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Budgetuppföljning per mars 2021 med årsprognos för Täby 
kommun 

Resultat och ekonomisk ställning 
Prognosen för årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär i 
budgetuppföljningen per mars 2021 innebär ett överskott på 140,9 mnkr vid årets 
slut. Avvikelsen mot budget prognostiseras uppgå till 74,4 mnkr, varav 
nämnderna står för 59,6 mnkr. 
  
Det är främst kostnaderna för antalet brukare inom socialnämnden och till viss 
del kostnaderna för antalet barn och elever inom barn- och grundskolenämnden 
och gymnasie- och näringslivsnämnden som beräknas bli lägre än budgeterat. 
  
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning prognostiseras också ett 
högre netto än budget. Prognosen baseras på skatteunderlagsprognosen från 
Sveriges kommuner och regioner per februari. 
  
Prognosen för årets resultat har justerats för poster av engångskaraktär så som; 
orealiserade och realiserade vinster och förluster i värdepapper, intäkter från 
exploatering och indexuppräkning av kostnader för medfinansiering av 
infrastruktur (Sverigeförhandlingen). Det innebär att de prognostiserade 
avvikelserna för dessa poster inte får effekt på det justerade resultatet. 
 
Prognosen för de finansiella intäkterna innehåller realiserade vinster i 
värdepapper som inte budgeterats för. De prognostiserade kostnaderna för 
indexuppräkning för Sverigeförhandlingen innehåller en retroaktiv nedjustering av 
uppräkningen och innebär lägre finansiella kostnader. Prognosen för intäkter från 
exploatering är något högre än budget för främst Roslags-Näsby men det 
motverkas till stor del av lägre intäkter på andra projekt. 
  
Av nedanstående sammanställning framgår utfall och budget per mars samt 
prognos för helåret jämfört med budget för 2021.  
 
Efter att budgeten för 2021 beslutades i kommunfullmäktige har förutsättningarna 
för statsbidraget för äldreomsorgssatsningen, på för Täbys del 28,050 mnkr, 
förändrats till att vara ett riktat statsbidrag till skillnad från tidigare aviserat ett 
generellt statsbidrag. Det innebär att posten ska ingå som en del i verksam-
hetens intäkter i stället för generella statsbidrag. Därför föreslås kommun-
fullmäktige besluta om en omklassificering av denna post i budgeten. 
 
  



  
 2021-04-21

3(25)  

 

Resultaträkning Utfall 
mars 

Budget 
mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 mnkr % 

Verksamhetens intäkter 247,3 334,8 1 324,9 1 311,2 13,7 1 % 

Verksamhetens kostnader -1 102,5 -1 152,1 -4 613,2 -4 653,2 40,0 1 % 

Avskrivningar -63,7 -65,6 -262,5 -262,5 0,0 0 % 

Verksamhetens nettokostnader -918,9 -882,9 -3 550,8 -3 604,5 53,7 1 % 

Skatteintäkter 1 058,0 1 038,5 4 182,8 4 153,9 28,9 1 % 

Generella statsbidrag och utjämning -69,5 -71,0 -278,1 -284,1 6,0 2 % 

Verksamhetens resultat 69,5 84,5 353,9 265,4 88,5 33 % 

Finansiella intäkter 39,7 16,5 72,0 65,9 6,1 9 % 

Finansiella kostnader -8,9 -5,0 -15,7 -19,9 4,2 21 % 

Årets resultat 100,3 96,0 410,3 311,4 98,9 32 % 

Justering för poster av engångskaraktär     

Orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper -28,2 -10,3 -30,9 -30,9 0,0 0 % 

Reavinst värdepapper -6,1 0,0 -6,1 0,0 -6,1  

Intäkter exploatering -1,6 -55,7 -236,6 -222,9 -13,7 6 % 

Kostnader för planprogram 0,0 0,7 2,0 2,0 0,0 0 % 

Indexuppräkning sverigeförhandling 0,0 2,3 2,3 6,9 -4,6 67 % 

Årets resultat efter justering för poster 
av engångskaraktär 64,4 33,0 140,9 66,5 74,4 112 % 

Finansiella poster innehåller orealiserade intäkter och kostnader. De innehåller också en årlig utdelning på      
25 mnkr från de kommunala bolagen. I budgeten för 2021 har statsbidraget till äldreomsorgen på 28 mnkr 
klassificerats om till riktat statsbidrag i stället för ett generellt statsbidrag i enlighet med regeringens beslut. Det 
innebär att posten ingår som en del i verksamhetens intäkter. 

 
Budgeten innehåller en ombudgetering på 16,5 mnkr enligt nedanstående 
sammanställning. 
 

Budget 2021  

Budget enligt VP 21 exklusive ombudgetering 83,0 

Ombudgetering -16,5 

Budget inklusive ombudgetering 66,5 
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Finansiella mål 
Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning är kommunens 
långsiktiga finansiella mål: 

 Den långsiktiga nivån för årets resultat efter justering för poster av 
engångskaraktär1ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, 
generella statsbidrag och utjämning. 

 Kommunens långfristiga lån får maximalt uppgå till 70 % av kommunens 
intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. 

 Kommunens soliditet ska öka över tid. 
 
Prognosen är att samtliga finansiella mål uppnås under 2021, främst på grund av 
att årets prognos för skatteintäkter och årets resultat är högre än budgeterat.  
 

Finansiella mål Prognos Budget  Utfall 

(mnkr respektive %) 2021 2021  2020 

Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär som andel av 
kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. 3,6 % 2,1 %  5,5 % 

Kommunens långfristiga lån som andel av kommunens intäkter från 
skatter, generella statsbidrag och utjämning. 49,9 % 56,4 %  43,5 % 

Kommunens soliditet enligt balansräkningen (exklusive 
pensionsåtagande) efter justering Eget kapital* 45,9 % 42,3 %  44,9 % 

Budgeten för 2021 har justerats utifrån ombudgetering och omklassificering av statsbidrag jämfört med VP 21. 

Likviditet 
Kommunen har lån på tillsammans 1 650 mnkr per 31 mars 2021. Totalt har 
kommunen ett utrymme att nyttja på checkkrediten med 800 mnkr. Prognosen 
innebär att likviditeten försämras under slutet av året. 

Kapitalförvaltning 
Marknadsvärdet på portföljen var 903 mnkr per den 31 mars 2021, värdet har 
ökat med 36 mnkr jämfört med december 2020. Värdet per förvaltare framgår av 
nedanstående sammanställning. 
 

Marknadsvärde kapitalförvaltning (mnkr)    

Förvaltare mar 2021 dec 2020 dec 2019 

ROBUR 440 425  

SHB 463 442  

Totalt 903 867 771 

 
1 Poster av engångskaraktär är resultat av händelser eller transaktioner som är tillfälliga under året 
och resultatet efter denna justering mäter hur kommunen klarar av att finansiera ordinarie 
verksamhet med skatteintäkter. 
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Verksamhetens nettokostnader 
Prognosen för verksamhetens nettokostnader är en positiv avvikelse med  
53,7 mnkr, där nämndernas andel av prognosen är en positiv avvikelse med 
59,6 mnkr. 
 
Det är främst kostnaderna för antalet brukare inom socialnämnden och till viss 
del kostnaderna för antalet barn och elever inom barn- och grundskolenämnden 
och gymnasie- och näringslivsnämnden som beräknas bli lägre än budgeterat. 
 

Verksamhetens kostnader Utfall 
mars 

Budget 
mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 mnkr % 

Kommunstyrelsen -26,9 -43,1 -162,9 -162,9 0,0 0 % 

Stadsbyggnadsnämnden -60,5 -66,4 -265,4 -265,4 0,0 0 % 

Lantmäterinämnden 0,0 -0,2 -1,3 -1,3 0,0 2 % 

Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd -0,3 -1,7 -6,9 -6,9 0,0 0 % 

Kultur- och fritidsnämnden -42,8 -48,5 -174,7 -174,8 0,1 0 % 

Socialnämnden -294,6 -301,7 -1 202,4 -1 232,1 29,7 2 % 

Barn- och grundskolenämnden -376,4 -387,1 -1 527,0 -1 541,1 14,1 1 % 

Gymnasie- och näringslivsnämnden -98,3 -103,9 -409,9 -425,5 15,6 4 % 

Överförmyndarnämnden -0,7 -1,0 -4,1 -4,1 0,0 0 % 

Summa nämnderna -900,5 -953,7 -3 754,6 -3 814,2 59,6 2 % 

Centrala poster -20,1 15,1 -32,8 -13,2 -19,6 148 % 

Intäkter exploatering 1,6 55,7 236,6 222,9 13,7 6 % 

Verksamhetens nettokostnader -918,9 -882,9 -3 550,8 -3 604,5 53,7 1 % 

 
Av nedanstående sammanställning framgår att större delen av den 
prognostiserade avvikelsen för nämnderna beror på lägre kostnader för volymer 
(antal brukare, barn och elever) framför allt inom socialnämnden. 
 

Avvikelseprognos  

(mnkr) Volym Övrigt Summa 

SON 41,9 -12,2 29,7 

BGN 9,0 5,1 14,1 

GNN 4,7 11,0 15,6 

Övriga nämnder  0,1 0,1 

Totalt 55,6 4,0 59,6 

En redovisning per nämnd framgår av avsnittet, Driftredovisning. 
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Investeringar 
Årets investeringar prognostiseras uppgå till 1 074,6 mnkr vilket är i nivå med 
budget. Prognosen innehåller mindre avvikelser för några investeringar. 
Avvikelserna har justerats mot den generella justeringsposten, vilket innebär att 
avvikelseprognosen totalt sett är noll. 
 

Investeringar Utfall Prognos Budget Avvikelseprognos 

 mars helår helår helår 

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 

Kommunstyrelsen 71,1 559,3 559,3 0,0 

Stadsbyggnadsnämnden 46,5 496,3 496,3 0,0 

Övriga nämnder 0,8 19,1 19,1 0,0 

Summa investeringar 118,3 1 074,6 1 074,6 0,0 
Budget 2021 är utökad med 19,7 mnkr genom ombudgetering och med 21,1 mnkr genom en tilläggsbudget.. 

En redovisning per nämnd framgår av avsnittet, Investeringsredovisning. 

Driftredovisning 

Kommunstyrelsen 
Prognosen för kommunstyrelsen för 2021 är i nivå med budget. Det finns en 
osäkerhet i prognosen  på grund av den pågående Covid-19-pandemin och 
kostnadsutvecklingen inom vissa verksamheter eftersom det är tidigt på året. 
 

KS Utfall 
mars 

Budget 
mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 mnkr % 

Intäkter 164,3 164,8 660,2 660,2 0,0 0% 

Kostnader -191,2 -207,9 -823,0 -823,0 0,0 0% 

Nettokostnader -26,9 -43,1 -162,9 -162,9 0,0 0% 

Stadsbyggnadsnämnden 
Prognosen för stadsbyggnadsnämnden för 2021 är i nivå med budget. 
Nämndens driftbudget är uppdelad på en skattefinansierad del och en 
taxefinansierad del. Till de skattefinansierade verksamheterna (som till viss del är 
finansierade med avgifter) hör fysisk planering, gator och vägar, parker och miljö. 
Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten/avlopp och 
småbåtshamnar. 
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Nedanstående tabell visar budget och prognos per verksamhet för 
stadsbyggnadsnämnden. 
  

SBN Utfall 
mars 

Budget 
mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 mnkr % 

Fysisk planering -7,3 -9,3 -38,6 -38,6 0,0 0 % 

Gator och vägar -42,6 -44,2 -170,4 -170,4 0,0 0 % 

Parker -9,4 -11,4 -51,3 -51,3 0,0 0 % 

Miljö -1,1 -1,4 -5,1 -5,1 0,0 0 % 

Summa skattefinansierad verksamhet -60,5 -66,4 -265,4 -265,4 0,0 0 % 

Småbåtshamnar -0,6 -0,7 0,0 0,0 0,0 0 % 

Vatten och avlopp -0,7 0,8 -2,3 -2,3 0,0 % 

Avfall 17,5 18,3 -1,5 -1,5 0,0 0 % 

Summa taxefinansierad verksamhet 16,2 18,4 -3,8 -3,8 0,0 0 % 

Nettokostnader -44,2 -47,9 -269,2 -269,2 0,0 0 % 

Budget 2021 har utökats med 0,8 mnkr genom ombudgetering. 

Lantmäterinämnden 
Lantmäterinämnden prognostiserar ett utfall i nivå med budget för 2021. 
 

LMN Utfall 
mars 

Budget 
mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 mnkr % 

Intäkter 0,9 0,7 2,7 2,7 0 0 % 

Kostnader -0,9 -0,9 -4,0 -4,0 0 0 % 

Nettokostnader 0,0 -0,2 -1,3 -1,3 0 0 % 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
Prognosen för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd för 2021 är i nivå 
med budget. Prognosen innehåller både positiva och negativa avvikelser 
bestående av kommande statsbidrag och ökade personalkostnader till följd av 
covid-19-pandemin. 
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SRMH Utfall 
mars 

Budget 
mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 mnkr % 

Intäkter 6,4 5,2 20,5 20,5 0,0 0 % 

Kostnader -6,7 -6,9 -27,5 -27,5 0,0 0 % 

Nettokostnader -0,3 -1,7 -6,9 -6,9 0,0 0 % 

Kultur- och fritidsnämnden 
Prognosen för kultur- och fritidsnämnden för 2021 är i nivå med budget. Det finns 
dock avvikelser inom nämnden för både lägre intäkter och kostnader till följd av 
covid-19-pandemin för inställd eller omställd verksamhet. 
 

KFN Utfall 
mars 

Budget 
mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 mnkr % 

Intäkter 5,4 3,4 19,7 21,1 -1,5 7 % 

Kostnader -48,2 -51,9 -194,3 -196,0 1,6 1 % 

Nettokostnader -42,8 -48,5 -174,7 -174,8 0,1 0 % 

Nettokostnader per verksamhet 
Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av 
nedanstående sammanställning. 
 

KFN Utfall 
mars 

Budget 
mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 mnkr % 

Sport och förening -26,4 -26,5 -97,7 -96,7 -1,0 1 % 

Kulturenheten -2,1 -2,5 -8,3 -8,4 0,1 1 % 

Bibliotek -6,9 -7,6 -30,1 -30,2 0,1 0 % 

Kulturskola -3,7 -7,4 -21,2 -21,7 0,5 2 % 

Ung fritid -3,5 -4,1 -15,9 -16,3 0,4 2 % 

Centralt anslag -0,2 -0,4 -1,6 -1,6 0,0 0 % 

Nettokostnader -42,8 -48,5 -174,7 -174,8 0,1 0 % 

 
Den största avvikelsen finns inom sport och förening där prognosen är en negativ 
avvikelse till följd av lägre intäkter för uthyrning av lokaler på grund av färre 
bokningar samt att vissa matcher och större arrangemang inte längre kan 
genomföras på grund av covid-19-pandemin. 
  
Övriga verksamheter prognostiserar mindre avvikelser till följd av inställda 
evenemang och föreställningar, färre antal elever inom både den kommunala och 
den privata musikskolan än budgeterat samt en utökad verksamhet med fler 
ungdomar på Oasens korttidstillsyn inom ung fritid.  
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Socialnämnden 
Prognosen för socialnämnden år 2021 är en positiv avvikelse med 29,7 mnkr 
vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en 
positiv volymavvikelse med 41,9 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet 
prognostiseras en positiv avvikelse med 0,5 mnkr och för egen regi 
prognostiseras en negativ avvikelse med 12,7 mnkr. 
  
Avvikelsen för volymer beror framförallt på lägre kostnader för särskilt boende för 
äldre i spåren av covid-19-pandemin. Även inom omsorg om personer med 
funktionsnedsättning prognostiseras lägre kostnader för boende LSS eftersom 
den genomsnittliga placeringskostnaden ser ut att bli lägre än budgeterat. 
 
Medan hemtjänstvolymerna inom äldreomsorgen har normaliserats är det fortsatt 
färre brukare än beräknat som söker särskilt boende. Dagverksamheten för äldre 
som varit stängd sedan i mars 2020, kommer tidigast att öppnas till hösten, vilket 
också kommer innebära lägre kostnader än budgeterat. 
  
Den negativa avvikelsen för egen regi hänför sig huvudsakligen till särskilt 
boende för äldre. 
 
Av nedanstående tabell framgår utfall, prognos och budget för nämnden fördelat 
på anslag, volym och egen regi. 
 

SON Utfall 
mars 

Budget 
mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 mnkr % 

Anslag -73,7 -73,2 -307,9 -308,4 0,5 0 % 

Volym -216,2 -229,4 -881,8 -923,7 41,9 5 % 

Egen regi -4,7 0,9 -12,6 0,1 -12,7  

Nettokostnader -294,6 -301,7 -1 202,4 -1 232,1 29,7 2 % 

Budget 2021 har minskats med 0,1 mnkr genom ombudgetering. 

Nettokostnader per verksamhet 
Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet (exkl. egen regi) 
framgår av nedanstående sammanställning. 
  

SON Utfall 
mars 

Budget 
mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 mnkr % 

Äldreomsorg -144,6 -155,3 -608,5 -640,1 31,6 5 % 

Omsorg funktionsnedsättning -100,8 -102,6 -399,8 -414,6 14,8 4 % 

Individ- och familjeomsorg -42,7 -41,7 -172,6 -167,4 -5,2 3 % 

Samordnad verksamhet -1,8 -3,0 -8,8 -10,0 1,2 12 % 

Nettokostnader -289,9 -302,6 -1 189,8 -1 232,2 42,4 3 % 
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För äldreomsorg prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 31,6 mnkr, 
vilket motsvarar 5 % av budgeterade kostnader. Avvikelsen beror främst på att 
kostnaderna för särskilt boende, hemtjänst och dagverksamhet bedöms bli lägre 
än budget. Störst är avvikelsen för särskilt boende där covid-19-pandemin fortsatt 
påverkar efterfrågan på platser. Prognosen bygger på antagandet att 
boendevolymerna succesivt kommer öka under året för att vid årets slut ligga på 
samma nivå som före pandemin, medan kostnaderna för hemtjänst bedöms ligga 
på en jämn nivå under hela året. Prognosen för dagverksamheten är att 
verksamheten ska kunna återupptas till hösten. 
  
För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras en positiv 
avvikelse med 14,8 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader för 
2021. Avvikelsen beror främst på att kostnaderna för boende LSS och SoL 
(Socialtjänstlagen) bedöms bli lägre än budget men även på högre kostnader för 
turbundna resor då fler individuella resor utförs på grund av pandemin. 
  
För individ- och familjeomsorg prognostiseras en negativ avvikelse med 
5,2 mnkr, vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader för 2021. 
Avvikelsen beror främst på högre volymer än budgeterat för placeringar inom 
familjeomsorg och ökade kostnader för försörjningsstöd samt kostnader för 
outhyrda lägenheter. 
  
För samordnad verksamheten  prognostiseras en positiv avvikelse med 1,2 mnkr. 
Avvikelsen beror främst på lägre lönekostnader och lägre kostnader för 
föreningsbidrag. 

Volymer och nyckeltal 
Av nedanstående sammanställningar framgår prognos jämfört med budget 2021, 
för ett urval volymer och nyckeltal inom social omsorg 

Äldreomsorg 
Av nedanstående sammanställning framgår prognos jämfört med budget för 
volymer och nyckeltal inom äldreomsorgen. 
  

SON Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

Äldreomsorg 2021 2021  % 

Volymer      

Hemtjänst (insatser) 2 670 000 2 686 795 -16 795 1 % 

Korttidsboende (dygn) 5 400 5 100 300 6 % 

Särskilt boende (årsplatser) 574,3 616,0 -41,7 7 % 

À-priser, kr     

Hemtjänst (nettokostnad per insats) -50,5 -51,8 1,3 3 % 

Korttidsboende (nettokostnad per dygn) -2 207 -2 237 30 1 % 

Särskilt boende (nettokostnad per årsplats)   -615 502   -606 157   -9 345   2 %  
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Volymerna inom framförallt särskilt boende bedöms bli lägre än budgeterat på 
grund av Covid-19-pandemin även 2021. Kostnaden per plats beräknas dock bli 
något högre än budget bl.a. beroende på en ökande andel placeringar enligt 
länsöverenskommelsen. 
  
För hemtjänst prognostiseras enbart en mindre avvikelse mot volymbudgeten. 
Snittpriset per insats har under första kvartalet varit något lägre än budgeterat 
vilket reflekteras i prognosen för helåret. 
  
Det totala antalet dygn i korttidsboende beräknas bli högre än budgeterat till följd 
av köp av platser för Covid-smittade brukare. Snittkostnaden bedöms ligga nära 
budgeterad kostnad. 

Omsorg om personer med funktionsnedsättning 
Av nedanstående sammanställning framgår prognos med budget 2021 för 
volymer och nyckeltal inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. 
  

SON Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2021 2021  % 

Volymer     

Boende LSS (årsplatser) 161 161 0 0 % 

Personlig ass SFB (timmar per år) 91 520 88 400 3 120 4 % 

Daglig verksamhet LSS (dagar per år) 48 400 51 372 -2 972 6 % 

Hemtjänst SoL (insatser per år) 119 907 119 907 0 0 % 

Särskilt boende & HVB SoL (årsplatser) 20 25 -5 21 % 

À-priser (kr netto)     

Boende LSS (netto per årsplats) -933 669 -972 378 38 709 4 % 

Personlig ass SFB (nettokostnad per timme) -315 -311 -4 1 % 

Daglig verksamhet (nettokostnad per dag) -1 152 -1 051 -101 10 % 

Hemtjänst (nettokostnad per insats) -48 -48 0 0 % 

Särskilt boende & HVB SoL (netto per årsplats) -960 067 -980 602 20 535 2 % 

För boende LSS prognostiseras volymer i nivå med budget, men till lägre 
snittkostnad eftersom det genomsnittliga omsorgsbehovet hittills varit lägre än 
budgeterat. 
  
Baserat på utfallet hittills under året beräknas högre volymer än budgeterat för 
personlig assistans SFB (Socialförsäkringsbalken). Dessutom kommer kostnaden 
per timme att bli högre eftersom försäkringskassan höjt timersättningen med mer 
än vad som budgeterats. 
  
För daglig verksamhet är prognosen färre dagar än budgeterat på grund av att 
brukare stannar hemma under covid-19-pandemin . Prognosen innebär dock ett 
högre à-pris som beror på att andelen brukare med mer omfattande 
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omsorgsbehov bedöms bli högre än budgeterat. 
  
För hemtjänst prognostiseras inga avvikelser för volym och pris. 
  
Volymerna för boende SoL (HVB och säbo) bedöms baserat på utfallet hittills 
under året, bli lägre en budgeterat. Prognosen innebär även ett något lägre 
snittpris. 

Individ- och familjeomsorg  
Av nedanstående sammanställning framgår prognos jämfört med budget för 
volymer och nyckeltal inom individ- och familjeomsorg. 
  

SON Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

Individ- och familjeomsorg 2021 2021  % 

Försörjningsstöd (genomsnittligt antal hushåll) 180 170 10 6 % 

Försörjningsstöd (Á pris per hushåll) -132 000 -128 000 -4 000 3 % 

Exklusive ensamkommande ungdomar och nyanlända. 

Prognosen för så väl genomsnittligt antal hushåll som kostnader per hushåll är 
högre på grund av prognostiserade effekter av covid-19-pandemin. Effekterna av 
pandemin är fortfarande osäkra för framtiden.  

Barn- och grundskolenämnden 
Prognosen för barn- och grundskolenämnden år 2021 är en positiv avvikelse med 
14,1 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen 
innehåller en positiv volymavvikelse med 9,0 mnkr. Prognosen för egen regi är en 
negativ avvikelse med 1,1 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader 
prognostiseras en positiv avvikelse med  6,2 mnkr. 
  
Den prognostiserade positiva volymavvikelsen beror främst på färre förskolebarn 
och grundskoleelever med grundbelopp än budgeterat. Egen regi prognostiserar 
ett ackumulerat underskott, då kostnadsnivån generellt ligger för högt jämfört 
med intäkterna. För anslag prognostiseras en positiv avvikelse främst på grund 
av lägre kostnader än budgeterat.  
  
Av nedanstående tabell framgår utfall, prognos och budget för nämnden fördelat 
på anslag, volym och egen regi. 
 

BGN Utfall 
mars 

Budget 
mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 mnkr % 

Anslag -16,8 -19,8 -80,9 -87,1 6,2 7 % 

Volym -361,6 -370,4 -1 441,3 -1 450,3 9,0 1 % 

Egen regi 2,0 3,1 -4,8 -3,7 -1,1  

Nettokostnader -376,4 -387,1 -1 527,0 -1 541,1 14,1 1 % 



  
 2021-04-21

13(25)  

 
Prognosen för egen regi innehåller inte en del av de riktade statsbidragen som 
regeringen aviserat och i vissa fall betalat ut eftersom det inte beslutats hur de 
ska användas. Dessa bidrag kommer att förbättra prognosen för verksamheterna. 
 
Nettokostnader under anslag innehåller kostnader som inte fördelas utifrån 
volym. De innehåller öppna förskolan och gemensamma kostnader för nämnden 
så som skolservice, stab, barn- och skolvalssystemet och försäkringar för Täbys 
barn och elever. De innehåller också kostnader för tillsyn av förskola och 
pedagogisk omsorg. För anslag prognostiseras en positiv avvikelse främst på 
grund av lägre kostnader än budgeterat. 

Nettokostnader per verksamhet för volym 
Nettokostnader för volym baseras på en genomsnittlig ersättning (peng) per barn 
eller elev. Posten innehåller kostnader för grundbelopp och tilläggsbelopp. 
  
Fördelningen av nämndens nettokostnader för volym per verksamhet framgår av 
nedanstående sammanställning. 
 

BGN Utfall 
mars 

Budget 
mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 mnkr % 

Förskola -103,9 -108,3 -407,4 -415,2 7,8 2 % 

Pedagogisk omsorg -0,5 -0,3 -1,6 -1,3 -0,3 23 % 

Fritidshem -37,4 -38,4 -150,7 -147,7 -3,0 2 % 

Förskoleklass -12,0 -12,1 -49,3 -49,8 0,5 1 % 

Grundskola -199,8 -203,2 -799,7 -804,2 4,5 1 % 

Grundsärskola -8,2 -8,1 -32,5 -32,0 -0,5 2 % 

Nettokostnader -361,6 -370,4 -1 441,3 -1 450,3 9,0 1 % 

Nettokostnaderna är lägre än budget och en positiv avvikelse prognostiseras 
främst inom förskola och grundskola med anledning av färre barn och elever med 
grundbelopp än budgeterat. 
  
Nettokostnaderna för förskola är lägre än budget, och prognosen är en positiv 
avvikelse främst med anledning av att antalet barn är färre än budgeterat, både 
avseende grundbelopp och tilläggsbelopp. Även snittpriset för tilläggsbelopp 
understiger budget. 
  
Nettokostnaderna för pedagogisk omsorg är något högre än budget, och en 
negativ avvikelse prognostiseras på grund av att antalet barn beräknas bli fler än 
budgeterat. 
  
Nettokostnaderna för fritidshem är lägre än budget, men en negativ avvikelse 
prognostiseras då antalet barn med tilläggsbelopp beräknas bli fler än 
budgeterat. 
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Nettokostnaderna för förskoleklass ligger i balans med budget och på helårsbasis 
prognostiseras ett mindre överskott. Antalet elever med grundbelopp beräknas 
visserligen bli färre än budgeterat, men detta motverkas av att antalet elever med 
tilläggsbelopp beräknas bli fler. 
  
Nettokostnaderna för grundskola är lägre än budget och en positiv avvikelse 
prognostiseras då antalet elever med grundbelopp beräknas bli färre än 
budgeterat samt att snittpriset för tilläggsbelopp antas bli lägre. Detta motverkas 
delvis av att antalet elever med tilläggsbelopp beräknas bli fler än budgeterat. 
  
Nettokostnaderna för grundsärskola är högre än budget, och en negativ 
avvikelse mot budget prognostiseras på grund av att antalet elever, både med 
grundbelopp och tilläggsbelopp, beräknas bli fler än budgeterat. 

Volymer och nyckeltal 
Av nedanstående sammanställning framgår prognostiserat antal barn och elever 
med grundbelopp jämfört med budget. För samtliga verksamheter förutom 
pedagogisk omsorg och grundsärskola prognostiseras lägre volymer än 
budgeterat. Avvikelserna är antalsmässigt störst inom förskola och grundskola. 
 

BGN Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

Antal barn/elever med grundbelopp 2021 2021 antal % 

Förskola 3 832 3 892 -60 2 % 

Pedagogisk omsorg 19 15 4 25 % 

Fritidshem 4 882 4 890 -8 0 % 

Förskoleklass 955 976 -21 2 % 

Grundskola 9 524 9 587 -63 1 % 

Grundsärskola 73 70 3 4% 

Av nedanstående sammanställning framgår prognostiserat antal barn och elever 
med tilläggsbelopp jämfört med budget. Avvikelsen är störst inom grundskola där 
antalet elever är fler än budgeterat, men även inom fritidshem prognostiseras en 
större ökning av antalet elever med tilläggsbelopp. Inom förskolan antas antal 
barn med tilläggsbelopp understiga budget. 
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BGN Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

Antal barn/elever med tilläggsbelopp 2021 2021 antal % 

Förskola 86 94 -8 8 % 

Fritidshem 195 174 21 12 % 

Förskoleklass 25 23 2 7 % 

Grundskola 364 320 44 14 % 

Grundsärskola 50 49 1 3 % 

Av nedanstående sammanställning framgår prognostiserad nettokostnad per 
barn och elev jämfört med budget. Den största avvikelsen finns inom 
grundsärskola, vilket förklaras av att behoven kan variera kraftigt mellan eleverna 
och därmed påverkas nettokostnaden per elev. Avvikelsen inom pedagogisk 
omsorg beror främst på att antalet barn antas överstiga budget. 
  

BGN Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

Nettokostnad per barn/elev 2021 2021 kr % 

Förskola -109 198 -109 624 426 0% 

Pedagogisk omsorg -90 382 -93 252 2 870 3% 

Fritidshem -31 632 -30 947 -685 2% 

Förskoleklass -52 982 -52 038 -944 2% 

Grundskola -89 713 -90 253 540 1% 

Grundsärskola -514 740 -527 577 12 837 2% 

Nettokostnader per barn/elev är nettokostnaden för anslag och volym.  

Gymnasie- och näringslivsnämnden 
Prognosen för gymnasie- och näringslivsnämnden år 2021 är en positiv avvikelse 
med 15,6 mnkr, vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. 
  
Prognosen innehåller dels en positiv avvikelse med 15,1 mnkr inom gymnasie- 
och vuxenutbildning och dels en positiv avvikelse med 0,5 mnkr inom näringsliv. 
  
Avvikelsen för gymnasie- och vuxenutbildning utgörs främst av ombudgetering av 
tidigare års överskott inom egen regi samt lägre kostnader än budget för volymer 
inom gymnasiet.  
  
Av nedanstående tabell framgår utfall, prognos och budget för nämnden fördelat 
per verksamhet. 
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GNN Utfall 
mars 

Budget 
mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 mnkr % 

Arbetsmarknad -2,1 -1,6 -8,0 -8,0 0,0 0 % 

Gymnasie- och vuxenutbildning -88,3 -93,8 -366,7 -381,8 15,1 4 % 

Integration -6,9 -7,5 -31,4 -31,4 0,0 0 % 

Näringsliv -1,0 -1,1 -3,8 -4,3 0,5 12 % 

Nettokostnader -98,3 -103,9 -409,9 -425,5 15,6 4 % 

Budget 2021 är utökad med 11,5 mnkr genom ombudgetering. 

Gymnasie- och vuxenutbildning 
Av nedanstående tabell framgår utfall, prognos och budget för gymnasie- och 
vuxenutbildning fördelat på anslag, volym och egen regi. 
 

GNN Utfall 
mars 

Budget 
mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 mnkr % 

Anslag -8,5 -9,1 -31,7 -31,7 0,0 0 % 

Volym -82,6 -83,2 -336,2 -340,9 4,7 1 % 

Egen regi 2,8 -1,5 1,2 -9,2 10,4  

Nettokostnader -88,3 -93,8 -366,7 -381,8 15,1 4 % 

Budget 2021 är utökad med 11,5 mnkr genom ombudgetering. 

Nettokostnader per verksamhet för volymer 
Nettokostnader för volym avser nämndens kostnader för köp av skolplats. I 
budgeten för volymer ingår kostnader för programpeng, tilläggsbelopp, skolskjuts 
och busskort. Nedanstående tabell visar nämndens kostnader för volymer 
fördelat per verksamhet. 
  

GNN Utfall 
mars 

Budget 
mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 mnkr % 

Gymnasieskola -77,2 -77,5 -314,6 -319,3 4,7 1 % 

Gymnasiesärskola -4,9 -5,0 -19,2 -19,2 0,0 0 % 

Lärvux -0,6 -0,7 -2,4 -2,4 0,0 0 % 

Nettokostnader -82,6 -83,2 -336,2 -340,9 4,7 1 % 

Gymnasie- och vuxenutbildning prognostiserar positiv avvikelse med 4,7 mnkr 
som främst beror på lägre nettokostnader per elev och färre antal elever än 
budgeterat. 
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Volymer och nyckeltal 
Av nedanstående sammanställning framgår prognos av antal gymnasieelever 
skrivna i Täby jämfört med budget. 
  

GNN Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

Antal elever och nettokostnad per elev 2021 2021 Antal % 

Åva gymnasium 512 533 -21 4 % 

Täby språkintroduktion 31 27 4 15 % 

Övriga gymnasieskolor 2 613 2 606 7 0 % 

Summa elever 3 156 3 166 -10 0 % 

Nettokostnad per elev -102 831 -103 982 1 151 1 % 

Nettokostnad per elev är beräknad på kostnader för volymer plus centrala kostnader dividerat med antalet 
elever. 

Antal gymnasieelever prognostiseras bli 10 elever färre än budgeterat och 
snittkostnaden per elev prognostiseras bli 1 151 kr lägre än budgeterat. 

Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden prognostiserar ett utfall i nivå med budget för 2021. 
  

ÖFN Utfall 
mars 

Budget 
mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelseprognos 
helår 

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 mnkr % 

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 

Kostnader -0,7 -1,0 -4,1 -4,1 0,0 0 % 

Nettokostnader -0,7 -1,0 -4,1 -4,1 0,0 0 % 

Investeringsredovisning 
Årets investeringar prognostiseras uppgå till 1 074,6 mnkr vilket är i nivå med 
budget. Prognosen innehåller mindre avvikelser för några investeringar. 
Avvikelserna har justerats mot den generella justeringsposten, vilket innebär att 
den totala avvikelseprognosen är noll. 
 

Investeringar Utfall Prognos Budget Avvikelseprognos 

 mars helår helår helår 

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 

Kommunstyrelsen 71,1 559,3 559,3 0,0 

Stadsbyggnadsnämnden 46,5 496,3 496,3 0,0 

Övriga nämnder 0,8 19,1 19,1 0,0 

Summa investeringar 118,3 1 074,6 1 074,6 0,0 
Budget 2021 är utökad med 19,7 mnkr genom ombudgetering och med 21,1 mnkr genom en tilläggsbudget.. 
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens budget innehåller investeringar i verksamhetsfastigheter och 
anläggningar som görs inom de olika nämndernas verksamhetsområden.  
  
Årets investeringar prognostiseras uppgå till 559,3 mnkr vilket är i nivå med 
budget eftersom de mindre förändringar i prognoserna som finns har justerats 
mot den generella justeringsposten. Nedan redovisas en sammanställning av 
kommunstyrelsens investeringar i verksamhetsfastigheter per nämnd. 
 

KS Utfall Prognos Budget Avvikelse-
prognos 

 mars helår helår helår 

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 

Kommunstyrelsen 4,9 160,7 160,7 0,0 

Investeringar i fastigheter för respektive nämnd:  

Kultur- och fritidsnämnden 48,8 334,8 330,8 -4,0 

Socialnämnden 0,0 6,7 21,7 15,0 

Barn- och grundskolenämnden 17,3 99,8 99,8 0,0 

Gymnasie- och näringslivsnämnden 0,0 1,0 1,0 0,0 

Justering*  -43,7 -54,7 -11,0 

Summa investeringar 71,1 559,3 559,3 0,0 

Budget 2021 är inklusive ombudgetering samt utökad med 21,1 mnkr genom en tilläggsbudget. 
* Bedömd justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla 
projekt. Justeringen görs i budgeten på totalnivå eftersom det inte går att förutse hur respektive projekt kommer 
att påverkas av tidsförskjutningar. I takt med att tidsförskjutningar sker i projekten minskas justeringsbeloppet. 

  
Nedan redovisas en sammanställning av kommunstyrelsens investeringar i 
verksamhetsfastigheter per nämnd. Den vänstra delen av tabellerna redovisar 
utfall till och med mars, årets prognos  och budget samt avvikelse för 2021. Den 
högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med mars, total 
prognos, budget och avvikelseprognos för projekten. 
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Kommunstyrelsens investeringar i fastigheter och anläggningar 
Årets investeringar i fastigheter och anläggningar prognostiseras uppgå till 
160,7 mnkr vilket är i nivå med budget. 
 

KS Utfall Prognos Budget Avvikelse-
prognos Ack. utfall Prognos Budget Avvikelse-

prognos 

 mars helår helår helår     

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 totalt totalt totalt totalt 

Nytt kommunhus 0,0 1,0 1,0 0,0 480,9 481,9 530,0 48,1 

Övriga projekt * 0,2 25,3 25,3 0,0 0,0 31,5 34,8 3,3 

Årliga anslag         

Förberedande 
investeringsutredningar 0,0 5,6 5,6 0,0     

Energieffektiviseringar 0,8 15,0 15,0 0,0     

Byggnadstekniska 
investeringar 2,9 70,0 70,0 0,0     

Investeringsreserv KS 0,0 25,0 25,0 0,0     

Inventarier och IT-
investeringar 1,0 18,8 18,8 0,0     

Summa investeringar 4,9 160,7 160,7 0,0     

Budget 2021 är inklusive ombudgetering samt en tilläggsbudget på 13,1 mnkr för förvärv av mark. 
* Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. Posten innehåller tilläggsbudgeten för förvärv av 
mark i Viggbyholm till uppförandet av en ny tennishall. För ytterligare information om dessa projekt, se den mer 
detaljerade rapporten för kommunstyrelsen.  

Nytt kommunhus har inte avslutats på grund av att det återstår några mindre 
åtgärder på byggnaden, i övrigt är projektet avslutat. Projektet prognostiserar i sin 
helhet en positiv avvikelse men det slutliga utfallet är beroende av hur stora 
kostnaderna blir för de åtgärder som återstår. 
  
Övriga projekt består av flera mindre projekt. Avvikelsen mot total budget beror 
på lägre kostnader för en gemensamhetsanläggning i Hägerneholm. 
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Investeringar i fastigheter och anläggningar för kultur- och fritidsnämnden 
Årets investeringar prognostiseras uppgå till 334,8 mnkr vilket innebär högre 
utgifter än budget med 4,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på att simhallens 
parkering beräknas starta tidigare än planerat. 
 

KFN Utfall Prognos Budget Avvikelse-
prognos 

Ack. 
utfall 

Prognos Budget Avvikelse-
prognos 

 mars helår helår helår     

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 totalt totalt totalt totalt 

Simhall 45,6 240,0 240,0 0,0 232,0 490,0 490,0 0,0 

Parkering simhall 0,0 24,0 18,0 -6,0 0,0 36,0 36,0 0,0 

Sportcentrum 0,0 3,0 5,0 2,0 0,0 455,0 455,0 0,0 

Ellagårdsskolan idrottshall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 42,0 0,0 

Näsbyparkskolans 
idrottshall 0,1 5,0 5,0 0,0 0,1 85,0 85,0 0,0 

Motorikhall 0,5 10,0 10,0 0,0 0,7 62,0 62,0 0,0 

Ny tennishall 0,2 8,0 8,0 0,0 0,2 110,0 110,0 0,0 

Övriga projekt * 0,3 18,7 18,7 0,0 0,0 37,1 32,1 -5,0 

Årliga anslag    0,0     

Investeringsutredningar, 
verksamhetsanpassningar 1,4 5,6 5,6 0,0     

Konstgräsplaner 0,7 20,5 20,5 0,0     

Summa investeringar 48,8 334,8 330,8 -4,0     

Budget 2021 är inklusive ombudgetering samt utökad med 8,0 mnkr genom en tilläggsbudget. 
* Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. För ytterligare information om dessa projekt se den 
mer detaljerade rapporten för kultur- och fritidsnämnden. 

 
Ny tennishall avser byggnation av ny tennishall och ersätter tennishallen i 
Näsbypark som brann ner 2020. Projektet fanns inte med i verksamhetsplanen 
för 2021. Den 12 april beslutade kommunfullmäktige om en tilläggsbudget för 
denna investering på totalt 110,0 mnkr, varav 8,0 mnkr avser 2021. Projektet 
prognostiserar att följa årsbudget och total budget. 
  
Övriga projekt prognostiserar högre kostnader för total prognos då parkering för 
Täby IP prognostiseras bli högre då budgeten föreslås utökas i verksamhetsplan 
2022. 

Investeringar i fastigheter för socialnämnden 
Årets investeringar prognostiseras uppgå till 6,7 mnkr vilket innebär lägre utgifter 
än budget med 15,0 mnkr. Avvikelsen beror på projektet LSS-bostäder då 
framtida behov kommer uppfyllas genom inhyrning istället för investering. 
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SON Utfall Prognos Budget 
Avvikels

e-
prognos 

Ack.utfall Prognos Budget Avvikelse-
prognos 

 mars helår helår helår     

(mnkr) 2021 2021 2021 2021  totalt totalt totalt 

LSS-bostäder 0,0 0,0 15,0 15,0 17,9 17,9 50,0 32,1 

Byggnadsinstallationer 
nytt äldreboende 0,0 3,5 3,5 0,0 0,2 11,5 11,5 0,0 

Årliga anslag         

Investeringsutredningar 
och 
verksamhetsanpassninga
r 

0,0 3,2 3,2 0,0     

Summa investeringar 0,0 6,7 21,7 15,0     

Budget 2021 är inklusive ombudgetering. 

Investeringar i fastigheter för barn- och grundskolenämnden 
Årets investeringar prognostiseras uppgå till 99,8 mnkr vilket är i nivå med 
budget. 
 

BGN Utfall Prognos Budget Avvikelse-
prognos  Ack.utfall Prognos Budget Avvikelse-

prognos 

 mars helår helår helår     

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 totalt totalt totalt totalt 

Om- och tillbyggnad 
Viggbyskolan 10,0 35,0 35,0 0,0 50,1 150,0 150,0 0,0 

Om- och tillbyggnad 
Kyrkskolan 6,0 43,2 43,2 0,0 113,3 152,0 152,0 0,0 

Ombyggnad 
Näsbydalskolan 1,3 16,0 16,0 0,0 14,4 65,0 65,0 0,0 

Drakskeppsskolans 
matsal och skolkök 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 

Årliga anslag         

Investeringsutredningar 
och 
verksamhetsanpassnin
gar 

0,0 4,6 4,6 0,0     

Summa investeringar 17,3 99,8 99,8 0,0     

Budget 2021 är inklusive ombudgetering. 
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Investeringar i fastigheter för gymnasie- och näringslivsnämnden 
Årets investeringar prognostiseras uppgå till 1,0 mnkr vilket är i nivå med budget. 
  

GNN Utfall Prognos Budget Avvikelse-
prognos  

 mars mars helår helår 

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 

Årliga anslag     

Verksamhetsanpassningar 0,0 1,0 1,0 0,0 

Summa investeringar 0,0 1,0 1,0 0,0 

Stadsbyggnadsnämnden 
Årets investeringar prognostiseras uppgå till 496,3 mnkr vilket är i nivå med 
budget eftersom de mindre förändringar i prognoserna som finns har justerats 
mot den generella justeringsposten. 
 
Utfallet uppgår till 46,5 mnkr (9% av årsprognosen). Ett förhållandevis lågt utfall 
per mars jämfört med prognostiserat utfall för året beror på att en del av de stora 
projektens kostnader styrs av betalplaner där betalningar sker i slutet av året. 
Nedan redovisas en sammanställning av stadsbyggnadsnämndens investeringar. 
 

SBN Utfall Prognos Budget Avvikelse-
prognos 

 mars helår helår helår 

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 

Befintlig miljö 4,2 158,1 163,2 5,1 

Nya utbyggnadsområden 32,5 369,2 369,9 0,7 

Årliga anslag 9,7 82,4 82,4 0,0 

Justering*  -113,4 -119,2 -5,8 

Summa investeringar 46,5 496,3 496,3 0,0 

Budget 2021 är utökad med 19,7 mnkr genom ombudgetering och med 13,1 mnkr genom en tilläggsbudget.. 

* Bedömd justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla 
projekt. Justeringen görs i budgeten på totalnivå eftersom det inte går att förutse hur respektive projekt 
kommer att påverkas av tidsförskjutningar. I takt med att tidsförskjutningar sker i projekten minskas 
justeringsbeloppet. 

Investeringar i befintlig miljö 
Årets investeringar prognostiseras uppgå till 158,1 mnkr vilket innebär lägre 
utgifter än budget med 5,1 mnkr. Nedan redovisas de projekt som pågår i 
befintlig miljö. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med mars, 
årets budget och prognos samt avvikelse för 2021. Den högra delen av tabellen 
redovisar ackumulerat utfall till och med mars, total prognos, budget och 
avvikelse för projekten. 
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SBN Utfall Prognos Budget Avvikelse-
prognos  Ack.utfall Prognos Budget Avvikelse-

prognos 

 mars helår helår      

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 totalt totalt totalt totalt 

Strandpromenad/cyke
lväg 0,0 9,7 9,7 0,0 3,9 13,6 13,6 0,0 

Cykelplan inklusive 
utbyggnad 0,6 6,0 6,0 0,0 75,6 173,0 173,0 0,0 

Kapacitetsförstärknin
g V/A 0,3 50,0 50,0 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0 

Dubbelspårsutbyggna
d etapp 2 0,9 25,0 30,0 5,0 356,5 396,7 472,0 75,3 

Täby IP inkl. infart 0,0 13,6 13,6 0,0 2,4 16,0 16,0 0,0 

Gång och cykeltunnel 
Bergtorpsvägen 0,2 24,0 24,0 0,0 5,9 70,0 70,0 0,0 

Ombyggnad av 
Ungdomsvägen 0,0 1,4 3,4 2,0 11,6 13,0 15,0 2,0 

Ombyggnad 
trafikplatser inkl 
anslutade gång och 
cykelvägar 

0,0 1,0 1,0 0,0 136,8 142,0 142,0 0,0 

GC-väg, grönýtor och 
korsning kring simhall 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 14,0 14,0 0,0 

Övriga projekt** 2,2 21,4 19,5 -1,9 19,3 110,7 110,5 -0,2 

Summa investeringar 4,2 158,1 163,2 5,1     

** Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. För ytterligare information om dessa projekt se 
den mer detaljerade kvartalsrapporten för stadsbyggnadsnämnden där alla projekt redovisas. 

Det projekt inom befintlig miljö som prognostiserar en större avvikelse mot 
årsbudget och total projektbudget är Dubbelspårsutbyggnad etapp 2. Avvikelsen 
beror på att en del av riskerna har kunnat elimineras i takt med att projektet går 
mot färdigställande samt minskade interna kostnader. 

Investeringar i nya utbyggnadsområden 
Årets investeringar prognostiseras uppgå till 369,2 mnkr vilket innebär lägre 
utgifter än budget med 0,7 mnkr. Nedan redovisas de projekt som pågår i nya 
utbyggnadsområden. 
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SBN Utfall Prognos Budget 
Avvikelse 
prognos 

Ack.utfall Prognos Budget Avvikelse-
prognos 

 mars helår helår helår     

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 totalt totalt totalt totalt 

Arninge centrum 0,5 9,9 16,6 6,7 30,7 * *  

Arninge station 8,7 120,5 114,0 -6,5 165,4 * *  

Hägerneholm 0,3 12,5 12,5 0,0 104,8 130,0 148,0 18,0 

Roslags-Näsby 7,9 56,5 50,0 -6,5 311,9 607,0 607,0 0,0 

Täby park (delbudget) 
inkl Stationär sopsug 8,4 105,5 105,5 0,0 385,2 * *  

Näsby Slottsområde 6,4 50,0 50,0 0,0 96,7 * *  

Övriga projekt** 0,3 14,3 21,3 7,0 6,8 57,5 53,0 -4,5 

Summa investeringar 32,5 369,2 369,9 0,7     

* En översyn av total projektbudget pågår. 
** Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. För ytterligare information om dessa projekt se 
den mer detaljerade kvartalsrapporten för stadsbyggnadsnämnden där alla projekt redovisas. 

De projekt inom nya utbyggnadsområden som prognostiserar en större avvikelse 
mot årsbudget är Arninge centrum, Arninge station och Roslags-Näsby, vilket 
beror på en omfördelning av kostnader mellan åren och uppdaterad betalplan. 
 
Det projekt inom nya utbyggnadsområden som rapporterar en större positiv 
avvikelse mot total projektbudget är Hägerneholm som går mot färdigställande. 

Årliga anslag 
Årets investeringar prognostiseras uppgå till 82,4 mnkr vilket är i nivå med 
budget. Nedan redovisas de projekt som pågår inom kategorin årliga anslag. 
Projekten i följs inte upp mot total projektbudget då projektens karaktär är 
löpande. 
 

SBN Utfall 
mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Avvikelse-
prognos 

helår 

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 

Belysning 0,4 11,2 11,2 0,0 

Reinvestering gata, brounderhåll 0,2 19,2 19,2 0,0 

Trafik och framkomlighet 0,5 16,0 16,0 0,0 

Investeringar VA 7,8 22,0 22,0 0,0 

Övriga projekt ** 0,8 14,0 14,0 0,0 

Summa investeringar 9,7 82,4 82,4 0,0 
**Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. För ytterligare information om dessa projekt se 
den mer detaljerade rapporten för stadsbyggnadsnämnden där alla projekt redovisas. 
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Övriga investeringar 
Övriga investeringar är nämndernas investeringar i inventarier. Årets inventarier 
prognostiseras uppgå till 19,1 mnkr vilket är i nivå med budget. 
 

Övriga investeringar Utfall Prognos Budget Avvikelse-
prognos 

Inventarier mars helår helår helår 

(mnkr) 2021 2021 2021 2021 

Kultur- och fritidsnämnden 0,2 1,6 1,6 0,0 

Socialnämnden  7,0 7,0 0,0 

Barn- och grundskolenämnden 0,6 8,0 8,0 0,0 

Gymnasie- och näringslivsnämnden  2,2 2,2 0,0 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd  0,3 0,3 0,0 

Summa investeringar 0,8 19,1 19,1 0,0 
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