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Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet - Bokslut 2021
(2022 SBN0001)
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskottet har tagit del av informationen och lämnar inget
förslag till beslut.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2021 uppgår till 21 162 tkr.
Samhällsbyggnadsnämnden har under 2021 fått tilläggsbudget avseende:
Avtal medfinansiering Trafikverket Gång och Cykelväg Torup
Justering kapitalkostnader
Belysningsanläggningen i Skateparken

75 tkr
-1 377 tkr
70 tkr

Samhällsbyggnadsnämnden visar en negativ avvikelse vid bokslutet på 5 754 (-27,2 %) innan
periodisering VA och avfallshantering. Efter periodisering VA och avfallshantering är
avvikelsen positiv med 155 tkr (0,7 %). Den positiva avvikelsen beror främst på mer
bygglovsintäkter än budgeterat och lägre kostnader för bostadsanpassningar än budgeterat då
få ansökningar har kommit in.
Underskottet på 1 806 tkr som fanns inom Vatten och avlopp vid bokslut 2020 fördes över till
2021. Verksamheten visar vid bokslut 2021 en negativ avvikelse på 839 tkr.
Underskottet på 2 460 tkr som fanns inom Avfallshantering vid bokslut 2020 fördes över till
2021. Verksamheten visar vid bokslut 2021 en negativ avvikelse på 5 070 tkr.
Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 15 920 tkr inklusive beslutad ombudgetering
på 7 420 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden visar vid bokslutet en positiv avvikelse på 1 908 tkr.
Helårsbudgeten för investeringarna avseende Vatten och avlopp uppgår till 18 843 tkr
inklusive beslutad ombudgetering på 2 843 tkr Verksamheten visar vid bokslutet en positiv
avvikelse på
13 372 tkr.
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Helårsbudgeten för investeringarna avseende avfallshanteringen uppgår till 2 124 tkr
inklusive beslutad ombudgetering på 984 tkr. Verksamheten visar vid bokslutet en positiv
avvikelse på
743 tkr.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse- Bokslut 2021
 Bokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2021
 Bokslut Vatten och Avlopp 2021
 Samhällsbyggnadsnämnden- bokslut 2021 kort version
 Vatten och avlopp - bokslut 2021 kort version
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2021.
Paragrafen är justerad
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