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Denna bokslutskommuniké är en kortfattad redovisning av resultatet för 2021.  

Resultat 2021 
 

 

Resultatet för 2021 var ett överskott på 28,1 mkr vilket är 19,2 mkr bättre än budget. Detta är i nivå 
med resultatet året innan som uppgick till 26 mkr. Verksamhetens nettokostnader uppgick till 439 
mkr vilket är en ökning med 26 mkr jämfört med året innan. Med nettokostnader menas verksamhet-
ens kostnader minus verksamhetens intäkter. Verksamhetens kostnader har ökat med 36 mkr till 
545,7 mkr jämfört med året innan och det beror på en redovisningsmässig hantering av byggandet av 
skyddsvallen men även ökade kostnader inom Individ- och familjeomsorgen, LSS och äldreomsor-
gen. Verksamhetens intäkter har ökat med 10,8 mkr till 121 mkr vilket till stor del förklaras av 
skyddsvallen.  

(TKR)
 Netto-

kostnad 
 Budget 

netto 
 Avvikelse

 netto 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 410-         510-                 100             
KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsen 2 249-      2 942-             693             
Lärande 125 600- 123 028-         2 572-         
Socialt stöd och omsorg 198 713- 174 795-         23 918-       
Samhälle 20 221-    20 550-           329             
Kommunkansli 33 931-    36 997-           3 066         
Service 54 220-    51 182-           3 038-         
Kollektivtrafik 3 281-      4 096-             815             
Markförvaltning 920         -                 920             
Strategisk utveckling 467-         1 000-             533             
Vansbro stadsnät 1 625      925-                 2 550         
Till KS förfogande -          5 300-             5 300         
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 436 137- 420 815-         15 322-       
VÄSTERDALARNAS UTBILDNINGSFÖRBUND -          -                 -             
BRANDKÅREN NORRA DALARNA 9 260-      9 180-             80-               
JÄVSNÄMND 87-            88-                   1                 
ÖVERFÖRMYNDARE 952-         1 300-             348             
REVISION 552-         597-                 45               
KRISLEDNINGSNÄMND -          -                 -             
SUMMA  447 398- 432 490-         14 908-       
FINANSIERING 475 475 441 385         34 090       
RESULTAT 28 077    8 895             19 182       



Bokslutskommuniké 2021 
• • • 

 2 

 
Kommunstyrelsens driftverksamhet, som består av ovanstående sektorer, redovisade ett underskott på 
drygt 26 mkr mot budget.  

En stor anledning till sektor lärandes underskott är ett underskott på 4,9 mkr för gymnasieskolan, 
som beror på att gymnasieskolans budget var underfinansierad inför 2021. Orsaken var en föreslagen 
budgetjustering med hänsyn till den demografiska prognosen, men där justeringen inte kunde genom-
föras fullt ut. Det som gör att underskottet blir mindre är avsaknad av vikarier och behörig personal 
och vakanser i verksamheten.  
 
Socialt stöd och omsorgs underskott består av ett underskott för äldreomsorgen på 600 tkr och ett 
underskott inom social omsorg på 25,5 mkr. Även 2021 har pandemin haft en stor påverkan på äldre-
omsorgen, vilket bidragit till underskottet. Till skillnad från 2020 har det funnits få riktade ersätt-
ningar för dessa merkostnader, men andra riktade och generella statsbidrag har ändå kompenserat för 
detta. 
Både personalkostnader och kostnader för skyddsutrustning ökade i alla äldreomsorgens verksam-
heter utom hälso- och sjukvården. Ökad bemanning och övertid har krävts för att hantera den höga 
sjukfrånvaron. Kostnadsökningen på grund av pandemin bromsade in under hösten. 

Funktionshinderverksamheten redovisade ett underskott på 2,5 mkr, vilket beror på högre kostnader 
än budgeterat för elevhemsboenden och personlig assistans. Kostnadsökningen kompenserades till 
viss del av ersättning från Migrationsverket. 
Individ- och familjeomsorgen överskred budget med totalt 23 mkr. Den största posten var höga place-
ringskostnader, där institutionsvård för vuxna kostade 6,4 mkr mer och institutionsvård för unga kos-
tade 4,7 mkr mer än budgeterat. Även kostnaderna för familjehemsvård överskred budget med 6,3 
mkr. 
 
Sektor samhälles överskott förklaras främst av överskott inom gata- och parkverksamheten på 1,4 
mkr, vilket beror på lägre kostnader på gatuunderhåll och snöröjning än planerat. Den ökade elkost-
naden minskade dock överskottet.  
 
Biblioteket lämnade ett överskott på 407 tkr, vilket beror på periodvis vakanta tjänster. Fritid, sim-
hall- och gymverksamheterna redovisade ett underskott på 348 tkr vilket beror på lägre intäkter för 
simhall och gym under pandemin. Bostadsanpassningen gjorde ett underskott mot budget på 414 tkr, 
vilket beror på fler ärenden än normalt. 

Underskottet mot budget för sektor service förklaras främst av flera större vattenskador och akuta 
underhållsåtgärder som krävts för att kunna bedriva verksamhet i lokalerna. Kostverksamheten redo-
visade ett underskott på 650 tkr som till stor del beror på ökade livsmedelspriser och flera större repa-
rationer av köksutrustning. Sektorn har totalt haft merkostnader på 900 tkr på grund av pandemin.  

Sektor (tkr) Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse
Lärande 123 028                125 600                2 572-               
Socialt stöd och omsorg 174 795                198 713                23 918-             
Samhälle 20 550                  20 221                  329                  
Service 51 182                  54 220                  3 038-               
Kommunkansli 36 997                  33 931                  3 066               
Summa 406 552                432 685                26 133-             
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Kommunkansliets överskott beror främst på obemannade tjänster och olika typer av frånvaro vilket 
även inneburit att kansliet inte kunnat fullfölja sitt uppdrag fullt ut. Kostnaden för skoldatorer har 
flyttats till sektor lärande. Upphandlingar har även bidragit till minskade kostnader inom it-funkt-
ionen. 
 
Trots sektorernas samlade underskott mot budget redovisade kommunen som helhet ett överskott, be-
roende på överskott på 34,1 mkr inom finansiering. Den största posten där beror i sin tur på en för-
bättrad skatteunderlagsprognos från SKR, som översteg budget med 13,3 mkr. Den skatteunderlags-
prognos som användes vid budgeteringen inför 2021 publicerades i maj 2020. Det var i början av 
pandemin och Sveriges bnp föll med 7,8 procent andra kvartalet. Utsikterna för skatteintäkter var då 
betydligt sämre än vad som sedan blev resultatet, tack vare statliga åtgärder och återhämtning av bnp. 

Kommunen färdigställde skyddsvallen under året. Byggnationen påbörjades 2019 och blev klar som-
maren 2021. Byggnationen är en jordvall av moränmassor som bitvis tätats med gummimembran. 
Vallen är omkring 3 km lång och sträcker sig från brofästet E16 hela vägen uppströms Vanån runt 
Träkol och ansluter vid Mossebo förskola. Den finansierades till stor del genom bidrag från MSB, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Då själva vallen kommer att stå för evigt gör kom-
munen inga avskrivningar för vallen och även bidraget som kommunen fått har bokförts som en in-
täkt. Det ökade kommunens resultat med 11,7 mkr. 
 
Kommunen överskott beror på ökade skatteintäkter och den redovisningstekniska hanteringen av 
skyddsvallen. Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgick till 6 
procent, betydligt högre än kommunens mål på 2 procent. Även utan redovisningen av skyddsvallen 
hade målet nåtts, men då hade andelen uppgått till 3,6 procent. Detta gör att kommunen står starkare 
efter året att möta framtidens utmaningar och till större del finansiera kommande investeringar själv 
för att slippa låna pengar.  
 
För att möta framtida konjunktursvängningar och om skatteunderlaget skulle minska har kommunen 
avsatt 20,8 mkr i en resultatutjämningsreserv som kan användas i kommande sämre perioder.  

Stina Munters Kommunstyrelsens ordförande : ”Vi har under året jobbat hårt för att ha kontroll 
på kostnader i verksamheten. Det som fortfarande är en stor utmaning är underskottet inom sociala 
sektorn. Det är alla verksamheters ansvar att vara en del i det förbyggande arbetet.  

Det är naturligtvis glädjande med ett positivt resultat. Vi kommer att fortsätta arbetet med samverkan 
mellan verksamheterna men även med regionen och andra aktörer för att skapa ett långsiktigt håll-
bart samhälle.” 

När du har frågor… 
Kommunstyrelsen ordförande Stina Munters 0281–75001 

Kommunchef Catarina Willman 0281-75002   

Ekonomichef Erik Mååg 0281-75003 
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