april 2021 med helårsprognos. I uppföljningen ingår en 
bedömning av måluppfyllelsen vid årets slut.

Kommunfullmäktige har fem övergripande mål i fyra perspektiv för att uppnå 
god ekonomisk hushållning. Helårsprognosen bygger på nämndernas arbete för 
att nå målen. En samlad bedömning har skett utifrån tillgängliga nyckeltal och 
verksamheternas genomförda, pågående och planerade aktiviteter för året. 
Bedömning av måluppfyllnad vid helåret.

Perspektiv Mål Prognos
Invånare Demokratin är levande och inkluderande. Invånare, 

företagare och andra aktörer utvecklas i Strängnäs kommun 
och är medskapande och delaktiga i kommunens utveckling.

Uppfyllt

Invånare I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god kvalitet 
som utgår från invånarnas behov.

Delvis 
uppfyllt

Samhälle Strängnäs kommun är en förebild för sitt aktiva arbete kring Uppfyllt
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hållbarhetsfrågor med Agenda 2030 som bas. Tillsammans 
utvecklas vi med människor som vill bo och leva i, verka i och 
besöka vår kommun.

Medarbetare Strängnäs kommun har stolta och kompetenta medarbetare 
som tillsammans utvecklas och skapar moderna och 
attraktiva arbetsmiljöer.

Delvis 
uppfyllt

Ekonomi Tillsammans utmanar vi rådande arbetssätt och strukturer. 
Vi använder våra resurser effektivt och ekonomin är 
långsiktigt hållbar för dagens och kommande generationer.

Uppfyllt

Coronapandemin fortsätter att starkt påverka kommunens verksamheter, tjänster 
och service. Omställningen till digitala arbetssätt är mycket påtaglig. Men även 
omställningen från tjänster och service inomhus till utomhus till exempel kring 
stängda idrottshallar till spolade isbanor. Strängnäs kommun har på många plan 
ställt vilket också kommer att påverka framtidens arbetssätt.

Prognosen för målen är att invånarmålet kring demokrati blir uppfyllt samt att 
samhällsmålet och ekonomimålet blir uppfyllt. Det som påverkar invånarmålet 
kring välfärdstjänster av god kvalitet är den upplevda otryggheten i kommunen 
samt att resultaten i den kommunala grundskolan och gymnasiet inte ser ut att 
förbättras. För medarbetarmålet tyngs det av fortsatt hög sjukfrånvaro där 
coronapandemin har stor påverkan.

Kommunens resultat för perioden är +53,0 miljoner kronor och innebär ett 
överskott i förhållande till periodens budget med 43,5 miljoner kronor. 
Helårsprognosen är ett överskott med 80,5 miljoner kronor vilket motsvarar 3,5 
procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag, att jämföras med 
budgeterat överskott om 2,0 procent. Helårsprognosen enligt kommunens 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KS/2019:355) beräknas till 109,6 
miljoner kronor. Kostnader som täcks av tidigare års överskott och reserverade 
fondmedel (medel avsatt i det egna kapitalet) har då avräknats. Resultatet 
motsvarar 4,7 procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nämnderna prognostiserar ett underskott med totalt 8,2 miljoner kronor för 
2021. Det är en försämrad prognos jämfört med den ekonomiska rapporten per 
sista mars. Det är framförallt socialnämndens som beräknas få högre kostnader 
än budgeterat till följd av ökade kostnader med anledning av den pågående 
pandemin. För att mildra det prognostiserade underskottet och ge social-
nämnden möjlighet att fortsätta arbeta med att minska smittspridningen föreslås 
ett tillfälligt budgettillskott med 8,2 miljoner kronor för 2021. 

Kommunens investeringsbudget 2021 uppgår till 95,5 miljoner kronor. Till och 
med april har investeringar genomförts till motsvarande 14,5 miljoner kronor. 
Investeringsprognosen för 2021 visar ett utfall på 106,7 miljoner kronor, vilket är 
inom ramen för årets budget samt av kommunfullmäktige godkänd överförd 
budget från 2020 motsvarande 27,5 miljoner kronor. De stora investeringarna 
beräknas ske inom teknik- och fritidsnämnden med 43,9 miljoner kronor, varav 
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cirka 23 miljoner kronor i anläggningar som exempelvis asfaltsanläggningar. På 
grund av förseningar av olika anledningar kommer vissa investeringar inte att 
genomföras som planerat under 2021. Därmed beräknas 15 miljoner kronor i 
nuläget inte förbrukas under året.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Det tillfälliga 
budgettillskottet till socialnämnden för ökade kostnader med anledning av 
coronapandemin finansieras genom att överföra medel från skatteprognos-
reserven.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-21
Rapport, Delårsrapport 1 2021 för Strängnäs kommun, 2021-05-21 

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Teknik- och fritidsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kulturnämnden
Kommunrevisionen 
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Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00
Fax 0152-290 00

www.strangnas.se Bankgiro 621-6907

Handläggare
Karolina Blomqvist 
0152-293 31 

Delårsrapport 1 2021 Strängnäs kommun

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. godkänna delårsrapport 1 2021, daterad 21 maj 2021.

2. bevilja socialnämnden budgettillskott för 2021 med 8 200 000 kronor för 
ökade kostnader med anledning av coronapandemin, Finansiering av 
tillskottet sker genom att överföra medel från skatteprognosreserven.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport 1 är en första avrapportering till kommunfullmäktige och omfattar 
en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för 
perioden januari till april 2021 med helårsprognos. I uppföljningen ingår en 
bedömning av måluppfyllelsen vid årets slut.

Kommunfullmäktige har fem övergripande mål i fyra perspektiv för att uppnå 
god ekonomisk hushållning. Helårsprognosen bygger på nämndernas arbete för 
att nå målen. En samlad bedömning har skett utifrån tillgängliga nyckeltal och 
verksamheternas genomförda, pågående och planerade aktiviteter för året. 
Bedömning av måluppfyllnad vid helåret.

Perspektiv Mål Prognos
Invånare Demokratin är levande och inkluderande. Invånare, 

företagare och andra aktörer utvecklas i Strängnäs kommun 
och är medskapande och delaktiga i kommunens utveckling.

Uppfyllt

Invånare I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god kvalitet 
som utgår från invånarnas behov.

Delvis 
uppfyllt

Samhälle Strängnäs kommun är en förebild för sitt aktiva arbete kring 
hållbarhetsfrågor med Agenda 2030 som bas. Tillsammans 
utvecklas vi med människor som vill bo och leva i, verka i och 
besöka vår kommun.

Uppfyllt

Medarbetare Strängnäs kommun har stolta och kompetenta medarbetare 
som tillsammans utvecklas och skapar moderna och 
attraktiva arbetsmiljöer.

Delvis 
uppfyllt

Ekonomi Tillsammans utmanar vi rådande arbetssätt och strukturer. 
Vi använder våra resurser effektivt och ekonomin är 
långsiktigt hållbar för dagens och kommande generationer.

Uppfyllt
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Coronapandemin fortsätter att starkt påverka kommunens verksamheter, tjänster 
och service. Omställningen till digitala arbetssätt är mycket påtaglig. Men även 
omställningen från tjänster och service inomhus till utomhus till exempel kring 
stängda idrottshallar till spolade isbanor. Strängnäs kommun har på många plan 
ställt vilket också kommer att påverka framtidens arbetssätt.

Prognosen för målen är att invånarmålet kring demokrati blir uppfyllt samt att 
samhällsmålet och ekonomimålet blir uppfyllt. Det som påverkar invånarmålet 
kring välfärdstjänster av god kvalitet är den upplevda otryggheten i kommunen 
samt att resultaten i den kommunala grundskolan och gymnasiet inte ser ut att 
förbättras. För medarbetarmålet tyngs det av fortsatt hög sjukfrånvaro där 
coronapandemin har stor påverkan.

Kommunens resultat för perioden är +53,0 miljoner kronor och innebär ett 
överskott i förhållande till periodens budget med 43,5 miljoner kronor. 
Helårsprognosen är ett överskott med 80,5 miljoner kronor vilket motsvarar 3,5 
procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag, att jämföras med 
budgeterat överskott om 2,0 procent. Helårsprognosen enligt kommunens 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KS/2019:355) beräknas till 109,6 
miljoner kronor. Kostnader som täcks av tidigare års överskott och reserverade 
fondmedel (medel avsatt i det egna kapitalet) har då avräknats. Resultatet 
motsvarar 4,7 procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nämnderna prognostiserar ett underskott med totalt 8,2 miljoner kronor för 
2021. Det är en försämrad prognos jämfört med den ekonomiska rapporten per 
sista mars. Det är framförallt socialnämndens som beräknas få högre kostnader 
än budgeterat till följd av ökade kostnader med anledning av den pågående 
pandemin. För att mildra det prognostiserade underskottet och ge social-
nämnden möjlighet att fortsätta arbeta med att minska smittspridningen föreslås 
ett tillfälligt budgettillskott med 8,2 miljoner kronor för 2021. 

Kommunens investeringsbudget 2021 uppgår till 95,5 miljoner kronor. Till och 
med april har investeringar genomförts till motsvarande 14,5 miljoner kronor. 
Investeringsprognosen för 2021 visar ett utfall på 106,7 miljoner kronor, vilket är 
inom ramen för årets budget samt av kommunfullmäktige godkänd överförd 
budget från 2020 motsvarande 27,5 miljoner kronor. De stora investeringarna 
beräknas ske inom teknik- och fritidsnämnden med 43,9 miljoner kronor, varav 
cirka 23 miljoner kronor i anläggningar som exempelvis asfaltsanläggningar. På 
grund av förseningar av olika anledningar kommer vissa investeringar inte att 
genomföras som planerat under 2021. Därmed beräknas 15 miljoner kronor i 
nuläget inte förbrukas under året.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Det tillfälliga 
budgettillskottet till socialnämnden för ökade kostnader med anledning av 
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coronapandemin finansieras genom att överföra medel från skatteprognos-
reserven.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.

Beslutsunderlag
Rapport, Delårsrapport 1 2021 för Strängnäs kommun, 2021-05-21 

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Teknik- och fritidsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kulturnämnden
Kommunrevisionen 
 
 

Per Malmquist Karolina Blomqvist 
Ekonomichef Kommuncontroller



Delårsrapport 1 2021 
Strängnäs kommun
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Inledning
Delårsrapport 1 är en första avrapportering till kommunfullmäktige och omfattar 
en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för 
perioden januari till april 2021 med helårsprognos. I uppföljningen ingår en 
bedömning av måluppfyllelsen vid årets slut.

Verksamhetsrapport
Kommunfullmäktige har fem övergripande mål i fyra perspektiv för att uppnå 
god ekonomisk hushållning. Helårsprognosen bygger på nämndernas arbete för 
att nå målen. En samlad bedömning har skett utifrån tillgängliga nyckeltal och 
verksamheternas genomförda, pågående och planerade aktiviteter för året. 

Sammanfattning av måluppfyllnad

Bedömning av måluppfyllnad vid helåret. Bedömningen bygger på nämndernas 
delårsrapporter. För att ta del av mer information kring genomförda aktiviteter 
och resultat hänvisas till nämndernas delårsrapportering.

Perspektiv Mål Prognos för 
helår

Invånare Demokratin är levande och inkluderande. 
Invånare, företagare och andra aktörer 
utvecklas i Strängnäs kommun och är 
medskapande och delaktiga i kommunens 
utveckling

Uppfyllt

Invånare I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster 
av god kvalitet som utgår från invånarnas 
behov

Delvis uppfyllt

Samhälle Strängnäs kommun är en förebild för sitt 
aktiva arbete kring hållbarhetsfrågor med 
Agenda 2030 som bas. Tillsammans utvecklas 
vi med människor som vill bo och leva i, verka 
i och besöka vår kommun

Uppfyllt

Medarbetare Strängnäs kommun har stolta och kompetenta 
medarbetare som tillsammans utvecklas och 
skapar moderna och attraktiva arbetsmiljöer

Delvis uppfyllt

Ekonomi Tillsammans utmanar vi rådande arbetssätt 
och strukturer. Vi använder våra resurser 
effektivt och ekonomin är långsiktigt hållbar 
för dagens och kommande generationer

Uppfyllt



Invånare

Perspektivet invånare sätter kommunens invånare och andra personer som nyttjar 
Strängnäs kommuns tjänster i fokus. Det ska vara lätt att vara invånare och 
nyttjare av tjänster i Strängnäs kommun.

Kommunfullmäktiges mål

Mål Prognos
Demokratin är levande och inkluderande. Invånare, 
företagare och andra aktörer utvecklas i Strängnäs 
kommun och är medskapande och delaktiga i kommunens 
utveckling

Uppfyllt

Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter

 Framtagning av nya metoder och digitala verktyg för medborgardialog. 
 Ansökan om horisontella medel för utveckling av digitala verktyg för 

dialog har beviljats.
 Ökat arbete kring digital annonsering, främst i sociala medier.
 Genomförda dialoger med barn och unga. Bland annat gällande; 

o Förslag på inredning till socialkontorets samtalsrum för barn och 
ungdomar.

o Att föreslå namn på kommunala lekplatser
 Fortsatt arbete med den grafiska bilden ”Vägen till önskat läge”.
 Genomförda utbildningar i klarspråk med syfte om att hjälpa hela 

organisationen bli bättre på att uttrycka sig för invånarnas bästa.
 Uppföljning av samtliga elevers studiesituation på gymnasiet.
 Två barndialoger har genomfört vid socialkontoret.
 Utredningsmaterial kring barnsamtal har utvecklats.
 15 stycken brukarråd har genomförts.
 Måltider och måltidsmiljön inom äldreomsorg ses över.
 Dialoger har genomfört i samband med framtagandet av Måltidspolitiskt 

program
 Mötesplatserna har bedrivit sin verksamhet efter Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer och samlat människor enbart för nödvändig 
verksamhet, med social distans samt med restriktioner i antal deltagare.

Resultat

Barn och elever har rätt till delaktighet och inflytande över sin utbildning och sin 
arbetsmiljö, anpassat utifrån ålder och mognad. De enkätfrågor som ställs om 
delaktighet och inflytande i grundskolan visar att 97 procent av eleverna i årskurs 
3 instämmer i påståendet att deras lärare lyssnar på vad de har att säga. I årskurs 
4 och 6 är det 63 procent som instämmer i att de har inflytande över arbetssätten. 
Thomasgymnasiets sammantagna index för enkätfrågorna om delaktighet och 
inflytande är 2.22 av totalt 4.

Upplevelsen av delaktighet och inflytande är hög i förskolan men minskar ju äldre 
eleverna blir. Det förklaras med att eleverna inte alltid förstår vad det innebär att 
vara delaktig och i vilka situationer de faktiskt är det. Fjärr- och distansundervis-
ningen på gymnasiet och vuxenutbildningen har gjort det svårare att variera 
arbetsformerna. På vuxenutbildningen har upplevelsen av delaktighet sjunkit 
medan resultatet på gymnasiet har ökat något jämfört med föregående år. Mer 



lärarledd undervisning har ökat elevernas möjlighet till delaktighet och 
inflytande.

I årets vårdnadshavarenkät svarar 99 procent att de upplever att deras barn trivs 
på förskolan. Grundskolans enkätresultat 2021 visar att 75 procent av eleverna i 
årskurs 4 och 6 känner sig trygga i skolan. I årskurs 3 anger 95 procent att de 
känner sig trygga på rasten, 85 procent att de känner sig trygga i omklädnings-
rummet på idrotten, och 94 procent att det finns vuxna på skolan som de kan 
prata med. På Thomasgymnasiet är det sammantagna indexet för frågeområde 
Trygghet har index 3.22 av 4. På vuxenutbildningen anger 100 procent av 
eleverna i kursutvärderingarna att arbetsklimatet i gruppen har varit bra och att 
eleverna har haft ett bra och respektfullt bemötande mot varandra.

Brukarinflytande är viktigt för utvecklingen av tjänster och insatser. Personal 
inom socialkontoret har utbildats inom Delaktighetsmodellen via FOU i 
Sörmland. Brukarundersökningar planeras för att fånga upp brukarupplevelsen 
men är till viss del framflyttade till 2022.

Kommunens webb visar på hög kvalitet och höga besökssiffror. I jämförelse med 
samma period 2020 har kvalitén dessvärre minskat från 97,5 till 91,5 samtidigt 
som den tekniska kvaliteten ligger kvar på 96,5 av 100 möjliga. Genomsnittliga 
antalet besök per månad har ökat från 90 521 till 91 924.

Nedan resultat är hämtad från Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) och belyser 
kommunens servicebedömning.

*Grön markering innebär att Strängnäs kommun befinner sig bland Sveriges 25 procent bästa kommuner. Gul 
markering innebär att kommunen befinner sig i mittensegmentet av Sveriges kommuner.

Slutsats

Kontakten och medborgardialogen med invånare i kommunen fortsätter att 
påverkas av coronapandemin. Samtidigt har verksamheterna hittat nya vägar att 
nå ut till invånare, elever, brukare och företagare. Digitala verktyg har använts 
och har, på ett allt mer framgångsrikt sätt, kunnat ersätta de fysiska mötena. 
Användningen av digitala verktyg har även minskat kostnader för verksam-
heterna till viss del men framförallt skapat en ökad digital kompetens hos med-
arbetare. Användningen av digitala verktyg för medborgardialog, inflytande och 
demokrati kommer sannolikt bli ett viktigt komplement även i framtiden när 
kommunen bjuder in invånare till dialoger.

Genom kommunens digitala verktyg finns möjlighet för kommunens invånare att 
få insyn i kommunens verksamheter på ett lättillgängligt sätt. Med den grafiska 
bilden ”Vägen till önskat läge” på plats under 2021 ges bättre möjligheter att visa 
och jämföra kommunens verksamheter.

I och med Coronapandemin har den fysiska kontakten sjunkit. Detta har i sin tur 
påskyndat framtagandet av nya metoder och verktyg för bland annat 
medborgardialog.

Målet bedöms bli uppfyllt vid helåret.



Mål Prognos
I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god 
kvalitet som utgår från invånarnas behov

Delvis uppfyllt

Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter

 Extern samverkan mellan kommunala och fristående skolhuvudmän 
genom Bildningsakademi Strängnäs (BAS).

 Uppstart av rektorsråd för gemensam samverkan runt 
skolutvecklingsfrågor.

 Uppstart av två ämnesråd;
o Läsutveckling med hjälp av AI programmet Lexplore för 

kartläggning av läsförmåga. Målet är att bättre kunna anpassa 
undervisningen till varje enskild elev.

o Ämnesråd i Matematik; diskussion och forskning kring attityd och 
inställning till matematikämnet.

 Inom koncernen utreds frågan om ökad trygghet på skolorna genom t.ex. 
trygghetskameror.

 Samordning sker inom ramen för tidiga insatser för barn och unga för en 
ökad trygghet genom vuxnas närvaro på platser där barn och unga möts

 Resultatuppföljning och jämförelse kring dem olika skolornas lyckande. 
Både för kommunala och friskolor.

 Avslutning inom LÄS-projektet (lärarfortbildning genom ämnesmässig 
samverkan). 

 Pågående arbete gällande vidareutveckling och förankring av en 
transparent och allmänt accepterad resursfördelningsmodell för BUN. 

 Hemsjukvården har vaccinerat alla patienten inom hemsjukvården mot 
Covid-19.

 Planering för arbete mot psykisk ohälsa har påbörjats.
 Silviasystrar har anställts på alla demensenheter på boendena.
 Ett utvecklingsprogram för äldreomsorgen 2021-2027 är framtaget och 

ska skickas på remissrunda.
 Samplaneringsgruppen med samhällsbyggnadskontoret, 

utbildningskontoret och socialkontoret pågår, för planering av framtidens 
välfärd.

 Bygglov för trygghetsbostäder pågår och har beviljats.
 Tillsynsarbetet har till viss del påverkats av restriktioner.
 Samlingsplatser utomhus har rustats upp och iordningställts under 

pandemin.
 Under vintersäsongen spolades de uteisar för allmänheten i Strängnäs, 

Åker och Stallarholmen
 Förebyggande insatser mot brand och olyckor genom tillsyn av 

brandskydd, service av kommunala brandredskap, extern utbildning av 
olika grupper samt informationsinsatser för allmänheten.

 Brandstyrkornas samverkan med Region Sörmland och polismyndigheten 
vid larm om hjärtstopp, hot om suicid och andra situationer där liv är i 
fara.

 Insatser har genomförts för att ge Måltidsservice personal bättre förut-
sättningar för att möta invånares frågor kring mat och dess ursprung.

 Färdigställt arbete kring brottsförebyggande och trygghet riktade mot 
ungdomar. Kommer resultera i en helt ny enhet på Socialkontoret. 

 Förstärkt arbetet kring ”Säker Sommar”. Samverkan mellan förvaltning, 
föreningsliv och företag.



 Fortlöpande veckovisa samverkansmöten ”Samordning för trygghet - 
EST”. Syftar till att skapa en gemensam lägesbild och fastställa fokus och 
inriktning på insatser.

 Framtagning av en ny regional ANDT-strategi. 
 Kommunstyrelsen har fattat beslut om att simhall och idrottshall ska 

byggas i Larslunda. Projektering sker under första halvan av 2021. 
Därefter ska upphandling göras. 

 Fortsatt arbete med barn och ungdomsstrategin. Målsättningen är att 
barn, unga och vårdnadshavare i ett tidigt skede ska få ta del av ett 
samordnat och välfungerande stöd som bygger på forskning och beprövad 
erfarenhet. 

 Framtagen och beslutad aktivitetsplan för horisontella satsningen ”Tidiga 
insatser för barn och unga”.

 Bibliotek har börjat öppna upp med begränsade öppettider. Färre besök 
på biblioteken men fler böcker lånas ut.

 Fritidsgårdarna har öppnat sin öppna verksamhet.

Resultat 

Höstterminsbetygen 2020 för årskurs 9 visar att 64 procent av eleverna skulle ha 
uppnått gymnasiebehörighet om det varit avgångsbetyget. På gymnasienivå var 
betygsresultaten något lägre år 2020 gentemot tidigare år. I båda fallen görs 
bedömningen om att målet om uppnådd gymnasiebehörighet eller gymnasie-
examen inte kommer nås för i år. Sett till elever i årskurs 9 som har Strängnäs 
som hemkommun placerar sig dessa på en medelnivå landet i uppnådda 
kunskapskrav i alla ämnen, när det gäller meritvärde placerar sig eleverna på 
högre än medel.

Den genomförda kartläggningen av läsförståelse i årskurserna 1-6 visar att 27 
procent av eleverna inte har en tillräcklig läsförståelse. Detta påverkar resultaten 
i samtliga ämnen som innehåller läsning, och därmed gymnasiebehörigheten.

Hållbarhet handlar bland annat om att nyttja resurser på ett effektivt sätt. Ett 
resultat av samverkan i BAS är ämnesråden och projektet lärarfortbildning i 
ämnesmässig samverkan (LÄS) där behöriga lärares kompetens nyttjas bredare 
än bara på den skola där de är anställda. Samverkan inom BAS har tydliggjort att 
det finns skillnader i resultat som inte enbart beror på elevernas bakgrund och 
förutsättningar. Undervisningen behöver också utvecklas för att bättre anpassas 
till de elever man har. I det arbetet har ämnesråden och det kollegiala utbytet 
mellan lärare visat sig vara värdefullt.

Brukarbedömningar inom hemtjänst (2020) visar på förbättringar sett till 
helheten. Strängnäs kommun tar ett kliv uppåt och visar att 93 procent är mycket 
eller ganska nöjda med hemtjänsten. Det är över snittet i landet. För särskilt 
boende ligger snittet på samma nivå som landet, 81 procent.

Utifrån Strängnäs kommuns och polisens gemensamma medborgarlöfte 2021 
visar lägesbilden inför 2021 på fortsatt oro bland många av Strängnäs ungdomar. 
Det handlar bland annat om ungdomskriminalitet och drogmissbruk hos 
ungdomar. Det är kommunens och polisens gemensamma bedömning att 
ungdomar som etableras i kriminalitet har ökat de senaste åren, liksom tillgången 
och missbruket av narkotika bland unga. Hösten 2020 genomförde kommunens 
säkerhetsenhet i samverkan med socialkontoret, kulturkontoret och 
kansliavdelningen, en enkätundersökning om upplevd trygghet på resecentrum. 



Resultaten visade på att 29 procent känner sig otrygga och att hela 40 procent 
undviker platsen på grund av otrygghet.

För 2021 satsar kommunen 13 miljoner kronor, av horisontella medel, på Tidiga 
insatser för barn och unga. Ett arbete som fortsätter från 2020. För att hantera 
dessa komplexa utmaningar är samverkan av största vikt. Utbildningskontoret, 
socialkontoret och kulturkontoret har ett utarbetat samarbete med fokus att hitta 
gemensamma arbetssätt för att möta barn och ungdomar i behov av stöd. Även 
samarbete med externa parter pågår, exempelvis med polismyndigheten. Inom 
satsningen finns även arbete för ökad läsförståelse samt det skolsociala stöd-
teamet. Teamet arbetar med att stötta barn och ungdomar med hög frånvaro och 
samarbetet mellan skola och socialtjänst fungerar bra. Arbete med att bredda 
uppdraget pågår. Team Ungdom är också en del av satsningen och arbetar med 
uppsökande och trygghetsskapande insatser. Under 2020 fungerade satsningen 
mycket väl.

Slutsatser

Många aktiviteter genomförs för kommunens invånare, besökare och företagare 
men Coronapandemin och restriktioner påverkar fortfarande i högsta grad vilka 
tjänster och vilken service kommunen kan erbjuda. Omställningar görs 
fortfarande när till exempel idrottshallar är stängda spolas isar för skridsko-
åkning. Omställningar gör på samtliga kontor för att fortsätta kunna leverera 
tjänster och service till god kvalitet.

Strängnäs kommuns befolkning växer och fler invånare önskar kommunens 
service och tjänster. Den demografiska utvecklingen påverkar spridningen av 
behovet. Planering av kommunens utbyggnad ligger till grund för hur behovet av 
välfärdstjänster kommer att se ut i de kommande åren.

De två senaste läsåren har inneburit en unik och utmanande undervisnings-
situation för både barn, elever och personal. En resultatjämförelse av de största 
kurserna visade att elever som under 2020 haft en stor del av undervisningen i 
form av fjärrundervisning hade sämre resultat än elever som året innan fått sin 
undervisning på skolan. Pandemin har påverkat rektorernas möjligheter att 
fokusera på förbättringsarbetet då mycket tid gått åt till snabb omställning av 
verksamheten. Resultaten i de kommunala skolorna påverkar prognosen 
negativt, om kommunens mål om välfärdstjänster av god kvalitet.

Kommunen fortsätter ett starkt fokus kring trygghetsfrågan och stora insatser 
kring samverkan. En del av de trygghetsskapande aktiviteterna samt arbetet med 
krisberedskap har fått ställas om på grund av Coronapandemin. Strängnäs 
kommun är enligt statistiken en jämförelsevis trygg och säker kommun att bo och 
verka i, men många invånare känner ändå en otrygghet. Genom avslutad 
utredning kring brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete kartläggs 
insatser för vidare grepp om kommunens trygghetsarbete. Framgångsfaktorerna 
här blir ett fortsatt arbete för tidiga och förebyggande insatser genom samverkan.

Målet bedöms bli delvis uppfyllt vid helåret.



Samhälle

Perspektivet Samhälle beskriver kommunens roll som hållbar samhällsbyggare 
tillsammans med civilsamhället, företagen och andra aktörer. Perspektivet 
vänder sig mot invånare, företag och föreningar som är verksamma i 
kommunen och vad som görs för att det ska vara lätt att bo, leva och verka i 
Strängnäs kommunen.

Kommunfullmäktiges mål

Mål Prognos
Strängnäs kommun är en förebild för sitt aktiva arbete 
kring hållbarhetsfrågor med Agenda 2030 som bas. 
Tillsammans utvecklas vi med människor som vill bo och 
leva i, verka i och besöka vår kommun

Uppfyllt

Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter

 Kommunen har under 2021-2022 beslutat om en ökad budget och en 
fastställd aktivitetsplan för horisontella satsningar gällande Agenda 2030. 
Arbetet ska främja och stödja aktiviteter inom hållbarhet.

 Från 1 jan 2021 övergick hållbarhetsfunktionen till Kansliavdelningen.
 Hållbarhetsfunktionen har utökats. Rekrytering av kommunikatör till 

hållbarhetsfunktionen pågår.
 Klimat- och energiplanen har antagits av kommunfullmäktige.
 Kartläggning kring nuläget av förvaltningens hållbarhetsarbete har 

påbörjats och kommer utmynna i en åtgärdsplan. 
 En ny näringslivsorganisation är på plats med en nytillträdd 

näringslivschef samt en näringslivskoordinator.
 Företagsetableringsfrågan i fokus gällande Näringslivsutveckling. Mål och 

syfte är att attrahera rätt företag för att i framtiden minska arbetslösheten 
och bidra till kommunens gemensamma arbete med Agenda 2030.

 Den externa kommunikationen med näringslivet har stärkts med nya 
kanaler på sociala medier.

 Arbetsförmedlingen implementerar ett nytt arbetssätt, som för Strängnäs 
innebär att Jobbtorg inte längre kommer att arbeta med jobbcoachning på 
arbetsplatserna som tidigare

 En integrationssamordnare har placerats på socialkontoret med hela 
kommunen som verksamhetsområde. 

 Socialkontorets medarbetare utbildas inom området Våld i nära 
relationer.

 Kommunen har en god planberedskap, med cirka 4000 byggrätter inom 
detaljplanerat område, planerat med utgångspunkt i Översiktsplan 2014. 

 Fortsatt arbete för hållbart samhällsbyggande genom utveckling av bland 
annat Norra staden, Larslunda, Malmby flygfält och Läggesta stations-
område.

 Revidering av översiktsplan pågår. Under perioden har inriktningsbeslut 
om fortsatt arbete tagits.

 Revidering av Trafikplan för Strängnäs stad pågår.
 Vattenvårdande åtgärder för biologisk mångfald har genomförts.
 Revidering av vattenplanen pågår.
 Nya gång- och cykelbanor planeras.
 Inventering av asfaltens status på kommunens vägar har genomförts.
 Fordonsenheten väntas byta ut 15 fordon till plug-inhybrider eller som 

drivs med HVO.



 Snickeriverkstaden vid Fårhuset har tagits i bruk där utrustning kan 
underhållas och repareras istället för nyinköp.

 Förberedelser för att använda sjövatten för bevattning av planteringar.
 Arbete med det måltidspolitiska programmet pågår och väntas antas 

innan sommaren.

Resultat 

Hållbarhetsfrågor är viktiga för kommunen. Genom den horisontella satsningen 
på hållbarhet utifrån Agenda 2030 satsar 5 miljoner kronor under 2021 för att 
främja kontorsövergripande samarbete inom hållbarhetsfrågor. Satsningen 
innebär att hållbarhetsidéer från kontor och avdelningar kan få medel för att 
genomföra sina idéer. Under 2020 kom relativt få ansökningar om medel, men 
har under inledningen av 2021 blivit fler vilket är positivt. Beviljade projekt är 
bland andra Växthuset, Äldremåltider, Verktyg för dialog, Trygghet på rese-
centrum och Trygg och säker sommar. Lärdomar av projektet hittills är vikten av 
att kontor- och verksamhetsledning ger mandat att genomföra projektet. Det 
finns även en utmaning i att ha samtidigt ett horisontellt, hållbart och innovativt 
synsätt i kommunen. 

Det finns en god beredskap för framtida byggande, och arbetet med att skapa en 
uppdaterad översiktsplan, handelspolicy och andra vägvisande dokument möjlig-
gör en långsiktig utveckling. Även befolkningsprognosen är en förutsättning för 
detta arbete, såväl inom nämndens områden som i övriga delar av kommun-
koncernen.

Sedan 2009 har ”Aktuell Hållbarhet” årligen skickat ut en kommunenkät rörande 
miljöarbetet i landets kommuner. I förra årets ranking hamnade Strängnäs 
kommun på plats 46 av samtliga 290 kommuner. För år 2021 hamnar Strängnäs 
kommun på plats 83 vilket dessvärre är en försämring med 37 placeringar. Inom 
exempelvis Miljö- och hälsoskydd samt minskade utsläpp av växthusgaser har 
kommunen goda resultat. 

Näringslivsarbetet i Strängnäs kommun är fortsatt framgångsrikt. I Svenskt 
Näringslivs ranking om lokalt företagsklimat klättrar kommunen till plats 44 
(2020) vilket är kommunens toppnotering. Insikts mätningar om kommunernas 
myndighetsservice ger Strängnäs 79 av 100 vilket är ett mycket bra resultat.

Fungerande och hållbar kollektivtrafik är av betydelse för kommunens 
utveckling. Höstens NKI-undersökning för busstrafiken visar, trots pandemin, på 
en ökad nöjdhet hos resenärerna. I Strängnäs var 85 procent nöjd eller mycket 
nöjd med sin senaste resa. För 2019 låg nöjdheten på 75 procent. Ökningen var 
den största i Sörmland och Strängnäs kommun hade nöjdast resenärer i länet. 
Som ett steg i rätt riktning mot klimatneutralitet innebär upphandling av nya det 
busstrafikavtalet att landsbygdsbussarna kommer att drivas av biogas och stads-
bussarna av el från och med trafikstart december 2021.

Nuvarande pandemi har medfört ett förändrat arbetssätt, färre fysiska möten 
genomförs och istället sker fler möten digitalt via Skype, Teams eller telefon-
konferenser. Det har medfört ett minskat resande och effektiviserad arbetstid när 
mindre tid läggs på resan.



Slutsatser

Strängnäs kommun arbetar för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Många 
projekt och insatser pågår inom Strängnäs kommun för en mer hållbar kommun. 
Klimat- och energiplanen kommer att ligga som grund för fortsatt klimatarbete. 
Sedan 1 jan 2021 har hållbarhetsfunktionen utökats samt flyttats från Samhälls-
byggnadskontoret till Kansliavdelningen för en mer centraliserad styrning kring 
kommunens klimatarbete. Genom kartläggning kring nuläget av kommunens 
hållbarhetsarbete kommer förslag på vidare åtgärder att identifieras.

Näringslivetsarbetet är välfungerande och starkt där kommunen får allt högre 
betyg från företagare.

Strängnäs kommun har fortsatt stark tillväxt som väntas fortsätta även under 
2021. Det ställer stora krav på våra nämnder och kontor att planera för att kunna 
ge samma tjänster och service till fler invånare.

Målet bedöms bli uppfyllt vid helåret.

Medarbetare

Medarbetarperspektivet riktar sig till medarbetare och ledare inom Strängnäs 
kommunkoncern. Medarbetare företräder Strängnäs kommun och utför sitt 
arbete på ett sätt som stärker invånarnas förtroende för kommunen. 

Kommunfullmäktiges mål

Mål Prognos
Strängnäs kommun har stolta och kompetenta 
medarbetare som tillsammans utvecklas och skapar 
moderna och attraktiva arbetsmiljöer

Delvis uppfyllt

Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter

 Utifrån 2020 års kompetensförsörjningsstrategi har kompetens-
försörjningsplaner tagits fram per kontor och kommunövergripande, 
2021-2022.

 Ny tjänst som HR-utvecklare är inrättad från 2021. HR-utvecklarens 
huvudsakliga fokus är långsiktig kompetensförsörjning.

 Införandet av Heltid som norm har fortlöpt inom organisationen. 
Samtliga kontor har en plan för heltidsorganisation. 

 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) har genomförts 
för 2020 och den övergripande bilden har presenterats i central 
samverkan (CESAM) och för Kommunstyrelsen.

 Horisontella medel - Strängnäs kommun avsätter tre miljoner kr av 
horisontella medel i syfte att stötta verksamheten med:

o Lönekostnad för vikarie till enheten vid medarbetares 
arbetsåtergång. Berör långtidssjukskrivna medarbetare som 
nekats rehabiliteringspenning. 

o Extra HR-specialist som stöttar utbildningskontoret och 
socialkontoret främst inom rehabiliteringar och återgång till 
arbete.

o Hälsofrämjande insatser
 Intensifierat arbete kring hälsofrämjande insatser såsom;

o Pausprogram på datorn



o Webbaserat hälso- och livstidsverktyg
o En operativ arbetsgrupp för hälsofrämjande insatser har bildats 

med syfte att arbeta fram förslag på hälsofrämjande aktiviteter. 
 Kommunövergripande chefs- och ledarutveckling;

o Ledarforum med tema ”tillitsfullt ledarskap, styrning och 
medarbetarskap”.

o Systematisk rehabiliteringsutbildning för chefer, digitalt för första 
gången.

o Arbetsmiljöutbildning i två dagar för chefer och 
arbetsmiljöombud, digitalt för första gången.

o Alla nya chefer gör en Interpersonal Dynamics Inventory profil 
(IDI). Detta för att bättre skapa större förståelse för sig själv och 
andra.

o Genomförd utbildning ”medarbetare som leder andra”. 
Utbildningen är en ny ledarutbildning för medarbetare som har en 
ledarroll i någon form, men inte är chef. 

Resultat 

I och med myndigheternas rekommendationer utifrån coronapandemin arbetar 
många av verksamhetens medarbetare hemma. Möten sker i digitala forum. Det 
är viktigt att forum för umgänge och utbyte med kollegor upprätthålls även om på 
distans. Detta gäller både i hänseende till direkt arbetsrelaterad som av social 
karaktär. I de verksamheter som innebär kontakt med andra människor används 
skyddsutrustning och rutiner för att minska risken för smittspridning.

Kompetensförsörjningen är en stor och viktig utmaning för kommunen. 
Kommunfullmäktige antog i april 2020 en kommunövergripande strategi som 
uttrycker den strategiska riktningen för arbetet med att säkerställa kompetens-
försörjningen. Det har nu resulterat i att en kommunövergripande kompetens-
försörjningsplan finns samt att samtliga kontor har en plan för att hantera 
detta.

Den horisontella satsningen kring Arbetsmiljö och frisknärvaro pågår för fullt. 
HR-specialist med uppdrag att stötta utbildningskontoret och socialkontoret 
inom rehabilitering och återgång i arbetet har fallit väl ut. Vid de bägge 
kontoren har antalet långtidssjukskrivna minskat och alla har någon form av 
plan för återgång i arbete eller befinner sig under medicinsk utredning. Inom 
satsningen har det även skapats en operativ grupp som tar fram och genomför 
hälsofrämjande insatser för medarbetare inom kommunen. Läs mer under 
viktiga aktiviteter ovan.

Medarbetarenkäten är en viktig faktor som kopplas till målet och dess uppfyllnad. 
Enkäten genomförs under hösten och resultat väntas senare under året. Trenden 
har dock varit positiv. Förra årets medarbetarenkät visade bland annat på att 
kommunens chefer upplever en klar förbättring på HME-frågorna (motivation, 
ledarskap och styrning) i förhållande till 2019. Balansen för chefer mellan arbete 
och fritid upplevs även bättre jämfört med tidigare år. 



Diagram 1. Resultat medarbetarenkät – kommunens chefer

 
Resultatet för motivation för såväl chefer som övriga medarbetare är fortsatt hög. 

Diagram 2. Resultat medarbetarenkät – kommunens chefer och övriga 
medarbetare

Den genomsnittliga sjukfrånvaron för perioden januari – mars 2021 uppgår till 
9,6 procent, varav 39,5 procent är långtidssjukfrånvaro. Det är, trots pandemin, 
kommunens lägsta nivå för de fyra senaste åren. För motsvarande period år 2020 
låg sjukfrånvaron på 10,3 procent, varav 35,8 procent var långtidssjukfrånvaro. 

Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron i kommunen, dem senaste 12 
månaderna, till och med mars 2021 är 8,9 procent. Snittet vid samma tidpunkt år 
2020 var 8,4 procent.

Coronapandemin har en fortsatt negativ påverkan på kommunens sjukfrånvaro 
vilket medför till att korttidsfrånvaron fortfarande är besvärande hög.

Tabell 1. Sjukfrånvaro jan-mar 2018-2021



Tabell 2. Sjukfrånvaro jan-mar 2021

Sjukfrånvaron, i synnerhet den kopplad till Covid-19, har drabbat nämnderna 
olika. Värst drabbat är de verksamheter med nära kontakt med andra människor. 
Socialkontoret har exempelvis över 11 procent sjukfrånvaro, förskolorna är hårt 
drabbade med runt 17 procent. Andra verksamheter, där personal kan arbeta 
hemifrån trots lindriga symtom, är sjukfrånvaron förhållandevis normal om än 
något högre än normalt. Kulturkontoret har sjukfrånvaro på 1,7 procent januari-
mars och ingen långtidsfrånvaro.

Slutsatser

Strängnäs kommun har fortsatt hög sjukfrånvaro. I och med Coronapandemin 
påverkades sjukfrånvaron betydligt av förklarliga själv. Den höga sjukfrånvaron 
påverkar målet negativt. Det är i dagsläget svårbedömt huruvida målet om en god 
fysisk och psykosocial arbetsmiljö uppnås. En viktig aspekt att ta hänsyn till är 
årets medarbetarundersökning som genomförs under hösten. Med medarbetar-
enkäten genomförd ges ytterligare indikatorer för medarbetarnas upplevelse 
kring den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. 

Rekryteringsläget är svårt inom flera arbetsgrupper. Bristen på bland annat 
undersköterskor under de kommande åren kommer att ställa stora krav på att 
ställa om hur vi utför tjänster och hur vi kan använda digitaliseringens möjlig-
heter för att utföra dessa tjänster. Strängnäs kommun fortsätter ta stora kliv 
gällande kompetensförsörjningsarbetet som påvisar kommunens aktiva arbete 
för en långsiktig hållbar kompetensförsörjning.

Målet bedöms bli delvis uppfyllt vid helåret.



Ekonomi

God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela 
kommunkoncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och 
effektivt. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för 
kvalitetsutveckling i verksamheter, såväl hos kommunal som privat regi och 
bolag.

Kommunfullmäktiges mål 

Mål Prognos
Tillsammans utmanar vi rådande arbetssätt och strukturer. 
Vi använder våra resurser effektivt och ekonomin är 
långsiktigt hållbar för dagens och kommande generationer

Uppfyllt

Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter

 Fortsatt arbete med ”Vägen till Önskat läge”
o Projekt Calor: Utvärdering av inkomna bud i gransknings och 

förhandlingsfasen. Beslut om avyttring fjärrvärmerörelsen är 
flyttad till augusti 2021.

o Eldsund: Arbetet med att ta fram underlag till vidare 
projektering pågår för badhus och sporthall. Parallellt pågår ett 
arbete med projektplan och planering av hela Larslunda.

o Larslunda idrotts- och folkhälsoplats: Kommunstyrelsen har 
fattat beslut om att simhall och idrottshall ska byggas i 
Larslunda. Projektering sker under första halvan av 2021. En 
programhandling, som åskådliggör vad som ska finnas i 
anläggningarna tas fram.

o Effektiv förvaltning: Beslut om kommunhusprojektet Effektiv 
förvaltning kommer fattas i samband med att man tar beslut om 
avyttring av fjärrvärmerörelsen.

o Kulturcentrum: Underlaget till kulturnämndens 
inriktningsbeslut i maj har bearbetas och förankrats.

o Särskilt boende: Kravspecifikationen inför upphandlingen är 
framtagen och under maj tar socialnämnden beslut om gå 
vidare till upphandling som planeras läggas ut till sommaren.

 Tecknat avtal med ny leverantör av ekonomisystem och påbörjat 
införandeprojekt. Planen är att det nya ekonomisystemet tas i bruk vid 
årsskiftet 2021/2022.

 Utveckling av koncernstyrning. En koncernledningsgrupp har startats 
upp och genomgått en styrelseutbildning tillsammans med styrelsen. 
Fokus under 2021 för moderbolaget SKFAB är att ta fram en koncern-
affärsplan som ska leda verksamheten i bolagskoncernen mot 
kommunens vision och mål. 

 Påbörjat projekt gällande förändrat arbetssätt hos Socialkontoret. 
Framtagning av e-tjänst och automatisering av orosanmälningar för 
barn och ungdomar. 

 Förstärkt IT- och digitaliseringsavdelning med nya 
projektanställningar.



 Framtagning av nya modeller och ramverk för nyttokostnadsanalyser. 
Syftar till att räkna hem och följa upp nyttoeffekten för kommunens 
verksamhetsutveckling.

 Arbetat fram metod och stöd för hur vi ska arbete med projekt – 
portföljhantering och projektmetodik.

 Slutförd upphandling av e-arkiv. Håller på med förberedelserna inför 
pilotprojektet e-arkiv som en del av upphandlingen.

 Förbättringsarbete av kommunens tjänster för att underlätta för 
medarbetare att arbete effektivt hemifrån.

Resultat

Den ekonomiska utvecklingen i världen och Sverige till följd av coronapandemin 
fortsätter att påverka kommunens ekonomiska förutsättningar. Enligt Sveriges 
kommuner och regioners (SKRs) bedömning förväntas dock konjunkturen 
stärkas i Sverige under 2021. Resultatet för perioden är +53 miljoner kronor, 
vilket motsvarar ett överskott i förhållande till periodens budget med 43,5 
miljoner kronor. Mer finns att läsa under Ekonomisk analys nedan.

I samband med beslut om Flerårsplan 2020-2022 avsattes medel för kommun-
gemensamma satsningar i syfte att stimulera nämndöverskridande samarbete 
och arbetsformer kring viktiga gemensamma områden. I målresultaten ovan 
redogörs insatserna kortfattat. Överlag har den horisontella satsningen varit 
lyckad. Inom tidiga insatser finns Team Ungdom och Skolsociala stödteamet som 
bidrar till att fånga upp barn och ungdomar tidigt samt skapa trygghet där 
ungdomar rör sig i samhället. Fler långtidssjukskrivna har kommit tillbaka till 
arbete och fler har en plan för sin rehabilitering och återgång till arbete. Inom 
Hållbarhet utifrån Agenda 2030 kommer allt fler ansökningar om medel från 
medarbetare och enheter med goda idéer inom hållbarhetsområdet. Det rör sig 
om till exempel äldremåltider, nya verktyg för kommunikation, trygghet på 
resecentrum, digitalt utanförskap, arbete mot sexuella trakasserier med flera. 
Intresset har vuxit under inledningen av 2021, vilket är mycket positivt. Det är 
dock viktigt att projekten är förankrade i ledningen för att kunna genomföras. Det 
finns också en utmaning i att både arbeta innovativt, hållbart och horisontellt. 

Strängnäs kommun gör stora satsningar på digitalisering. Fokus har legat på att 
skapa en starkare grund för vidare utveckling. Verksamhetsutveckling genom 
digitalisering tar dock tid vilket i sin tur påverkar farten i den digitala 
utvecklingen utifrån resursbehov. Etableringen och införandet av 
förvaltningsmodellen pågår enligt plan. De kontor som har kommit längst med 
arbetet upplever ökad tydlighet, ordning och reda samt stöd i kontorens 
digitaliseringsarbete.

Slutsatser

Genom det pågående arbetet med långsiktig ekonomisk plan skapar Strängnäs 
kommun långsiktighet i beslut. Kommunen fortsätter arbeta med en aktiv 
ekonomistyrning samt att leda och driva på arbetet med att uppfylla det önskade 
läget. 

I och med den snabba omställningen har den digitala mognaden och förståelsen i 
hela organisationen höjts enormt. Flera projekt är på gång och kommunen ser 
över nya robotiseringsprojekt med exempelvis artificiell intelligens.

Målet bedöms bli uppfyllt vid helåret.



Ekonomisk analys 
Coronapandemin fortsätter att påverka de ekonomiska förutsättningar men 
jämfört med för ett år sedan ser prognosen för 2021 betydligt mer positiv ut. 
Trots omfattande restriktioner och vågor av hög smittspridning befinner sig 
ekonomin nu i en återhämtningsfas både globalt och i Sverige. Under 2021 
beräknas konjunkturen enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) stärkas allt 
snabbare och prognosen för svensk BNP-tillväxt är dryga 3 procent, vilket skulle 
innebära att raset från 2020 hämtas igen. Avgörande för utvecklingen är fort-
farande hur smittspridning, vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper 
världen över.

Trots en förväntad konjunkturförstärkning 2021-2022 samt något lägre BNP-
tillväxt 2023-2024 bedömer SKR att ett balanserat konjunkturläge inte kommer 
att uppnås förrän 2024. Återhämtningen för antalet sysselsatta beräknas bli 
utdragen och andelen arbetslösa bedöms uppgå till dryga 8 procent som genom-
snitt de kommande tre åren. Det kommer att påverka kommunens skatteintäkter 
och kostnader de kommande åren. Andra bedömare, bland annat regeringens 
vårproposition samt Ekonomistyrningsverket (ESV) visar lägre skatteunderlag-
stillväxt än SKR kommande år framförallt under 2022. Den relativt stora 
spridningen i de prognoser som publicerats är en avspegling av det osäkra läget 
och prognososäkerheten bedöms ännu vara högre än normalt, även om det värsta 
av pandemin torde ligga bakom oss.

Resultat och prognos

Kommunens resultat för perioden är +53,0 miljoner kronor, vilket motsvarar ett 
överskott i förhållande till periodens budget med 43,5 miljoner kronor. 
Nämnderna redovisar ett överskott motsvarande 13,8 miljoner kronor till följd av 
bland annat vakanta tjänster och lägre personalkostnader. På grund av pandemin 
är också flera insatser, utbildningar och inköp fördröjda. En förbättrad skatte-
prognos samt ännu ej nyttjade reservmedel har en positiv påverkan på resultatet 
för perioden. Helårsprognosen är ett överskott med 80,5 miljoner kronor vilket 
motsvarar 3,5 procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag, att 
jämföras med budgeterat överskott om 2,0 procent. 

Diagram 3. Resultatutveckling 

*God ekonomisk hushållning (GEH) enligt riktlinjerna KS/2019:355 och tillägg KS/2021:71. Enligt 
riktlinjerna justeras årets resultat med de kostnader som nyttjats av tidigare års avsättningar samt 
justering av resultatutjämningsreserv.



Helårsprognosen enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
(KS/2019:355) beräknas till 109,6 miljoner kronor. Kostnader som täcks av 
tidigare års överskott och reserverade fondmedel (medel avsatt i det egna 
kapitalet) har då avräknats. Resultatet motsvarar 4,7 procent av förväntade 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Tabellen nedan visar en sammanfattning av ekonomiskt utfall för uppföljnings-
perioden samt helårsprognos för 2021. För mer detaljer, se bilaga 1. Årsprognos 
och avvikelse mot budget för nämnderna och skattenetto är under förutsättning 
att beslut fattas av kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens beslut 
om en budgetjustering mellan barn- och utbildningsnämnden och skattenetto. 
Nämnden föreslås beviljas ett tillskott med 3,9 miljoner kronor med anledning av 
utbetalning av det generella statsbidraget, den s.k. skolmiljarden, i syfte att säker-
ställa barnens rätt till utbildning trots coronapandemin.  

Tabell 3. Resultat och prognos 

Nämnderna redovisar ett överskott för perioden på 13,8 miljon kronor och 
helårsprognosen är ett förväntat underskott med totalt 8,2 miljoner kronor. För 
kommunfullmäktige beräknas något lägre kostnader än budgeterat medan 
teknik- och fritidsnämnden och framförallt socialnämnden prognostiserar med 
underskott för året. Övriga nämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. 

För övriga kommungemensamma kostnader/intäkter redovisas en avvikelse mot 
budget med totalt 13,4 miljoner kronor för perioden. Avvikelsen beror till stor del 
på att budgeterade resurs- och reservmedel inte nyttjats under årets första 
månader. Helårsprognosen pekar på ett förväntat överskott med 2,2 miljoner 
kronor och består av både över- och underskott. I nuläget prognostiseras ett 
överskott med 17,4 miljoner kronor för skatteprognosreserven till följd av utbetal-
ning av ett statsbidrag för vård och omsorg för äldre personer. Statsbidraget var 
budgeterat som ett generellt statsbidrag på skattenetto, men eftersom bidraget 
ska återrapporterats klassas det som ett riktat statsbidrag och kan inte redovisas 
på skattenetto. Bidraget har kommit socialnämnden till del genom ett tillskott i 
samband med beslut om flerårsplan 2021-2023. 

Resultat, miljontals kronor

Utfall
jan-april 
2021

Avvikelse 
mot budget 
april 2021

Prognos        
utfall 
2021

Års- 
budget 

2021

Avvikelse 
mot budget 

2021

Nämnderna 2)
-713,1 13,8 -2 128,9 -2 120,7 -8,2

Övriga  kommungemensamma 
kostnader/intäkter 6,5 13,4 -44,2 -46,4 2,2

Avskrivningar -25,2 -2,7 -83,0 -83,0 0,0

Skattenetto 2)
782,4 19,6 2 326,8 2 286,5 40,3

Finansnetto 2,3 -0,8 9,8 9,3 0,5

Resultat 53,0 43,5 80,5 45,7 34,8

Återföring medel  från eget kapi ta l  1)
6,7 6,7 29,1 0,0 29,1

Resultat enligt god ekonomisk hushållning 1)
59,7 50,1 109,6 45,7 63,9

1) God ekonomisk hushål lning enl igt riktl injerna  KS/2019:355 och ti l lägg KS/2021:71. Enl igt 
riktl injerna  justeras  årets  resul tat med de kostnader som nyttjats  av tidigare års  
avsättningar samt justering av resul tatutjämningsreserv.
2) Budget, prognos  och avvikelse mot budget under förutsättning att bes lut fattas  i  
enl ighet med föres lagen budgetjustering med 3,9 mi l joner kronor.



Överskott prognostiseras även för exploateringsvinster samt för tillkommande 
hyreskostnader vid om- och nybyggnation. Orsaken är att det pågår tomt-
försäljningar som kommer att inbringa överskott under 2021 samt förskjutning i 
tidplaner för lokalprojekt. Nämnda överskott reduceras av att 28,9 miljoner 
kronor förväntas tas i anspråk av de medel som tidigare reserverats i det egna 
kapitalet.

Årsprognosen för pensioner bygger på det underlag som lämnas av kommunens 
pensionsförvaltare och i nuläget beräknas ingen avvikelse mot budget. Prognosen 
är dock mycket osäker. Detta då Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
kommer med förändrade livslängdsantaganden vid beräkning av pensions-
skulden. Effekten av förändrade livslängdsantaganden blir en engångsökning av 
pensionsskulden i år och en viss ökning framöver av kostnaden för pensions-
intjänandet. Utredning om vilken kostnadsökning det innebär för kommunen 
pågår. 

Skattenetto visar ett positivt resultat på 19,6 miljoner kronor för perioden. I 
nuläget prognostiseras ett överskott med 40,3 miljoner kronor vid årets slut. Vår 
bedömning bygger liksom tidigare år på Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKRs) skatteunderlagsprognos. Den senaste prognosen publicerades i slutet av 
april. Jämfört med tidigare prognos har SKR justerat upp skatteunderlagets 
ökningstakt 2020-2022 och justerat ner 2023. Att prognosen justerats upp beror 
främst på att en starkare ökning av lönesumman under andra halvåret. Samtidigt 
har bland annat förlängningen av vissa pandemirelaterade åtgärder lett till större 
inkomster av sjukpenning samt att arbetslöshetsersättningarna ökar i snabb takt. 

För avskrivningar prognostiseras ingen avvikelse mot budget för året. Däremot 
prognostiseras ett överskott med 0,5 miljoner kronor för finansnetto till följd av 
lägre ränta än budgeterat.

Tabell 4. Prognosförändring 

Konsekvenser utifrån coronapandemin

Den pågående coronapandemin har och förväntas medföra både verksamhets-
mässiga och ekonomiska konsekvenser. Samtliga verksamheter berörs av den 

Mar Apr

Kommunfullmäktige 0,0 0,2

Kommunstyrelsen 0,0 0,0

Miljö- o samhällsbyggn.nämnden 0,0 0,0

Teknik- och fritidsnämnden -0,9 -0,2

Kulturnämnden 0,0 0,0

Socialnämnden 0,0 -8,2

Barn- och utbildningsnämnden 0,0 0,0

Summa nämnderna -0,9 -8,2

Övriga kommungemensamma kostnader/intäkter -16,2 2,2

Avskrivningar 0,0 0,0

Skattenetto 34,8 40,3

Finansnetto 0,0 0,5

Resultat 17,7 34,8

Återföring medel från eget kapital, inkl balansenheter (nämnder) 23,5 29,1

Resultat enligt god ekonomisk hushållning 41,2 63,9

Prognosavvikelse, miljontals kronor



pågående pandemin, men de påverkas i olika stor omfattning ekonomiskt. För 
vissa verksamheter innebär pandemin även minskade kostnader på kort sikt 
eftersom planerade insatser, utbildningar och evenemang osv inte kunnat 
genomföras. I tabell 5) nedan redovisas de ekonomiska konsekvenser för 
kommunen i nuläget.

Tabell 5. Ekonomiska konsekvenser med anledning av coronapandemin 

Helårsprognosen visar en förväntad kostnadsökning/intäktsbortfall med totalt 
30,1 miljoner kronor. Osäkerheten kring prognosen är dock väldigt hög. Den 
förväntade kostnadsökningen/intäktsbortfallet bygger på ett antal antaganden 
som kan komma att förändras utifrån hur situationen utvecklas, framförallt 
gällande smittspridning samt hur vaccinationsprogram fortlöper. 

Det är framförallt socialnämnden som förväntas få ökade kostnader i och med 
utökning av korttidsplatser, inköp av sjukvårdsartiklar och skyddsutrustning 
samt ökade kostnader för övertid, mertid och vikarier med mera. För att mildra 
det prognostiserade underskottet och ge nämnden möjlighet att fortsätta arbeta 
med att minska smittspridningen är det angeläget att redan nu tillskjuta medel 
till nämnden. Tillfälligt tillskott motsvarande 8,2 miljoner kronor föreslås därför 
tillföras socialnämnden i form av budgetjustering. Finansiering av tillskottet sker 
genom att överföra medel från skatteprognosreserven. 

För teknik- och fritidsnämnden handlar de ekonomiska konsekvenserna framför-
allt om minskade intäkter för markupplåtelse, parkeringsgarage, lokaluthyrning, 
badavgifter, extern utbildning samt tillsyn. För barn- och utbildningsnämnden är 
den största kostnadsposten personalkostnader. Det handlar om utökad tid för 
befintlig personal, inhyrd personal och kostnader för vikarier som krävts för att 
stötta elever och lärare när utbildningen skett på distans. Gällande kommun-
styrelsen har, på grund av den rådande pandemin, kollektivtrafiken fått sätta in 
förstärkningstrafik för att minska antalet passagerare per buss.

Prognos
jan-dec

Beslut om 
til lskott1)

Äldreomsorg särskilt boende SN -2 852
Funktionshinderomsorg o hemtjänst SN -2 615
Hemsjukvård SN -284
Öppnat upp platser på Thomasgården SN -2 300
Sjukvårdsartiklar, skyddsmaterial mm SN -7 350
Teamslicenser SN -852
Personalkostnader i  samband med vaccination SN -390
Utökade personalkostnader för övertid etc. samt ti l lfäll igt inhyrd personal BUN -3 500
Ökade städkostnader utöver avtal, vt 2021 BUN -1 000
Extra busskostnader resecentrum-Campus Thomasgymnasiet, ht BUN -300
Inköp av digitala verktyg och läromedel samt förbrukningsmaterial BUN -300
Förstärkning kollektivtrafiken KS -4 650 2 150
Frukt ti l l  äldreboenden KS -280
Utredningskonsulter KF -80
Markupplåtelse TFN -400 400
Räddningstjänst, extern utbildning och ti l lsyn TFN -347
Fritid minskad lokaluthyrning och bad/gymintäkter TFN -2 439
Stadsmiljö, parkeringsgarage minskade intäkter TFN -182
Stadsmiljö, parkeringsböter TFN -8

Summa drift: -30 129 2 550

1) Ti l l skott genom budgetti l l skott el ler annan kostnadsersättning

NämndEkonomiska konsekvenser kommunen med anledning av 
Coronapandemin, tusentals kronor

2021



Övriga nämnder rapporterar inte några större ekonomiska konsekvenser med 
anledning av coronapandemin. De flesta verksamheter påverkas på ett eller annat 
sätt, men kan i nuläget hantera situationen med befintliga resurser. 

Skatteintäkts- och nettokostnadsutveckling

Med nuvarande helårsprognos beräknas kommunens nettokostnader öka med 
139 miljoner kronor jämfört med föregående år. Det innebär en nettokostnads-
ökning med 6,7 procent. Skatteintäktsökningen förväntas bli 114 miljoner kronor, 
motsvarande 5,2 procent. Trots en prognosförbättring med nästan 40 miljoner 
kronor för årets skatteintäkter förväntas nettokostnaden öka mer än skatte-
intäkterna. Det beror på ett lågt nettokostnadsutfall 2020 och att samma över-
skott inte förväntas 2021 som 2020. 

I förlängningen behöver utvecklingen av kostnader och skatteintäkter vara i 
balans för god ekonomisk hushållning och för att klara framtida ekonomiska 
utmaningar. 

Diagram 4. Skatteintäkts- och nettokostnadsutveckling

Nämndernas helårsprognos

Nämnderna prognostiserar tillsammans ett underskott med totalt 8,2 miljoner 
kronor för 2021. Det är en försämrad prognos jämfört med månadsrapporten per 
sista mars då prognosen var ett underskott med 0,9 miljoner kronor. Trots den 
ansträngda situationen förväntas de flesta nämnder redovisa en budget i balans 
vid årets slut. Det bör dock framhållas att prognoserna inrymmer ett stort mått av 
osäkerhet till följd av coronapandemin.



Tabell 6. Nämndernas prognos

Kommunfullmäktiges helårsprognos är ett överskott motsvarande 0,2 miljoner 
kronor. Det prognostiserade överskottet beror främst på minskat utfall för 
arvoden och övriga kostnader. 

Kommunstyrelsens helårsprognos är en budget i balans. Överskottet i utfallet 
beror till stora delar på ej nyttjade konsultmedel samt minskade personal-
kostnader. Prognosen är dock en budget i balans då fler näringslivsberfrämjande 
åtgärder kommer i gång senare under året. 

Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens helårsprognos är en budget i balans. 
Trots avvikelser mellan nämndens verksamhetsområden kommer detta att 
finansieras med medel inom nämndens ram.

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med 0,2 miljoner 
kronor. Det finns en osäkerhet i prognosen då intäktsbortfallet påverkar några 
verksamheter stort. Alla verksamheter har fått i uppdrag att arbeta fram och 
starta åtgärder för att minimera risken för ett kommande underskott. Det 
prognostiserade underskottet är helt hänfört till vinterväghållningen och kommer 
hanteras inom ramen för tidigare upparbetat resultat.

Kulturnämnden prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Verksamheten har 
vissa avvikelser som till stor del beror på tillfälliga vakanser som kommer att 
stärkas upp med bemanning under året.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott med 8,2 miljoner kronor. Det 
prognostiserade underskottet beror till stor del på Covid-19 relaterade kostnader så 
som skyddsutrustning, snabbtester, vaccinationer samt extra kostnader för personal 
och att Thomasgården fortsätter att hålla extra platser öppna fram till 31 augusti. 
Därtill förväntas högre kostnader än budgeterat för hemtjänsten. Nämndens 
prognos är dock osäker då coronapandemin försvårar för flera verksamheter att göra 
bedömningar gällande exempelvis antalet äldre som vill ta emot hemtjänst, hur 
resande med färdtjänst kommer att se ut när äldre är fullt vaccinerade för Covid-19 
osv. För att hantera de ökade kostnaderna till följd av pandemin föreslås att ett 
tillfälligt budgettillskott tillförs nämnden motsvarande 8,2 miljoner kronor. 

Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos är en budget i balans men med 
avvikelser på verksamhetsnivå. För grundskolan pekar prognosen på helår mot 
ett större underskott till följd av bland annat svårigheter med delningstal. 
Handlingsplaner är upprättade för de enheter som befarar underskott. Befarat 

Utfall och prognos, miljontals kronor

Utfall
jan-april 
2021

Avvikelse 
mot budget 
april 2021

Prognos        
utfall 
2021

Års- 
budget 

2021

Avvikelse 
mot budget 

2021

Kommunful lmäktige -1,7 0,6 -6,7 -6,9 0,2

Kommunstyrelsen -51,6 5,7 -167,9 -167,9 0,0

Mi l jö- o samhäl l sbyggn.nämnden -8,4 1,0 -27,0 -27,0 0,0

Teknik- och fri tidsnämnden -51,0 0,5 -148,3 -148,1 -0,2

Kulturnämnden -16,7 1,0 -50,3 -50,3 0,0

Socia lnämnden -259,0 -0,9 -768,7 -760,5 -8,2

Barn- och utbi ldningsnämnden 1) -324,7 5,9 -960,0 -960,0 0,0

Summa nämnderna -713,1 13,8 -2 128,9 -2 120,7 -8,2
1) Budget, prognos  och avvikelse mot budget under förutsättning att bes lut fattas  i  
enl ighet med föres lagen budgetjustering med 3,9 mi l joner kronor.



underskott täcks av ökade barnomsorgsavgifter, centralt budgeterade reserver 
samt lägre externa kostnader för särskoleverksamheten. 

Investeringar och finansiering

Kommunens investeringsbudget 2021 uppgår till 95,5 miljoner kronor. Till och 
med april har investeringar genomförts till motsvarande 14,5 miljoner kronor.

Tabell 7. Investeringsredovisning med helårsprognos

Investeringsprognosen för 2021 visar ett utfall på 106,7 miljoner kronor, vilket är 
inom ramen för årets budget samt av kommunfullmäktige godkänd överförd 
budget från 2020 motsvarande 27,5 miljoner kronor. De stora investeringarna 
beräknas ske inom teknik- och fritidsnämnden med 43,9 miljoner kronor, varav 
cirka 23 miljoner kronor i anläggningar som exempelvis asfaltsanläggningar. På 
grund av förseningar av olika anledningar kommer vissa investeringar inte att 
genomföras som planerat under 2021. Därmed beräknas 15 miljoner kronor i 
nuläget inte förbrukas under året. 

Självfinansieringsgraden prognostiseras till 100 %. Investeringsredovisning med 
utfall och prognos redovisas i bilaga 2.

Diagram 5. Självfinansieringsgrad av kommunens investeringar

* Självfinansieringsgraden av investeringar mäter hur stor del av investeringarna som kan 
finansieras med årets resultat före avskrivningar.

Investeringar, miljontals kronor
Helår

Budget
Jan-apr

Utfall
Prognos

Utfall
Total 

Budget 

Total 
Prognos 

Utfall 

Total 
Prognos 

Avvikelse 

Kommunful lmäktige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kommunstyrelse -17,0 -8,6 -38,7 -48,6 -48,6 0,0
Barn- och utbi ldningsnämnd -15,2 -0,6 -14,9 -18,6 -17,8 0,8

Socia lnämnd -4,8 -0,1 -4,8 -5,1 -4,8 0,3
Kulturnämnd -2,8 -0,3 -2,8 -2,9 -2,9 0,0

Mi l jö- och samhäl l sbyggnadsnämnd -1,5 -0,2 -1,5 -1,7 -1,5 0,2
Teknik- och fri tidsnämnd -54,2 -4,7 -43,9 -100,6 -85,6 15,0
Summa investeringar exkl öronmärkta medel -95,5 -14,5 -106,7 -177,4 -161,2 16,2

Nyttjat från öronmärkta  medel  i  eget kapi ta l 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,3
Summa investeringar -95,5 -14,5 -106,7 -177,4 -162,5 15,0
1) Prognos till och med 2021
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Bilagor
Bilaga 1. Driftredovisning

Driftredovisning (tkr)

Utfall 
jan-apr 
2020

Intäkter 
jan-apr 
2021

Kostnader 
jan-apr 
2021

Utfall 
jan-apr 
2021 

Budget 
jan-apr 
2021

Avvikelse 
jan-apr 
2021

Utfall
 2020

Prognos 
2021

Budget 
2021

Prognos- 
avvikelse 

helår 2021
Kommunfullmäktige -1 828 0 -1 668 -1 668 -2 300 632 -5 673 -6 700 -6 900 200
Kommunstyrelsen -42 936 10 045 -61 660 -51 615 -57 302 5 687 -133 406 -167 917 -167 917 0
Miljö- o samhällsbyggn.nämnden -7 404 6 993 -15 386 -8 393 -9 396 1 002 -24 672 -26 988 -26 988 0
Teknik- och fritidsnämnden -45 072 33 549 -84 534 -50 985 -51 500 514 -138 576 -148 324 -148 124 -200
Kulturnämnden -15 870 2 114 -18 856 -16 742 -17 737 995 -46 392 -50 275 -50 275 0
Socialnämnden -249 963 84 194 -343 240 -259 046 -258 196 -850 -732 848 -768 717 -760 517 -8 200
Barn- och utbildningsnämnden -319 449 216 357 -541 022 -324 665 -330 533 5 868 -932 924 -959 973 -959 973 0
Summa nämnderna -682 524 353 253 -1 066 367 -713 114 -726 962 13 848 -2 014 490 -2 128 893 -2 120 694 -8 199
Interna räntor och avskrivningar 22 796 0 23 862 23 862 23 862 0 70 525 70 465 70 465 0
Pensioner, arbetsgivaravgifter -14 160 0 -10 861 -10 861 -12 967 2 106 -45 406 -38 900 -38 900 0
Exploateringar vinst/förlust 0 0 0 0 0 0 13 018 7 911 0 7 911
Hyresbudget ny- till o ombyggnad 0 0 0 0 0 0 -2 221 9 900 2 400 7 500
Övr. kommungemensamma kostnader 1 372 1 881 -4 245 -2 363 -610 -1 754 -5 436 -4 600 -2 500 -2 100
Resurs- och reservmedel -129 1 765 -1 064 702 -18 543 19 244 3 752 -64 045 -81 845 17 800
Ianspråktagna medel från eget kapital -505 -5 325 -371 -5 696 0 -5 696 -17 440 -28 893 0 -28 893
Internt återförda intäkter/kostnader 1 424 -232 930 233 787 858 1 333 -476 3 690 4 000 4 000 0
Summa övriga kommungemensamma kostnader 10 796 -234 608 241 109 6 501 -6 923 13 424 20 482 -44 162 -46 380 2 218
Summa verksamheternas intäkter/kostnader -671 727 118 645 -825 258 -706 613 -733 885 27 272 -1 994 008 -2 173 055 -2 167 074 -5 981
Avskrivningar -23 922 0 -25 210 -25 210 -22 510 -2 700 -74 718 -83 000 -83 000 0
Skattenetto 698 931 795 159 -12 710 782 449 762 804 19 645 2 212 793 2 326 774 2 286 474 40 300
Finansnetto 1 180 16 167 -13 831 2 336 3 100 -764 11 049 9 800 9 300 500
Resultat 4 461 929 971 -877 009 52 962 9 509 43 453 155 116 80 519 45 700 34 819
Resultat enligt god ekonomisk hushållning 1) 2 977 929 971 -870 313 59 657 9 509 50 149 68 647 109 612 45 700 63 912
1) God ekonomisk hushållning enligt riktlinjerna KS/2019:355 och tillägg KS/2021:71. Enligt riktlinjerna justeras årets resultat med de kostnader som nyttjats av tidigare 
års avsättningar samt justering av resultatutjämningsreserv.



Bilaga 2. Investeringsredovisning
Investeringar, tusentals kronor

Nämnd
Helår

Budget
Jan-apr

Utfall
Jan-apr

Avvikelse

Helår 
Prognos

Utfall

Helår 
Prognos 

Avvikelse
Total 

Budget 
Totalt
Utfall 

Total 
Avvikelse

Total 
Prognos 

Utfall 

Total 
Prognos 

Avvikelse 

Kommunful lmäktige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kommunstyrelse -16 950 -8 576 8 374 -38 708 -21 758 -48 595 -18 464 30 131 -48 596 0

Barn- och utbi ldningsnämnd -15 200 -613 14 587 -14 947 253 -18 580 -3 446 15 134 -17 780 800

Socia lnämnd -4 800 -81 4 719 -4 800 0 -5 066 -81 4 985 -4 800 266

Kulturnämnd -2 800 -256 2 544 -2 830 -30 -2 927 -353 2 574 -2 927 0

Mi l jö- och samhäl l sbyggnadsnämnd -1 500 -218 1 282 -1 500 0 -1 700 -242 1 458 -1 525 175

Teknik- och fri tidsnämnd -54 200 -4 709 49 491 -43 946 10 255 -100 566 -46 330 54 236 -85 566 15 000

Summa investeringar exkl öronmärkta medel -95 450 -14 453 80 997 -106 731 -11 281 -177 434 -68 917 108 518 -161 194 16 240

Nyttjat från öronmärkta  medel  i  eget kapi ta l 0 0 0 0 0 0 -1 259 -1 259 -1 259 -1 259

Summa investeringar  -95 450 -14 453 80 997 -106 731 -11 281 -177 434 -70 175 107 259 -162 453 14 981

1)  Utfall till om med rapportmånad/Prognos till och med 2021
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