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Tyresö kommun redovisar ekonomiskt överskott för 2021
Årets resultat för Tyresö kommun innebär 
ett överskott på 213,2 miljoner kronor.  
Det motsvarar 7,2 procent av skatter och 
generella statsbidrag. Tack vare de 
positiva resultaten har inte upplåningen 
ökat i samma takt som förväntades.

Bokslutskommunikén är kommunstyrelse-
förvaltningens samlade bild av Tyresö 
kommuns bokslut för 2021. Syftet är att 
presentera ett preliminärt resultat för året 
i avvaktan på att årsredovisningen behand-
las i kommunstyrelsen den 5 april och i 
kommunfullmäktige den 28 april. Bokslutet 
är ännu inte granskat av kommunens 
revisorer.

Resultat för 2021
Tyresö kommun redovisar ett preliminärt 
resultat på 213,2 miljoner kronor (mnkr) 
för 2021. Resultatet motsvarar 7,2 procent 
av skatteintäkter och generella stats-
bidrag. Fullmäktige har satt som mål 
att resultatet över en mandatperiod ska 
uppgå till 2,5 procent. För 2021 var det 
budgeterade resultatet 2,3 procent.

Jämfört med 2020, då kommunen 
redovisade ett överskott på 193,9 mnkr, 
innebär resultatet en förbättring på 19,3 
mnkr. Det höga resultatet påverkas 
främst av:
• att intäkter från skatter och generella 

statsbidrag är 75,9 mnkr högre än 
budgeterat

• att intäkter kopplat till exploatering  
(markförsäljning, gatukostnads-
ersättning och exploateringsbidrag)  

är 26,6 mnkr högre än budgeterat
• att kommunens verksamhetsområden 

lämnar ett resultat som är 79,7 mnkr 
bättre än budgeterat. I detta ingår 
betydande intäkter från riktade stats-
bidrag som överstigit budget med 41,3 
mnkr.

Verksamheterna
Verksamhetsområdenas nettokostnad 
uppgick för 2021 till 2 761 mnkr, vilket är 
en ökning med 138 mnkr eller 5,3 procent 
jämfört med 2020

Verksamhetsområdena redovisade 
gemensamt ett resultat som var 80 mnkr 
bättre än budgeterat.

Åtta av kommunens tretton verksam-
hets områden redovisade positiva resultat 
med totalt 115 mnkr medan fem visade en 
negativ avvikelse med totalt 35 mnkr. 

Resultaträkning 2021, mnkr Budget 
2021

Utfall 
2021 

Utfall  
2020 

Utfalls- 
förändring

Verksamhetens intäkter 679,3 723,4 665,1 58,3

Verksamhetens kostnader -3 351,4 -3 330,5 -3 185,6 -145,0

Avskrivningar -137,7 -140,3 -125,7 -14,6

Verksamhetens nettokostnad -2 809,7 -2 747,4 -2 646,2 -101,2

Skatteintäkter 2 546,2 2 635,9 2 520,8 115,1

Generella statsbidrag och utjämning 333,6 326,8 318,7 8,2

Verksamhetens resultat 70,1 215,3 193,3 22,1

Finansiella intäkter 10,0 9,1 14,0 -4,8

Finansiella kostnader -14,3 -11,2 -13,3 2,1

Resultat efter finansiella poster 65,8 213,2 193,9 19,3

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 65,8 213,2 193,9 19,3

Årets resultat exklusive jämförelse-
störande poster i procent av skatter och 
statsbidrag.

2,3 7,2 6,8 0,4



Inom förskola och skola har vikarie be-
hovet minskat som en anpassning till ökad 
sjukfrånvaro för både barn och personal 
i kombination med ökad försäljning till 
andra kommuner för elever som går i 
skolan i Tyresö. 

Till följd av pandemin har volymerna 
inom framförallt daglig verksamhet 
och boende vuxna LSS inom omsorg 
om personer med funktionsnedsättning 
minskat. Äldreomsorgens överskott 
beror till största del på att budgeterade 
kostnader finansierats med statsbidrag 
samt lägre volymer i utfallet än 

budgeterat. 
Hela underskottet inom samhälls-

byggnads kontoret beror på ”förgäves-
kostnader”, förstudiekostnader och 
saneringskostnader.

Förgäveskostnaderna på 15,4 mnkr 
handlar om kostnader som uppstår i 
projekt och bokförts som investering, 
men där det senare visar sig att inves-
teringen inte blir av, eller att det 
arbete som har gjorts i investeringen 
inte kommer att tillföra ett bestående 
värde i projektet. Dessa kostnader har 
nu driftförts till 2021. Utöver detta har 

kommunen korrigerat sin redovisning när 
det gäller förstudieutgifter. Därmed har 
upparbetade förstudieutgifter på totalt  
8,3 mnkr bokats till resultatet under 2021. 

Slutligen så har samhällsbyggnads-
kontoret haft oförutsägbara kostnader 
gällande sanering på 4,6 mnkr. 

Inom gemensam verksamhet har 
centrala medel inte förbrukats fullt ut. 

Finansförvaltningens resultat har 
främst påverkats av högre skatteintäkter 
jämfört med antagandet i budget för 2021.
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Driftredovisning, mnkr
Nettokostnad

Andel av 
omsättning Kommunbidrag Avvikelse

 
Avvikelse 2020

Förskola -315,9 11,4% -329,0 13,1 14,8

Grundskola -765,8 27,7% -778,7 12,9 11,4

Gymnasieskola -242,4 8,8% -239,6 -2,8 1,8

Vuxenutbildning -27,7 1,0% -27,7 0,0 2,5

Individ- och familjeomsorg -248,5 9,0% -245,4 -3,2 -2,1

Arbete och integration -18,3 0,7% -17,4 -0,8 0,4

Omsorg om personer med funktionsnedsättning -258,3 9,4% -270,6 12,3 13,5

Äldreomsorg -346,6 12,6% -401,3 54,6 32,3

Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar -108,0 3,9% -116,8 8,8 0,6

Bygglovsverksamhet -8,9 0,3% -6,4 -2,4 -0,3

Samhällsbyggnadskontoret -170,7 6,2% -144,4 -26,3 -17,3

Gemensam verksamhet -220,3 8,0% -233,0 12,8 26,2

Politisk verksamhet -29,5 1,1% -30,2 0,6 1,1

Summa skattefinansierad verksamhet -2 760,9  -2 840,6 79,7 85,0

Finansförvaltningen 2 974,1  2 906,5 67,8 52,9

Resultat 213,2  65,8 147,5 137,8

Årets investeringar , mnkr 2021 2020 2019 2018

Bruttoinvesteringar 385,2 550,0 525,0 299,0

Nettoinvesteringar 371,4 522,0 462,0 178,0

Större investeringsobjekt, nettoutfall 2021 mnkr

Exploatering/omvandlingsområden

Exploatering östra Tyresö 58,9

Norra Tyresö Centrum 9,8

Wättinge 14,0

Bollmorabacken 14,0

Bäverbäcken, trafikområde och infrastruktur 16,3

Verksamhetsinvesteringar

Fornuddens skola 36,1

Hall vid Fornuddens skola 7,9

Förskola Akvarievägen 46,2

Ny ishall, Norra Tyresö Centrum 8,4

Parkeringsgarage och avfallsterminal vid ishallen 19,8

Fårdala ridskola, stall och personalutrymme 15,3

Funktionsprogram lärmiljö grundskola 10,0

Investeringar 
Kommunens nettoinvesteringar minskade 
med 150,6 mnkr jämfört med 2020 på 
grund av försenade projekt med hänsyn 
till pandemin. 

Effekter för kommunens  
finansiella ställning 
Kommunens upplåning ökar med 210 
mnkr. Kassaflödet från det ekonomiska 
resultatet har påverkat kommunens 
behov av upplåning. Soliditet inklusive 
pensions åtaganden ökar från 19,0 till 23,2 
procent medan soliditet exklusive panter 
och ansvarsförbindelser ökar från 37,5 till  
40,1 procent.


