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Ekonomiavdelningen  

Bo Lindström  

Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april 

och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige 

på det ekonomiska resultatet vid årets slut. Vid sidan 

av dessa två prognoser infordrar Kommunstyrelsen 

månatliga prognoser från nämnderna som är av mer 

övergripande karaktär. 



Den nu redovisade prognosen indikerar ett positivt resultat 

på 9,8 mkr vid årets slut. Det är 2,3 mkr bättre än det bud-

geterade resultatet på 7,5 mkr.   

 

I det prognosticerade resultatet har inte räknats in någon 

resultatpåverkan från de extra statsbidraget för flykting– 

och integrationsverksamhet, utan bara som täckning för 

kostnader som redovisats. 

 

Skatteintäkter och statsbidrag beräknas bli ca 3,5 mkr 

lägre än budgeterat. Finansförvaltningen redovisar totalt 

ett plus på 4,1 mkr, där kommunens räntekostnader för de 

långfristiga lånen bidrar till överskottet 

 

Förvaltningarna redovisar underskott på totalt 1,7 mkr, 

vilket är bättre än föregående månads budgetuppföljning. 

Socialförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen 

redovisar underskott på –3,3 mkr resp. –1,6 mkr. Övriga 

nämnder redovisar överskott eller resultat som motsvarar 

budgetram. Socialnämnden har  beviljats ett tilläggsanslag 

på 3,9 mkr för utökad bemanning inom äldreomsorgen. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förutser stora 

ekonomiska utmaningar för kommunsektorn under den 

kommande tre-års perioden.  Det är i huvudsak tre orsa-

ker som nämns i sammanhanget: 

 

1. Den kraftiga befolkningsökningen. 

2. Demografiska förändringar. 

3. Stora investeringsbehov. 

 

Det är därför mycket viktigt att kommunstyrelsen och 

nämnderna, inför dessa utmaningar, anpassar sina verk-

samheter så att ekonomiskt utrymme finns att möta fram-

tiden.  

 

Investeringsbudgeten för 2016 uppgår till 239 mkr  inkl 

ombudgeteringar från föregående år. Nämnderna rappor-

terar totalt ca 23 mkr i avvikelser från investeringsbudge-

ten i sina prognoser. Främsta orsaken är att om– och till-

byggnad av Hammars skola senareläggs. 

sysselsättningen och därmed också skattunderlaget växer 

snabbt. Skatteunderlaget ökar i år och nästa år med drygt 

2 procent i reala termer vilket är ungefär dubbelt mot nor-

malt. Samtidigt når arbetslösheten nästa år ner mot 6,5 

procent. 

 

För åren 2018 och 2019 förutsätts  svensk ekonomi nå 

konjunkturell balans och därefter utvecklas i linje med 

potentiell tillväxt. Det innebär BNP-ökningar på 1,8 pro-

cent dessa båda år och en tillväxt i inhemsk efterfrågan 

som är av ungefär samma omfattning. Den kommunala 

konsumtionen fortsätter att växa relativt snabbt till följd 

av de växande krav som den snabbt växande befolkningen 

ställer. Samtidigt utvecklas hushållens konsumtionsutgif-

ter långsammare än under 2016 och 2017 till följd av en 

väsentligt svagare inkomstutveckling. För att kommun-

sektorn ska kunna klara sina åtaganden beräknas skatten 

behöva höjas med sammantaget 1 krona och 82 öre fram 

till 2019 jämfört med i dag. Dessa skattehöjningar tillsam-

mans med högre räntor innebär att hushållens disponibla 

inkomster under dessa båda år minskar i reala termer räk-

nat per invånare. 

Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt i fjol 

med en ökning av BNP på närmare 4 procent i kalen-

derkorrigerade termer. Framöver beräknas tillväxten bli 

något lägre och BNP väntas i år och nästa år öka med om-

kring 3 procent. Den svenska ekonomin fortsätter därmed 

att utvecklas betydligt starkare än ekonomin i många 

andra länder. Förklaringen är en mycket stark utveckling 

av inhemsk efterfrågan. Investeringarna och inte minst 

byggnadsinvesteringarna växer snabbt. I år växer också 

den offentliga konsumtionen rejält som en konsekvens av 

den omfattande flyktinginvandringen. 

 

Jämfört med bedömningen som presenterades i februari 

har en del förändringar skett. Den mest avgörande är en 

ny befolkningsprognos som innebär att befolkningen 

framöver inte växer lika mycket som i tidigare bedöm-

ning. I bedömningen från februari antogs befolkningen 

öka med uppemot 1 miljon mellan 2014 och 2019, men i 

den nya befolkningsprognosen begränsas ökningen till 

cirka 690 000. Skillnaden hänger samman med en inte 

lika omfattande nettoinvandring. 

En fortsatt stark utveckling av inhemsk efterfrågan gör att 
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Sammanfattning 

Omvärlden 

 

Prognosens tillförlitlighet 

När prognosen ska tolkas är det viktigt att ha i minnet 

att den baseras på årets första fyra månader.  

 

Verksamhetens nettokostnader uppgår till drygt 584 

mkr. Det innebär att 1 procentenhets avvikelse motsva-

rar knappt 6 mkr. Det är därför tämligen ointressant att 

diskutera om kommunen kommer att redovisa en eller 

fem mkr i resultat.  

Prognosen ska istället ses som indikator på om kom-

munen kommer att klara sitt budgeterade resultat eller 

inte. Föreliggande prognos ger vid handen att kommu-

nen, om förutsättningarna inte dramatiskt förändras, 

kommer att uppnå ett resultat i närheten av det budge-

terade resultatet på 7,5 mkr.  



Avvikelser: 

Totalt räknar nämnden med ett underskott under året.  

De största avvikelser inom nämnden är: 

 

 +200 tkr, servicevaktmästeri, ca 6 mån vakans 

vid Sjöängen. 

 

 

 -300 tkr, gata/or och vägar, högre personalkost-

nader bland annat för jour och beredskap. 

 

 

Kultur– och tekniknämnden 

 

Kommunens befolkningsutveckling har varit försiktigt 

positiv under året. Totalt har ca 161 personer flyttat in till 

kommunen medan 134 har flyttat ut. Detta är sämre netto-

siffror än motsvarande period föregående år då inflytt-

ningsöverskottet uppgick till 39 personer. Antalet födda 

uppgår till 24 stycken och antalet avlidna är 48 stycken. 

Totalt har befolkningen ökat med 3 person  till och med 

sista mars, motsvarande siffra föregående år var en ökning 

med 33 personer. 

 

Befolkning vid prognostillfället: 11 154 

 

Befolkningsutvecklingen 
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Avvikelser: 

Kommunstyrelsen beräknas ge ett underskott om –1 659 

tkr vid årets slut.  

 

 -750 tkr, Färdtjänst och skolskjutsar Verksam-

heten är underbudgeterad. Ny upphandling är på 

gång. 

 

 -800 tkr, Fastigheter, utökat underhållsbehov. 

 

 

Avvikelser: 

Det besparingsuppdrag på 11,8 mkr som delades ut inför 

budgetåret 2012 beräknas vara helt upparbetet vid årets 

slut. 

 

Kommunstyrelsen  

Nämndernas avvikelser i driftbudgeten 

Kommunledningsförvaltningen 

Budgeterad nettokostnad -148 942 

Prognos -150 601 

Avvikelse -1 659 

Tekniska förvaltningen 

Budgeterad nettokostnad -13 056 

Prognos -13 171 

Avvikelse -115 
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Befolkningsutveckling per månad 2011-2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Besparingsåtgärder 

Budgeterad nettokostnad 1 319 

Prognos 1 319 

Avvikelse 0 



Sydnärkes Byggnämnden  

Avvikelser: 

Goda intäkter för bygglovsavgifter ger överskott. 

 

 +700 tkr, bygglov, intäkterna från bygglov ger ett 

överskott. 

 

 +300 tkr, personalkostnader. 

 

 -700 tkr, konsultstöd. 

 

Avvikelser: 

Barn– och utbildningsnämnden bedömer att resultatet för 

nämnden 2016 kommer att ligga 2,8 mkr bättre än budge-

ten. Generellt sett hjälper de riktade statsbidrag som 

nämnden fått 2016 till att prognostisera det goda resulta-

tet.  

Följande större budgetavvikelser finns att rapportera: 

 

 + 800 tkr förskolan, färre barn i omsorg på obe-

kväm arbetstid. 

 

 -800 tkr, fritidshem, utökat behov. 

 

 +2 100 tkr grundskola, allmän återhållsamhet 

främst vid vakanser för att kunna täcka upp för  

extra personal inom andra verksamhetsområden (se 

ovan). 

 

 +1 700 tkr , slussen,  fler barn inom planerad or-

ganisation genererar överskott. 

 

 -500 tkr, administration,  personalkostnaderna 

överskrider budgeten. 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Nämndernas avvikelser i driftbudgeten, forts 

 

 

 

 

Avvikelser: 

Kultur– och tekniknämnden  räknar med ett överskott 

på 185 tkr vid årets slut. Överskottet kommer från fri-

tidsverksamheten. 

 

 +375 tkr, fritidsverksamhet, överskott från 

föreningsbidragen. 

 

 -150 tkr, allmän renhållning, ökade insatser för 

renhållning och flaggning. 

 

 

Kultur– och tekniknämnden 

Sydnärkes Byggförvaltning 

Budgeterad nettokostnad -2 197 

Prognos -1 897 

Avvikelse 300 

Kultur– och fritidsförvaltningen 

Budgeterad nettokostnad -20 872 

Prognos -20 687  

Avvikelse 185 

Barn– och utbildningsförvaltningen 

Budgeterad nettokostnad -173 938 

Prognos -171 088 

Avvikelse 2 850 



Totalt har kommunen budgeterat investeringar på 239 

mkr, inklusive om– och tilläggsbudgeteringar från föregå-

ende år. Till och med april månad har 57 mkr redovisats.  

Det största projektet är Sjöängen som beräknas redovisa 

kostnader på ca 140 mkr under året. 

 

De skattefinansierade investeringarna uppgår till 224 mkr. 

Prognosen pekar på att ca 203 mkr kommer att förbrukas 

under året.  

Socialnämnden Avvikelser: 

Socialnämnden kalkylerar med ett underskott om totalt  

3,3 mkr. Det är en förbättring från föregående månad med 

4,3 mkr främst beroende på ett beviljat tilläggsanslag på 

3,9 mkr för utökad bemanning på äldreboende.  

 

Nedan kommenteras de största avvikelserna inom nämn-

dens område: 

 

 -2 800 tkr, äldreomsorgen, överskridandet kom-

mer främst från hemtjänsten beroende på ökad 

vårdtyngd och flera nya ärenden, samt överbelägg-

ning på korttidsboendet. . 

 

 -400 tkr, LSS/socialpsykiatri,  LSS-boenden är 

största orsaken till underskottet. 

 

 

 

 

 

Investeringar 
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Avvikelser: 

Finansförvaltningen lämnar ett överskott om 4 062 tkr 

utöver det budgeterade resultatet på 7 452 tkr.  

De främsta orsakerna är :  

 Lägre pensionskostnader +1 300 tkr 

 Lägre räntekostnader +5 535 tkr 

 Lägre intäkter skatter och statsbidrag –3 421 tkr 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningen 

Budgeterad nettokostnad -226 936 

Prognos -230 236 

Avvikelse -3 300 

Finansförvaltningen 

Budgeterad nettointäkt 591 149 

Prognos 595 211 

Avvikelse 4 062 
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Resultaträkning 

Investeringsredovisning 

 

    Driftredovisning 

Resultaträkning                                                              2015                                                          2016 

 Budget Prognos Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Verksamhetens intäkter 92 594 97 973 5 379 122 352 153 728 31 376 

Verksamhetens kostnader -632 067 -650 564 -18 497 -684 809 -715 976 -31 167 

Avskrivningar -26 151 -26 151 0 -30 315 -30 315 0 

Verksamhetens nettokostnader -565 624 -578 742 -13 118 -592 772 -592 563 209 

Skatteintäkter 473 596 473 675 79 496 589 492 806 -3 783 

Kommunalekonomisk utjämning 113 693 110 779 -2 914 121 670 122 032 362 

Finansiella intäkter 1 400 5 900 4 500 1 500 1 500 0 

Finansiella kostnader -15 600 -10 600 5 000 -19 535 -14 000 5 535 

Resultat 7 465 1 012 -6 453 7 452 9 775 2 323 

Investeringsredovisning                                                           2015                                                         2016 

 Budget Prognos Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

KS- Kommunledningsförvaltningen -201 096 -201 096 0 -200 944 -181 944 19 000 

Kultur– och tekniknämnden inkl VA -53 753 -53 753 0 -29 758 -27 481 2 277 

Sydnärkes Byggämnd 0 0 0 0 0 0 

Kultur– och tekniknämnden -3 290 -2 540 750 -5 265 -4 365 900 

Barn– och utbildningsnämnden -456 -581 -125 -770 -770 0 

Socialnämnden -3 525 -3  525 0 -2 048 -1  568 480 

Summa Investeringsutgifter -262 120 -261 495 625 -238 785 -216 128 22 657 

Driftredovisning                                                                 2015                                                    2016 

 Budget Prognos Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

KS- Kommunledningsförvaltningen -122 271 -122 530 -259 -148 942 -150 601 -1 659 

   Varav Besparingsuppdraget 1 319  1 319 0 1 319 1 319 0 

Kultur– och tekniknämnden -35 859 -36 849 -990 -13 056 -13 171 -115 

Sydnärkes Byggnämnden -1 961 -1 861 100 -2 197 -1 897 300 

Kultur– och tekniknämnden -17 201 -16 920 280 -20 872 -20 687 185 

Barn– och utbildningsnämnden -168 277 -169 512 -1 235 -173 938 -171 088 2 850 

Socialnämnden -209 707 -220 107 -10 400 -226 936 -230 236 -3 300 

       

Summa nämnderna -559 636 

 

-572 140 -12 504 -584 622 -586 361 -1 739 

Finansförvaltningen 567 101 573 152 6 051 592 074 596 136 4 062 

Summa Nettokostnader 7 465 1 012 -6 453 7 452 9 775 2 323 



Sjukfrånvaro i procent per förvaltning 

Sjukfrånvaron är högre under första kvartalet 2016 jäm-

fört med första kvartalet 2015. Den totala sjukfrånvaron 

har ökat med 0,33 procent vilket får anses vara en stor 

förändring.  På de mindre förvaltningarna med få medar-

betare kan enstaka sjukdomsfall få orimligt stor påver-

kan på statistiken. 

I jämförelse med övriga kommuner i Sydnärke har 

Askersunds kommun fortfarande en låg ökning av sjuk-

frånvaron. 

Likviditeten är för närvarande god, den kommande höga 

investeringstakten samt att Migrationsverket ligger efter 

med utbetalningarna innebär dock ändå påfrestningar på 

kassan. Bedömningen är ändå att amortering av långfris-

tiga lån på 10-20 mkr ska kunna göras under året 

Låneskulden uppgår till ca 359 mkr vilket är 129 mkr mer 

än vid motsvarande period föregående år. Upplåning på ca 

50 mkr planeras under resten av året för att finansiera 

främst nya Sjöängen. 

 

De placerade medlen avseende framtida pensionsutbetal-

ningar uppgår till ca 20 mkr. 

 

Likviditet, upplåning och placering 
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Personalredovisning 

Sjukfrånvaro i procent 

 Kvartal 1 2015 Kvartal 1 2016 

KLF 9,80 8,24 

Tekniska 11,50 8,28 

KUF 4,18 10,85 

BOU 5,52 5,51 

SF 8,69 10,22 

Bygg 7,63 10,93 

Totalt 8,01 8,33 

Anställda per förvaltning 

 Kvartal 1 2015 Kvartal 1 2016 

Förvaltning Heltid deltid Heltid deltid 

KLF 38,00 3,00 45,00 3,55 

Tekniska 89,00 20,52 73,00 22,83 

KUF 15,00 3,50 18,00 3,10 

BOU 233,00 59,60 259,00 46,40 

SF 207,00 161,71 223,00 181,30 

SBN 9,00 0,50 11,00 0,50 

Totalt 592,00 248,84 629,00 257,68 

Den stora ökningen av anställda beror i huvudsak på den kraftigt ökade flyktingverksamheten. Det totala antalet 

anställda i kommunen har ökat med drygt 45 stycken jämfört med 1:a kvartalet 2015. 
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Askersunds kommun 

696 82 Askersund 

 

Tfn: 0583-81 000 

Fax:0583-81 100 

E-post:info@askersund.se 

www.askersund.se 


