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1 Delårsrapport 2020

1.1 Driftredovisning
Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL

Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår

Fastighetsverksamhet 4 729 4 797 68 2 321 903 -1 418 12 476

SUMMA 4 729 4 797 68 2 321 903 -1 418 12 476

Investeringar, utgift -74 594 -70 424 4 170 -111 891 -116 593 -4 702 -77 232

1.2 Sammanfattning
Allmänt
Nämnden svarar för drift och förvaltning av kommunens bebyggda fastigheter och 
genomförande av investeringsprojekt (skolor, förskolor, idrottshallar, mm).
Nämnden, har på uppdrag från socialnämnden, arbetet med anskaffning och anpassning av 
bostäder för nyanlända. I samband med omstrukturering av boenden för nyanlända har 
nämnden även tillhandahållet omfattande administrativa tjänster. Under året har behovet av 
bostäder för nyanlända varit minimalt på grund av den rådande pandemin, dock förväntas 
behovet att åter öka under 2021 och 2022.
Ekonomi
Utfallet för perioden avviker positivt med 0,1 mnkr.
Helårsprognosen för fastighetsavdelningen beräknas ligga på 0,9 mnkr, vilket är 1,4 mnkr 
sämre än budget. Avvikelsen beror dels på omstruktureringskostnader, -1,1 mnkr, dels på 
högre avskrivningar än budgeterat, -0,3 mnkr.
 

1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet
Utfallet för perioden avviker positivt med 0,1 mnkr.

Intäkterna har en negativ avvikelse om 0,3 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen är av 
periodiseringskaraktär.
 
Inom driftkostnaderna finns större negativa avvikelser dels för personalomkostnader, 1,6 
mnkr, dels för reparationskostnader, 3,0 mnkr. Övriga driftkostnader ger en positiv avvikelse 
om, 4,7 mnkr. Sammantaget en positiv avvikelse för perioden om, 0,1 mnkr
 

1.4 Helårsprognos

 - Prognos
Helårsprognosen för fastighetsavdelningen beräknas till 0,9 mnkr, vilket är 1,4 mnkr sämre än 
budget. Avvikelsen beror dels på omstruktureringskostnader, - 1,1 mnkr, dels på högre 
avskrivningar än budgeterat, -0,3 mnkr.

 - Åtgärder för bokslut i balans
Underskottet avseende omstruktureringskostnader, - 1,1 mnkr, hanteras genom en 
motsvarande förväntad positiv avvikelse inom den skattefinansierade verksamheten.
Avskrivningarna för 2020 beräknades för lågt. Inga åtgärder planeras för närvarande med 
anledning av detta underskott.
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1.5 Investeringsredovisning
Projekt som avviker från tidigare budgeterad totalutgift:

 Mellanstadieskola inom Allé- och Pilängsområdet - nybyggnad: Efter anbuds-
utvärdering kan konstateras att totalutgiften för projektet beräknas till totalt 53 mnkr, 
vilket är 14,5 mnkr lägre än tidigare budgeterad totalutgift.

Projekt som kommer att genomföras senare än planerat:
 Ombyggnad av fd Stationen i Bjärred kommer att bli försenad i förhållande till tidigare 

planering. Färdigställandet är planerat till april månad 2021. Förseningen beror delvis 
på behovet av ökad budgetram och dels på svårighet att hitta en lämplig hyresgäst. 
Avtal skrevs med hyresgäst 200904.

1.6 Mål och måluppföljning

Tekniska nämnden ska säkerställa att kommunens verksamheter har långsiktigt 
ändamålsenliga lokaler
Resultat
Målet bedöms inte bli uppfyllt.

Orsak & Jämförelse
Målet baserar sig på en undersökning som ännu inte är utförd.
Förbättra
För att förbättra undersökningsresultaten har det införts nya rutiner innebärande bland annat:

 Hyresgästerna ska ges utökad möjlighet att framföra sina önskemål om 
fastighetsunderhåll vid de årliga samverkansmötena.

 Införande av en underhållsfunktion i det digitala felanmälansystemet (B4) där 
hyresgästerna har möjlighet att beskriva sina önskemål om underhåll löpande under 
året.

Kommunens fastigheter ska vara energisnåla. År 2023 ska energiförbrukningen per 
areaenhet ha minskat med 8% jämfört med 2019
Resultat
Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt.

Förbättra
För att nå målet har en särskild handlingsplan för energieffektivisering upprättats för de 
kommunala verksamheterna. För att kontrollera att energiförbrukningen minskar sker 
månatligen uppföljningar av samtliga fastigheter. Efter årets slut redovisas den slutliga 
sammanlagda energibesparingen för kommunala fastigheter.
 



Helår 2020
Tekniska nämnden - Fastighetsverksamhet Utfall Budget Avvikelse Budget
Intäkter 113 050 113 336 -286 169 487
Personalkostnader -6 915 -6 010 -905 -8 695
Hyror -25 911 -25 980 69 -38 989
Avskrivning och internränta -46 263 -46 524 261 -70 278
Varor, bidrag och tjänster -29 164 -30 093 929 -49 204
Kostnader -108 253 -108 607 354 -167 166
Totalt 4 797 4 729 69 2 321

Ack. 202001 - 202008




