
 

 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 402 22 GÖTEBORG   Besök: Anders Personsgatan 8 GÖTEBORG 
E-post: info@vastkom.se                     www.vastkom.se 
Org.nr: 858501-2084 

Tjänsteutlåtande 2020-10-27 

Mottagare 

VästKoms styrelse  

 

 

Ekonomisk Uppföljning – helårsprognos efter augusti 2020 

 

Förslag till beslut 

1 Styrelsen noterar informationen 

 

Bedömningen av ekonomi per augusti visar på en årsprognos som är drygt 1 Mkr bättre än 
budget. Den övergripande orsaken är ett antal förseningar av projekt påverkade av Corona-
pandemin. Detta påverkar både intäkter och de kostnader som är rörliga. Risken är att 
projekt och åtgärder som gagnar kommunerna blir försenade men mycket har dragit igång 
efter sommaren och fysiska workshops och aktiviteter har ersatts med digitala. 

Planeringen är att flytta intäkter till 2021 så att projekten kan fortsätta.  

Under Corona-pandemin har största delen av vår fasta personal fått lägga annat åt sidan för 
att helt ägna sig åt åtgärder till följd av Corona. För att sänka kostnader för inställda projekt 
har vi kunnat senarelägga visstids-anställningar och avstå från tjänsteköp och 
konsulttjänster. 

Tyvärr fick inte VästKom möjlighet att söka statlig ersättning för Corona-kostnader då  
ideella föreningar som organisationsform ingick inte i Socialstyrelsens förordning. 

Både intäkter och kostnader blåses upp av flöden som administreras via VästKom, detta var 
inte budgeterade flöden. I kostnadsmassan finns även kostnader för skyddsmaterial som 
kommunerna avropat via Socialstyrelsen, dessa nettas ut av motsvarande belopp från 
kommunerna. 
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VästKom prognos efter aug 2020 MSEK

Budget Prognos Diff

Intäkter Kommentarer
Medlemsavgifter kommunalförbunden "2-kronan"' 3,4 3,4 0,05 Något fler invånare ger marginellt ökad 

Kommunbidrag "6-kronan" 10,3 10,3 0,00

Kommunbidrag "6-kronan" Extra satsning 2020 (FVM) 9 9 0,00

VästKoms andel av statliga bidrag till projekt i samverkan 5,6 4 -1,60
Viss neddragning då projekt är försenade pga 

Covid 19. Ombudgetaras till 2020.

Övriga intäkter 0 126,4 126,35
Ej budgeterade flöden som landar som intäkt 

och avropas av kommunerna 

Summa Intäkter 28,4 153,1 124,8

Kostnader
Lokaler -0,3 -0,3 0

Administration, Kommunikation -1,1 -1 0,1

Avrop från Kommunbidrag 6-kronan 0

-e-samordnare från kommunalförbunden ordinarie -4 -4 0

-e-samordnare från kommunalförbunden extra satsning -4 -4 0

-GITS gemensam förvaltning med VGR -2 -2 0

-GITS projekt med VGR -2,1 -1,8 0,3

Övriga avrop kommuner av statsbidrag via VästKom 0 -126,4 -126,4
Ej budgeterade flöden som landar som intäkt 

och avropas av kommunerna

0

Egna konferenser, arrangemang -0,5 -0,1 0,4 Inställt pga Covid 19

Inhyrd personal till projekt, tjänsteköp -2,2 -1,5 0,7 Viss neddragning då projekt är försenade pga 

Personal tillsvidare -10 -9 1 Viss neddragning då projekt är försenade pga 

Personal projekt (FVM) -2 -2 0 Viss eftersläpning av rekryteringar 

Räntenetto 0 0,2 0,2

Summa Kostnader -28,2 -151,9 -123,7

Resultat 0,2 1,2 1,1


