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Mottagare

Kommunledningsutskottet

Årsredovisning för Tyresö kommun 2021
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
kommunledningsutskottet för beslut i kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2021 godkänns.
2. Kommunen avsätter 25 000 000 kr till resultatutjämningsreserven.
3. Ingen överföring av medel för investeringar.

Kommunstyrelseförvaltningen

Elin Waltersson
Tf kommundirektör

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens
verksamhet och ekonomi 2021. Årsredovisningen visar hur verksamheterna
har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen
redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och
hur väl målen för verksamheterna har uppfyllts.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens
verksamhet och ekonomi 2021. Syftet med årsredovisningen är att ge en bild
av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året.
Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin
ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i
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förhållande till den antagna budgeten och hur väl målen för verksamheterna
har uppfyllts. Dessutom görs en bedömning om den förväntade utvecklingen.

I anslutning till beslutet om att godkänna årsredovisningen för 2021 föreslås
25 000 000 tkr avsättas till resultatutjämningsreserven.
Årsredovisningen är under granskning av kommunens revisorer. Planen är att
granskningen ska ha genomförts innan kommunstyrelsen behandlar
årsredovisningen. När revisionsrapporten föreligger kommer årsredovisningen
kompletteras med ett sådant avsnitt.
I enlighet med kommunens investeringspolicy gäller att alla investeringsprojekt
har en budget som gäller för hela genomförandet. Vid behov kan denna
justeras i samband med de ordinarie beslutstillfällena i juni och november
årligen. Budget för kalenderåret ger en samlad bild över vilka medel som kan
behövas under året.
Då många av projekten spänner över flera år, och progressen i hög grad beror
av yttre omständigheter såsom planprocesser, entreprenadupphandlingar,
externa byggherrars egna byggprocesser samt resurstillgång i organisationen, är
det närmast omöjligt att prognosticera exakta budgetar för respektive projekts
årliga behov av medel. Att överföra medel från 2021 till 2022 innebär i de flesta
fall att medel aviserade kommande år också flyttas ett år framåt. Därför flyttas
inga medel i samband med årsredovisningen, utan en ny bedömning av utfall
för respektive år (prognos) fastställs i samband med ordinarie beslutstillfälle för
investeringsprogrammet i juni.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte
har genomförts.

