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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 1,8 mkr vid årets slut. Det är 2,1 mkr sämre än det bud-

geterade resultatet på 3,9 mkr.   

 

Det råder  osäkerhet hos flera verksamheter i vilken ut-

sträckning statsbidrag och andra bidrag kommer att täcka 

de kostnader som uppstår genom kommunens flykting– 

och integrationsverksamhet. I det prognosticerade resulta-

tet finns en viss försiktighet inbakad avseende detta. 

 

Skatteintäkter och statsbidrag beräknas bli ca 0,5 mkr 

lägre än budgeterat. Finansförvaltningen redovisar totalt 

ett plus på 10,1 mkr, där kommunens räntekostnader för 

de långfristiga lånen bidrar  mest till överskottet. 

 

Förvaltningarna redovisar underskott på totalt 12,2 mkr. 

Socialförvaltningen, barn– och utbildningsförvaltningen 

och kommunledningsförvaltningen redovisar större under-

skott. Övriga nämnder redovisar endast mindre avvikelser 

från budget.  

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.  Kommunstyrelsen avser att strukturera upp sin 

ekonomistyrning genom ett särskilt projekt för att kunna 

möte de framtida utmaningarna. 

 

Investeringsbudgeten för 2017 uppgår till 92,6 mkr  inkl 

ombudgeteringar från föregående år. Nämnderna rappor-

terar inga betydande avvikelser ifrån beslutad budget i 

sina prognoser. 

En viktig förutsättning är att insikten ökar om att sämre 

tider väntar och att det därför krävs ett ökat fokus på ef-

fektiviseringar. En annan förutsättning är att staten, kom-

muner och landsting samarbetar. Det är kommunernas och 

landstingens uppgift att effektivisera sina verksamheter 

medan staten har en viktig roll att skapa förutsättningar 

för detta.  

Tillväxten i den svenska ekonomin är för närvarande 

stark, med kraftig sysselsättningsökning och bra tillväxt i 

skatteunderlaget. Vi befinner oss i en högkonjunktur. Ef-

terfrågan på arbetskraft är stor och det blir allt svårare för 

arbetsgivarna att hitta arbetskraft med rätt kompetens, inte 

minst i kommuner och landsting. Högkonjunkturen väntas 

kulminera under 2018. För åren därefter, 2019–2020, an-

tas ekonomin successivt återgå till ett konjunkturellt nor-

maltillstånd vilket innebär att sysselsättningen stagnerar 

och att skatteunderlaget utvecklas svagare.  

 

Kommunernas resultat 2016 var ett av de starkaste någon-

sin trots att kostnaderna ökade ovanligt kraftigt.  

De närmaste åren kommer den kraftiga ökningen av anta-

let barn och äldre fortsätta. Denna ökning motsvaras inte 

av en lika stor tillväxt i skatteunderlaget. Fram till 2020 

kommer ett gap uppstå mellan underliggande intäkter och 

kostnader. 

Det gap som uppstår fram till 2020 i kalkylen stannar inte 

där utan det fortsätter att växa under lång tid framöver. 

Det gäller därför att hitta långsiktiga lösningar. Detta kan 

vara möjligt med hjälp av digitalisering och ändrade ar-

betssätt. Ökade behov behöver inte bara mötas med fler 

anställda utan även med arbetsbesparande lösningar som 

möjliggörs av ny teknik. Det är dock inte troligt att sådana 

effektiviseringar kommer på plats tillräckligt snabbt, var-

för andra åtgärder behövs på kort sikt. Det finns sannolikt 

ett visst utrymme för skattehöjning och även för kostnads-

minskningar genom traditionella rationaliseringar eller 

rena besparingar. Dessutom är statens ekonomi så god att 

det finns möjligheter att kraftig öka de generella statsbi-

dragen.  
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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 624 

mkr. Det innebär att 1 procentenhets avvikelse motsva-

rar drygt 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 3,9 mkr.  



Avvikelser: 

Totalt räknar nämnden med ett underskott under året.  

De största avvikelser inom nämnden är: 

 

 +200 tkr, måltidsenheten, beror  till stora delar  

på utökad verksamhet vid skola/förskola. Åtgärder 

för att minska underskottet planeras. 

 

 

 

 

Kultur– och tekniknämnden 

 

Kommunens befolkningsutveckling har varit negativ un-

der året. Totalt har ca 134 personer flyttat in till kommu-

nen medan 162 har flyttat ut. Detta är sämre nettosiffror 

än motsvarande period föregående år då inflyttningsöver-

skottet uppgick till 27 personer. Antalet födda uppgår till 

22 stycken och antalet avlidna är 35 stycken. Totalt har 

befolkningen minskat med 43 person  till och med sista 

februari, motsvarande siffra föregående år var en ökning 

med 3 personer. 

 

Befolkning vid prognostillfället: 11 239 

Befolkningsutvecklingen 
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Avvikelser: 

Kommunstyrelsen beräknas ge ett underskott om –4 567 

tkr vid årets slut.  

 

 -3 300 tkr, Gymnasieskolan, Kommunens bi-

drag till Sydnärkes Utbildningsförbund höjdes 

kraftigt inför 2017 då kommunens andel av antalet 

elever blev större. Höjningen blev bekant efter att 

budgeten blev fastställd. 

 

 -1 300 tkr, IT-verksamhet, Sydnärke IT har  

höjt takten i sin infrastrukturomvandling vilket gör 

att medlemsbidragen till den gemensamma nämn-

den höjts avsevärt. 

 

 

Kommunstyrelsen  

 

Nämndernas avvikelser i driftbudgeten 

Kommunledningsförvaltningen 

Budgeterad nettokostnad -153 003 

Prognos -157 570 

Avvikelse -4 567 

Tekniska förvaltningen 

Budgeterad nettokostnad -13 015 

Prognos -13 255 

Avvikelse -240 
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Sydnärkes Byggnämnden  

Avvikelser: 

Goda intäkter för bygglovsavgifter ger överskott. 

 

 +1 000 tkr, intäkterna från bygglov och fram-

tagning av planer mm. ger ett överskott. 

 

 +450 tkr, personalkostnader. 

 

 -1 300 tkr, konsultstöd. 

 

Avvikelser: 

Barn– och utbildningsnämnden bedömer att resultatet för 

nämnden 2017 kommer att ligga 3,7 mkr sämre än budge-

ten. Det är mycket svårt för nämnden att bedöma omfatt-

ningen av bidrag för asylbarn/elever vilket försvårar pro-

gnosen. 

Följande större budgetavvikelser finns att rapportera: 

 

 + 400 tkr förskolan, fär re barn i omsorg på obe-

kväm arbetstid. 

 

 -1 750 tkr grundskola, lärar tjänster  för  att bed-

riva skola för asylelever täcks inte av bidrag. 

 

 -1 430 tkr , barn i behov av särskilt stöd,  beho-

vet av resurspersoner är för närvarande betydligt 

större än planerad budget. 

 

 -385 tkr, administration,  merkostnader  på 

grund av pensionsavgångar samt utökning av ad-

ministrativa resurser orsakar budgetöverskridandet. 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Nämndernas avvikelser i driftbudgeten, forts 

 

 

 

 

Avvikelser: 

Kultur– och tekniknämnden  räknar med  att kunna bed-

riva årets verksamhet inom beslutad budgetram. I pro-

gnosen finns medräknat att istället använda en del av de 

senaste årens outnyttjade driftbidrag till föreningar som 

investeringsbidrag till föreningar. 

 

 

Kultur– och tekniknämnden 

Sydnärkes Byggförvaltning 

Budgeterad nettokostnad -2 153 

Prognos -1 953 

Avvikelse 200 

Kultur– och fritidsförvaltningen 

Budgeterad nettokostnad -24 167 

Prognos -24 167  

Avvikelse 0 

Barn– och utbildningsförvaltningen 

Budgeterad nettokostnad -187 856 

Prognos -191 606 

Avvikelse -3 750 



Totalt har kommunen budgeterat investeringar på 93 mkr, 

inklusive om– och tilläggsbudgeteringar från föregående 

år. Till och med april månad har ca 11 mkr redovisats. 

Inga större avvikelser från budget rapporterats i progno-

serna. Det största projekten är nybyggnation av en återvin-

ningscentral (20 mkr) och ombyggnad av Sjöängshallen 

(12 mkr). 

 

De skattefinansierade investeringarna uppgår till 79 mkr 

och de avgiftsfinansierade till 14 mkr.  

Socialnämnden Avvikelser: 

Socialnämnden kalkylerar med ett underskott om totalt  

3,9 mkr. Det är en förbättring från föregående månad med 

0,7 mkr främst beroende på lägre underskott både inom 

individ– och familjeomsorgen och äldreomsorgen. 

 

Nedan kommenteras de största avvikelserna inom nämn-

dens område: 

 

 -3 400 tkr, Äldreomsorgen/socialpsykiatrin, 

överskridandet kommer främst från hemtjänsten. 

Det pågår dock ett intensivt arbete med att bättre 

matcha resurser mot behov vilket tros kan få ner 

underskottet på sikt. 

 

 -300 tkr, LSS,  ett nytt externt boendebeslut 

tillkommer i maj och bedöms kunna orsaka ett un-

derskott. 

 

 -200 tkr, Individ– och familjeomsorg, under -

skottet kommer från köpta platser för missbrukar-

vård. 

 

 

 

Investeringar 
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Avvikelser: 

Finansförvaltningen lämnar ett överskott om 10 078 tkr 

utöver det budgeterade resultatet på 3 948 tkr.  

De främsta orsakerna är :  

 Högre finansiella intäkter + 400 tkr 

 Lägre räntekostnader +7 500 tkr 

 Lägre intäkter skatter och statsbidrag –538 tkr 

 Lägre kalkylerade pensionskostnader +1 000 tkr 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningen 

Budgeterad nettokostnad -237 054 

Prognos -240 954 

Avvikelse -3 900 

Finansförvaltningen 

Budgeterad nettointäkt 623 235 

Prognos 631 273 

Avvikelse 10 078 
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Resultaträkning 

Investeringsredovisning 

 

    Driftredovisning 

Resultaträkning                                                               2016                                                    2017 

 Budget Prognos Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Verksamhetens intäkter 122 352 153 728 31 376 137 886 177 743 39 857 

Verksamhetens kostnader -684 809 -715 976 -31 167 -724 034 -774 837 -50 803 

Avskrivningar -30 315 -30 315 0 -37 808 -36 808 1 000 

Verksamhetens nettokostnader -592 772 -592 563 209 -623 955 -633 902 -9 946 

Skatteintäkter 496 589 492 806 -3 783 510 404 511 017 613 

Kommunalekonomisk utjämning 121 670 122 032 362 131 899 130 953 -946 

Finansiella intäkter 1 500 1 500 0 1 600 2 200 600 

Finansiella kostnader -19 535 -14 000 5 535 -16 000 -8 500 7 500 

Resultat 7 452 9 775 2 323 3 948 1 768 -2 179 

Investeringsredovisning                                                        2016                                                         2017 

 Budget Prognos Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

KS- Kommunledningsförvaltningen -200 944 -181 944 19 000 -41 112 -41 112 0 

Kultur– och tekniknämnden inkl VA -29 758 -27 481 2 277 -42 948 -42 948 0 

Sydnärkes Byggämnd 0 0 0 0 0 0 

Kultur– och tekniknämnden -5 265 -4 365 900 -6 322 -6 322 0 

Barn– och utbildningsnämnden -770 -770 0 -560 -560 0 

Socialnämnden -2 048 -1  568 480 -1 614 -1  614 0 

Summa Investeringsutgifter -238 785 -216 128 22 657 -92 556 -92 556 0 

Driftredovisning                                                               2016                                                     2017 

 Budget Prognos Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

KS- Kommunledningsförvaltningen -148 942 -150 601 -1 659 -153 003 -157 570 -4 567 

Kultur– och tekniknämnden -13 056 -13 171 -115 -13 015 -13 255 -240 

Sydnärkes Byggnämnden -2 197 -1 897 300 -2 153 -1 953 200 

Kultur– och tekniknämnden -20 872 -20 687 185 -24 167 -24 167 0 

Barn– och utbildningsnämnden -173 938 -171 088 2 850 -187 856 -191 606 -3 750 

Socialnämnden -226 936 -230 236 -3 300 -237 054 -240 954 -3 900 

       

Summa nämnderna -584 622 -586 361 -1 739 -617 248  -629 505 -12 257 

Finansförvaltningen 592 074 596 136 4 062 621 195 631 276 10 078 

Summa Nettokostnader 7 452 9 775 2 323 3 947 1 768 -2 179 



Sjukfrånvaro i procent per förvaltning 

Sjukfrånvaron är lägre under första kvartalet 2017 jäm-

fört med första kvartalet 2016. Den totala sjukfrånvaron 

har minskat med 0,15 procent vilket får anses vara en 

tydlig förändring.  På de mindre förvaltningarna med få 

medarbetare kan enstaka sjukdomsfall få orimligt stor 

påverkan på statistiken. 

I jämförelse med övriga kommuner i Sydnärke har 

Askersunds kommun fortfarande en låg ökning av sjuk-

frånvaron. 

Likviditeten har gått från att vara god till att nu vara svag, 

under den höga investeringstakten de senaste åren har 

kommunen försökt att finansiera så mycket som möjligt 

med egna medel. 

Låneskulden uppgår till ca 404 mkr vilket är 45 mkr mer 

än vid motsvarande period föregående år. Upplåning på ca 

20-30 mkr planeras under resten av året för att finansiera 

de strategiska investeringarna. 

 

De placerade medlen avseende framtida pensionsutbetal-

ningar uppgår till ca 23 mkr. 

Likviditet, upplåning och placering 
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Personalredovisning 

Sjukfrånvaro i procent 

 Kvartal 1 2016 Kvartal 1 2017 

KLF 8,24 6,77 

Tekniska 8,28 7,21 

KUF 10,85 7,88 

BOU 5,51 6,52 

SF 10,22 9,80 

Bygg 10,93 10,51 

Totalt 8,33 8,18 

Anställda per förvaltning 

 Kvartal 1 2016 Kvartal 1 2017 

Förvaltning Heltid deltid Heltid deltid 

KLF 45,00 3,55 46,00 2,45 

Tekniska 73,00 22,83 87,00 25,31 

KUF 18,00 3,10 17,00 5,36 

BOU 259,00 46,40 272,00 42,25 

SF 223,00 181,30 224,00 198,00 

SBN 11,00 0,50 10,00 0,00 

Totalt 629,00 257,68 626,00 273,37 

Den stora ökningen av anställda beror i huvudsak på utökning av resurspersoner främst inom måltidsverksam-

heten och förskolan. Det totala antalet anställda i kommunen har ökat med drygt 27 stycken jämfört med 1:a 

kvartalet 2016. 
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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 


