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1 Inledning och sammanfattning 

Aprilrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens totala 

ekonomi och verksamhet under de första fyra månaderna 2022 samt en prognos för resten av 

året. Den är också information till externa intressenter så som näringslivet, leverantörer, 

kreditgivare, samarbetspartners och andra offentliga myndigheter samt inte minst till 

kommuninvånarna. 

1.1 Verksamhet 

Den första april klassas inte längre covid-19 som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Innan 

den krisen hade hunnit lägga sig så fick vi en ny kris i vår omvärld som påverkar oss i och med 

kriget i Ukraina. Kommunen har förberett för att ta emot flyktingar. Kriget har också påverkat 

tillgång och priser på varor och tjänster. 

Flera stora byggprojekt pågår. Badhuset Kaskad och Kinna resecentrum beräknas båda 

färdigställas under hösten 2022. 

Ett fokuserat arbete har gjorts för att kommunen ska gå mot de två kommungemensamma 

målen -bästa barnkommun och bästa företagskommun. 

 

1.2 Personal 

Antalet tillsvidareanställda har åter ökat och är nu 3128 personer. Pandemiåren har 

4,6 procent fler tillsvidareanställda än pre-pandemi.  

  

1.3 Ekonomi 

Periodens resultat för januari till april var 22,6 mnkr. Det kan jämföras med motsvarande 

period föregående år då resultatet var 14,7 mnkr. 

Resultatprognos Marks kommun per april 2022 mnkr 

Budgeterat resultat 35,1 

Nämndernas prognos -10,6 

Gemensamma verksamheter -1,8 

Skatteintäkter och utjämning 36,9 

Finansnetto 0 

Årets resultat 59,6 

Resultatprognosen pekar på ett resultat 2022 om 59,6 mnkr. Jämfört med årets budgeterade 

resultat på 35,1 mnkr innebär det ett överskott med drygt 24 mnkr. 2021 blev resultatet 

106,8 mnkr vilket motsvarade ett överskott mot budget på drygt 96 mnkr. 
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2 Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Marks kommuns 

verksamhet under de första fyra månaderna 2022. Det är den samlade kommunala 

verksamheten oberoende av hur verksamheten är organiserad som beskrivs med fokus på 

väsentligheter. I årets första rapport ges en förenklad förvaltningsberättelse med information 

främst om händelser och omständigheter som avser tiden efter senaste årsredovisningen. 

2.1 Samhällsekonomisk utveckling 

Skatteunderlagsprognosen som ligger till grund för denna rapport vilar på ett 

samhällsekonomiskt scenario för utvecklingen globalt och i Sverige fram till år 2025. Analysen 

bygger på en konjunkturprognos till och med 2023. Baserat på rekordstora överraskningar i de 

svenska inflationsutfallen hittills i år (statistik till och med mars) samt att ha energipriser (i 

synnerhet på olja och el) väntas bestå året ut revideras inflationsprognosen upp kraftigt. KPIF-

inflationen beräknas skjuta över 5 procent som genomsnitt helåret 2022. Inflationen i Sverige 

antas dock gradvis sjunka, dels i takt med att energiprisernas bidrag till KPIF-beräkningen 

mattas av, dels i takt med att den underliggande inflationen (KPIF exklusive energi) åter 

bedöms sjunka under 2 procent. 

Förutom den höga inflationen är det stigande räntor som i hög grad präglar de 

makroekonomiska utsikterna. Ett brant uppställ för marknadsräntorna följer inte minst av 

förväntningar om höjda styrräntor från en rad centralbanker. En fortsatt ränteuppgång tycks i 

det närmaste oundviklig, givet den globala inflationschocken samt de ännu mycket låga 

styrräntorna. Den normalisering som stundat under tio år av unikt låga räntor är därmed här 

med besked. Inflations- och ränteuppgången kommer att ha betydande åtstramande effekter 

på världsekonomin både i år och åren därefter, en motkraft till den postpandemiska 

återhämtning som ännu präglar många ekonomier. Rysslands invasion av Ukraina är en annan 

viktig faktor just nu. Kriget är starkt bidragande till den senaste tidens energi- och 

råvaruprisinflation, och höjer osäkerheten vad gäller den ekonomiska utvecklingen framöver. 

Och tillförsikten bland hushåll och företag i Sverige har försvagats sedan invasionen inleddes. 

Trots dessa globala motvindar pekar prognosen mot en fortsatt återhämtning av den svenska 

konjunkturen 2022 och 2023. Kriget i Ukraina bedöms inte ge några stora negativa effekter på 

den inhemska efterfrågan i Sverige. I frånvaro av kriget hade konjunkturen sannolikt varit 

starkare, men faktum är att ”återöppnandet av samhällsekonomin” i år utgör en relativt 

starkare kraft. Det bör poängteras att BNP under loppet av 2022 inte stiger nämnvärt snabbt. 

Att tillväxttalet för i år ändå blir högt följer av brant uppgång under 2021. Vad som till synes 

är ”hög tillväxt i år” är alltså i själva verket en effekt av ”hög tillväxt förra året”. Så här blir det 

när kalenderårsgenomsnitt (i detta fall för BNP) jämförs med varandra; ”baseffekter” eller 

”överhänget” trycker upp årsgenomsnitten 2022. 

(Källa: SKR:s cirkulär 22:15, utförligare om utvecklingen presenteras i ekonomirapporten 17 

maj 2022) 

2.2 Händelser av väsentlig betydelse 

Här beskrivs händelser av väsentlig betydelse som inträffat under årets fyra första månader. 

Flera stora byggprojekt pågår. Badhuset Kaskad och Kinna resecentrum beräknas båda 

färdigställas under hösten 2022. 

Våren 2022 kom det mycket efterlängtade beskedet att covid-19 inte längre skulle klassas som 

allmän- och samhällsfarlig sjukdom från och med den 1 april 2022. Även om arbetet med 

hanteringen av pandemin kunnat avslutas, så återstår under de kommande åren att hantera 

pandemins effekter. En stor mängd frånvaro har för många elever påverkat 

kunskapsutvecklingen. Elever i högstadiet och gymnasieskolan som haft perioder av 

distansundervisning har påverkats i särskild grad, och det finns inslag i undervisningen som 

har varit svårare att genomföra. 

Under årets inledning har vi gästats av flera ministrar där exempelvis skolministern Lina 

Axelsson Kihlblom (S) besökte Hackathon som arrangerades i Rydal 1 april. På Hackathon 

träffades unga, politiker och tjänstepersoner på Rydals konferenscenter under en heldag för att 
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prata framtid och utveckling i Mark. Veckan med Hackathon inleddes med att elever hade 

idéverkstäder där förslagen fångades som ett bidrag till "Bästa barnkommun". 

Inom flera verksamhetsområden har leverantörer flaggat om kostnadsökningar på grund av 

rådande världsläge både som en konsekvens av pandemin och kriget i Europa. Kostnader ökar 

för t.ex. byggnadsmaterial, energi, drivmedel och livsmedel. 

Marks kommun har, för överförmyndarverksamhetens räkning, ingått en avtalssamverkan med 

Överförmyndarförvaltningen i Varbergs och Falkenbergs kommuner. 

Överförmyndarverksamheten kommer, under perioden maj till oktober 2022, succesivt att 

flytta till Överförmyndarförvaltningen i Varberg. 

Kriget i Ukraina 

Kriget i Ukraina påverkar oss alla och har inneburit en höjd beredskap såväl för vårt eget 

säkerhetsläge som för att kunna ta emot människor på flykt. Krisledningen har varit aktiv 

januari-mars med anledning av pandemin och under mars-april på grund av kriget. 

Arenahallen vid Kunskapens Hus iordningställdes i syfte att kunna ta emot 100 personer på 

flykt från kriget i Ukraina. Detta korttidsboende behövdes dock inte tas i bruk och allt material 

har magasinerats för att med kort varsel kunna användas om behov uppstår. I dagsläget har 

kommunen inte mottagit några flyktingar via Migrationsverket. Däremot har 

frivilligorganisationer och privata initiativ möjliggjort att totalt 90 Ukrainska flyktingar, varav 

33 barn, bosatt sig i Marks kommun på egen hand. 

Bästa barnkommun 

För att bättre kunna möta barn och unga i riskmiljöer har det sociala fältarbetet reviderats. Nu 

med tydligare uppdrag och arbetsledning. Verksamheten har även tagit initiativ till och drivit 

ett tvärfunktionellt utvecklingsarbete med andra förvaltningar inom ramen för Bästa 

barnkommun, med målet att utveckla kommunintern samverkan och förståelse mellan berörda 

yrkesgrupper. 

Bästa företagskommun 

Under 2022 inför miljönämnden Markmodellen i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. I 

det arbetet ingår framtagandet av utökade serviceåtagande, där verksamheten bland annat 

ser över möjligheten till nedsättning av avgifter för ärenden som inte handlagts inom angiven 

maxtid. I modellen ingår även övergången till efterhandsdebitering av livsmedelskontrollen 

som gjordes vid årsskiftet samt det fortsatta arbetet med införande av efterdebitering inom 

nämndens övriga verksamhetsområde. 

Vid årsskiftet infördes även SKR:s nya taxa för miljöbalken. Syftet med den nya taxemodellen 

har varit att förenkla för bland annat näringslivet genom att det blir en tydligare koppling 

mellan utförd tillsyn och betalning, samt genom en tydligare koppling till lagstiftningen. Det 

blir även lättare att jämföra avgifter mellan kommuner. 

Dessa åtgärder är del av kommunens arbete för att uppnå det kommungemensamma målet 

Bästa företagskommun. 

Kommunen tog i april nästa steg i satsningen att förbättra näringslivsklimatet. Då 

genomfördes utbildningen "förenkla helt enkelt", där 100-talet politiker och tjänstepersoner 

deltog för att öka förståelsen för våra företagare och utveckla servicen till våra företag. Under 

våren hålls även en chefs-/presidiedag som berör samma tema. 
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2.3 Kommunens grunduppdrag 

Det är 8 grunduppdrag, av totalt 30, som bedöms uppfyllas endast delvis eller i låg grad. Barn- 

och utbildningsnämnden har bedömt delvis på sina grunduppdrag kopplat till grundskolan, 

gymnasieskola och vuxenutbildningen med motiveringen att resultaten är på låg nivå inom 

verksamheten. Teknik- och servicenämnden motiverar bedömningen inom gator, vägar och 

parker med att med tilldelad budget förväntas vägstandarden försämras på kommunala gator 

och gång- och cykelvägar. Kultur -och fritidsnämnden bedömer kultur-fritid som delvis på 

grund av renoveringen av badet Kaskad. Miljönämnden har sedan årsrapporten ändrat sin 

bedömning för två av sina områden, miljötillsyn och enskilda avlopp samt hälsoskydd, alkohol, 

tobak och receptfria läkemedel där förklaringen hänger samman med vakanser. 

Överförmyndarnämnden har gjort bedömningen att de kommer att uppnå sitt grunduppdrag i 

låg grad. Överförmyndarverksamheten kommer successivt under 2022 att flyttas till 

överförmyndarförvaltningen i Varbergs kommun. 

Marks Bostads AB har ändrat sin bedömning jämfört med årsredovisningen från helt till i hög 

grad, vilket hänger samman med att bolaget år 2022 inte kommer att nå målet för antal 

producerade lägenheter. 

Kommunstyrelsen har tagit del av nämnder och styrelsers rapporteringar och instämmer i de 

bedömningar som nämnder och styrelser gör vad gäller uppfyllande av sitt grunduppdrag. 

Nämnd/styrelse Helt I hög grad Delvis 
I låg grad / 
inte alls 

Barn- och  Förskola Grundskola  

utbildningsnämnden  Arbetsmarknad Gymnasieskola  

   Vuxenutbildning  

Kommunstyrelsen  Styrning och ledning   

  Övergripande 
utvecklingsfrågor 

  

Kultur- och 
fritidsnämnden 

 Kulturskola/kultur för 
barn 

Kultur-fritid  

  Bibliotek   

Miljönämnden Naturvård Livsmedeltillsyn Miljötillsyn och 
enskilda avlopp 

 

   Hälsoskyddstillsyn, 
alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel 

 

Plan- och 
byggnadsnämnden 

 Bygglov och 
detaljplaner 

  

Socialnämnden  Stöd till personer med 
funktionsnedsättning 

  

  Individ och 
familjeomsorg 

  

Teknik- och 
servicenämnden 

 Vatten- och 
avloppsförsörjning 

Gator, vägar, parker  

  Avfallshantering   

Valnämnden Val    

Äldreomsorgsnämnden  Kommunal hälso- och 
sjukvård 

  

  Vård och omsorg om 
äldre 

  

Överförmyndar-
nämnden 

   Överför-
myndar-
verksamhet 
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Nämnd/styrelse Helt I hög grad Delvis 
I låg grad / 
inte alls 

Spinnerskan i Mark AB Samordna 
verksamheten och 
verka för koncernnytta 

   

Marks Bostads AB  Bostadsförsörjning   

Marks Fastighets AB Lokalförsörjning för 
industri och 
serviceföretag 

   

Mark Kraftvärme AB Produktion och 
försäljning av värme 
och ånga 

   

 Produktion och 
försäljning av el 

   

 Förvaltning och 
utveckling av stadsnät 
för fiberkommunikation 

   

  

2.4 Väsentliga personalförhållanden 

Det är svårt att uttala sig om trenderna inom personalområdet, anledningen är pandemin. De 

två senaste rapportperioderna april 2020 till mars 2021 respektive april 2021 till mars 2022 

sammanfaller ganska precis med pandemin och tillämpandet av smittskyddslagar (20200311-

20220331). Därför bör väsentliga personalförhållanden analyseras ur framförallt två 

perspektiv, 1) pre-pandemi (-2020) respektive pandemi (2021-22), samt 2) den senaste 

perioden kontra tidigare perioder. 

Antalet tillsvidareanställda har åter ökat och är nu 3128 personer. Pandemiåren har 4,6 

procent fler tillsvidareanställda än pre-pandemi. Intressant nog är det män som relativt sett 

tillsvidareanställts i högst grad. Antalet tillsvidareanställda män under 2022 är 623 vilket är en 

ökning från året innan med 32 och jämfört med pre-pandemisnittet 72 personer. 

Antalet tidsbegränsat anställda peakade 2021 (527 personer) och har för 2022 fallit tillbaka till 

480 personer. 

Antalet tillsvidareanställda respektive tidsbegränsat anställda är delvis kommunicerande kärl, 

när antalet tillsvidareanställda minskar brukar antalet tidsbegränsade öka. Således kan vi tro 

att flera av de som var tidsbegränsat anställda under 2021 har blivit tillsvidareanställda under 

2022. Men trenden att antalet tillsvidare ökar, vi är 6,4 procent (187 personer) fler jämfört 

med 2018 måste följas upp. Är det en pandemieffekt eller är det en pandemioberoende trend? 

Om det är en pandemieffekt så torde antalet tillsvidareanställda sjunka till knappt 3100 i nästa 

rapportperiod. 

Andelen heltidsanställda tillsvidareanställda kvinnor fortsätter att stiga och är för perioden 

77,3 procent, upp 7 procent sedan 2018. 

Personalomsättningen (extern och intern) både för medarbetare och chefer stiger jämfört med 

föregående period och är betydligt högre än målet på 10 procent. När man jämför 

pandemiperioden med pre-pandemiperioden så är pandemiperiodens personalomsättning 

lägre, dock fortfarande betydligt högre än målet. I sammanhanget finns två viktiga frågor. 

Dels om den begränsade rörlighet som rådde under pandemin är på väg bort. Om så riskerar 

personalomsättningen att stiga, kanske till och med kraftigt. Dels hur rimligt målet om 10 

procent är för Marks kommun. Oavsett är det mycket viktigt att verksamheten initierar 

stringenta strategier och insatser för att hålla tillbaka personalomsättningen. 

Sjukfrånvaron är totalt 8,1 procent (kv 8,8, män 5,6) vilket är något mer jämfört med 

föregående period. Pre-pandemi-sjukfrånvaro var i snitt 6,3 procent. Den högre sjukfrånvaron 

är pandemirelaterad. 

Långtidssjukfrånvaron (60 dagar eller mer) stiger denna period jämfört med tidigare period. 

Dock har antalet långtidssjuka inte ökat vilket innebär att de redan långtidssjuka blivit än mer 



 

8 

långtidssjuka. 

Enligt Försäkringskassans långtidsstatistik (201911–202110) så har antalet pågående sjukfall i 

kommunen en svagt ökande trend och antalet nya sjukfall en svagt sjunkande trend. Det 

innebär att vi inom kommunen inte lyckas avsluta sjukfall i samma takt som nya tillkommer. 

Frisktalet sjunker till 43 procent från föregående periods 48 procent. Frisktalet beräknas på de 

medarbetare som är sjuka max 5 dagar i perioden. Covid-19 har inneburit fler 

sjukfrånvarodagar vilket förklarar det låga frisktalet. Pre-pandemi var frisktalssnittet 64 

procent. 

Övertiden har ökat med 10 000 timmar jämfört med perioden innan. Ökningen ligger till mesta 

del på Äldreomsorgen och till viss del på Funktionshinder/Individ- och familjeomsorg. 

 

 

Följetal per 31e 
mars 

2018 2019 2020 2021 2022 

Antal 
tillsvidareanställda 

2 941 2 921 2 978 3 039 3 128 

- varav kvinnor 2 414 2 387 2 432 2 448 2 505 

- varav män 527 534 546 591 623 

Antal tidsbegränsat 
anställda 

438 509 483 527 480 

- varav kvinnor 336 390 356 395 354 

- varav män 102 119 127 132 126 

Andel % tv med heltid 73,6 74,6 75,7 78,3 79,9 

- varav kvinnor 70,2 71,1 72,6 75,2 77,3 

- varav män 89,6 90,1 89,6 91,5 90,5 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 

93,9 94,1 94,3 95,0 95,3 

- varav kvinnor 93,3 93,4 93,7 94,3 94,8 

- varav män 96,6 96,9 97,1 97,6 97,3 

      

Följetal april-mars 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Personalomsättning % 15,1 16,9 13,9 12,6 13,6 

Personalomsättning 
chefer % 

17,5 22,0 15,3 12,1 16,3 

Sjukfrånvaro % 6,6 6,0 6,3 7,9 8,1 

- varav kvinnor 7,2 6,5 6,8 8,6 8,8 

- varav män 4,5 4,2 4,6 6,2 5,6 

Långtidssjukfrånvaro % 42,2 35,8 35,2 28,2 33.0 

- varav kvinnor 42,8 36,7 35,5 29,3 34,8 

- varav män 38,0 30,4 34,1 22,1 23,2 

Antal långtidssjuka 397 383 362 390 383 

Frisktal % 60,3 60,8 70,2 48,5 43,1 

Timavlönad personal, 
antal timmar 

444 996 467 497 466 832 428 074 450 074 

Mertid/fyllnadstid, 
antal timmar 

23 860 29 465 27 120 19 521 22 580 

Övertid, antal timmar 32 479 39 398 34 441 32 780 43 925 
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2.5 Förväntad utveckling 

Här ges upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och 

verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning. 

För att bedöma om Marks kommun har en god ekonomisk hushållning används följande 

finansiella mål: 

Resultatmål 

Kommunfullmäktige har valt att sätta målet till att kommunens resultat ska vara minst 1,7 

procent av skatt, utjämning och finansnetto för 2022. Tidigare var målet 1 procent vilket ger 

ett fyraårs snitt om 1,2 procent för perioden 2019–2022. Målets syfte är att kommunens 

finansiella handlingsutrymme på kort och lång sikt inte ska försvagas. Ett positivt resultat ger 

utrymme att över en längre tid självfinansiera en större del av normal investeringsvolym i 

kommunen. 

Kommunens resultat har baserat på utfall 2019-2021 samt prognos för 2022 haft ett 

genomsnitt på 3,0 procent och förväntas uppgå till 2,5 procent 2022. 

Finansieringsmål 

Kommunfullmäktige har satt målet att kommunkoncernens bruttoskuld/invånare ska vara 

lägre än 90 procent av vår kommungrupps (pendlingskommun nära större stad) 

bruttoskuld/invånare (fyraårs snitt). Målets syfte är att styra i vilken omfattning lån kan 

finansiera koncernens investeringar. Uppgifterna hämtas från kolada.se och är prognos för 

2022 och utfall tidigare år. 

Planeringsmål, oförändrad skattesats 

Marks kommuns skattesats uppgår 2022 till 21,51 procent, vilket är detsamma som 2021 och 

det finansiella målet om en oförändrad skattesats uppfylldes därmed. 

Vid bedömning av god ekonomisk hushållning är det viktigt att bedöma de finansiella målen 

utifrån sin helhet och även över tid för att få en rättvisande bild. Vid en självskattning är den 

sammantagna bedömningen av prognoserna i denna rapport att kommunen har god 

ekonomisk hushållning under 2022. 

Finansiella mål  Period 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

Resultatmål  
Senaste 
fyraårsperioden 

3,4% 2,7% 2,9% 3,0% 

Positiva ekonomiska resultat  Innevarande år 2,3% 2,5% 4,6% 2,5% 

Resultatet ska uppgå till minst 1 
procent av skatter, utjämning och 
finansnetto i genomsnitt under fyra år. 

      

Finansieringsmål  
Senaste 
fyraårsperioden 

- 70% 75% 77% 

Skuld/invånare  Innevarande år 71% 78% 78% 80% 

Kommunkoncernen ska i högre grad 
än kommungruppen finansiera 
verksamheten med egna medel. 
Skuld/inv ska därför vara lägre än 90 
procent av kommungruppens utfall. 

      

Planeringsmål       

Oförändrad skattesats  Innevarande år 
Skattesats 
oförändrad 

Skattesats 
förändrad 

Skattesats 
oförändrad 

Skattesats 
oförändrad 
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2.6 Helårsprognos 

Avsnittet innehåller en redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som 

fastställts för den löpande verksamhetens drift. Samtliga nämnder har beaktat att 

sjuklönekostnader i jan-mars 2022 kommer ersättas från staten.  

Driftredovisning inklusive helårsprognos 

Kommunens driftredovisning innehåller årets resultatpåverkande intäkter (+) och kostnader  

(-). En skillnad mot kommunens resultaträkning är att driftredovisningen innehåller interna 

poster (affärshändelser mellan kommunens nämnder) medan resultaträkningen enbart 

innehåller transaktioner med externa motparter.  

Belopp i miljoner 
kronor (mnkr) 

Utfall per 
april -21 

Utfall per 
april -22 

Utfall 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budgetavvikelse 
2022 

Fullmäktige, partistöd 
och revision 

-1,6 -1,5 -4,7 -5,7 -5,7 0,0 

Kommunstyrelsen -56,0 -55,9 -159,5 -180,1 -180,1 0,0 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

-292,7 -303,9 -916,7 -963,4 -963,4 0,0 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

-23,4 -24,5 -78,3 -82,6 -83,0 -0,4 

Miljönämnden -2,2 -4,8 -9,4 -9,3 -9,6 -0,3 

Plan- och 
byggnadsnämnden 

-1,3 -1,1 -3,9 -6,9 -5,9 1,0 

Socialnämnden -130,9 -132,3 -397,8 -413,5 -413,5 0,0 

Äldreomsorgsnämnden -165,1 -174,7 -526,6 -540,1 -540,1 0,0 

Teknik- och 
servicenämnden 

-18,3 -21,3 -52,0 -52,6 -61,9 -9,3 

Valnämnden -0,2 -0,3 -0,5 -1,5 -1,5 0,0 

Överförmyndarnämnden -1,1 -1,2 -2,9 -4,0 -5,6 -1,6 

Summa nämnder -692,7 -721,6 -2 152,5 -2 259,7 -2 270,3 -10,6 

Pensioner -8,8 -10,8 -30,5 -50,3 -45,3 5,0 

VA-verksamheten, 
skattefinansiering 

0,0 0,0 0,0 -1,2 -1,2 0,0 

KS medel för särskilda 
lönesatsningar 

   -3,0 -3,0 0,0 

Lokalkostnader 0,0 0,0 0,0 -2,8 -2,8 0,0 

Rivning Lyckeskolan   -2,6 0,0 -3,0 -3,0 

Bästa Barnkommun   -1,7 -5,0 -5,0 0,0 

Kommundirektörens 
utvecklingsmedel 

   -1,0 -1,0 0,0 

Behovs- och 
verksamhetsförändringar 

0,0 0,0 0,0 -4,0 -4,0 0,0 

Kommunreserven 0,0 0,0 -8,8 -10,3 -10,3 0,0 

Övriga 
verksamhetsposter 

-45,7 -42,9 2,6 31,5 27,7 -3,8 

Summa gemensamma 
kostnader/intäkter 

-54,4 -54,1 -41,0 -46,1 -47,9 -1,8 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 

-747,2 -775,7 -2 193,4 -2 305,8 -2 318,2 -12,4 
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Verksamhetens nettokostnader prognostiseras till - 2 318,2 mnkr vilket är knappt 125 mnkr 

eller 5,7 procent högre än utfallet 2021. Av prognostiserad nettokostnadsökning utgörs 

merparten, knappt 118 mnkr hos nämnderna vilket motsvarar en ökning jämfört med 2021 om 

5,5 procent. Efter årets första 4 månader eller 33 procent av året är nettokostnadsökningen 

runt 30 mnkr jämfört med samma period föregående år för såväl nämnderna som 

verksamheten totalt. 

Flera nämnder redovisar prognoser i enlighet med budget men det finns givetvis avvikelser 

mellan inkomstslag och huvudverksamheter vilket framgår i respektive nämnds rapport. Nedan 

ges en sammanfattning av vad för de budgetmässigt och avvikelsemässigt "största" 

nämnderna lyft i sina rapporter.   

Kommunstyrelsen rapporterar en prognos i nivå med budget trots fortsatt underskott inom 

IT-verksamheten. Underskotten är främst hänförliga till system och arbetsplatsutrustning 

vilket styrelsen prognostiserar vägs upp av det överskott som tillfälliga vakanser innebär. 

Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader bedöms stämma med tilldelad budgetram. 

Under perioden januari-april har nämnden haft intäkter med 55,1 mnkr och kostnader med 

359,6 mnkr. 31,6 procent av tilldelad budgetram har förbrukats. Nämnden beskriver 2022 som 

speciellt precis som föregående år. Varken kostnader eller intäkter följer tidigare trender. 

Pandemitiden har påverkat ekonomin i hög grad och gjort nettokostnaderna betydligt lägre. 

Under pandemin har kostnaderna för personal varit lägre då sjukfrånvaron och frånvaron för 

vård av barn har varit högre. Samtidigt har vikariekostnaderna varit lägre. Därtill har nämnden 

precis som övriga fått bidrag från Försäkringskassan för perioden januari-mars 2022 men ser 

nu att personalfrånvaron och vikarieanställningarna börjar återgå till det normala vilket 

innebär högre kostnader. Nämnden lyfter följande faktorer som kan påverka ekonomin mycket 

under resten av året: 

• flyktingsituationen i Europa  

• prisökningar för till exempel skolskjutsar, måltider och material. 

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott om 0,4 mnkr underskottet främst 

hänförligt till ombyggnationen av Kaskad. 

Miljönämnden prognostiserar ett budgetunderskott om 0,3 mnkr. Avvikelsen kan framför allt 

härledas till en planerad förstärkning av teamet hos verksamheten för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel, kostnader som miljönämnden anhåller om att få redovisa utöver 

nämndens budget. 

Plan- och byggnadsnämnden prognostiserar ett överskott om 1 mnkr. Avvikelser finns 

mellan nämndens verksamhetsområden och överskottet är framför allt hänförligt till bygglov. 

Socialnämnden beräknas uppnå en budget i balans. Nämndens samtliga verksamheter 

beräknas att följa budget. 

Äldreomsorgsnämnden har en prognos i nivå med budget. Sett till nämndens 

huvudverksamheter beräknas ett överskott om 2 mnkr för vård- och omsorgsboende samtidigt 

som hälso- och sjukvård förväntas överskrida budget med motsvarande belopp. Det senare är 

främst hänförligt till ökade kostnader och behov av sjuksköterskor från bemanningsföretag. 

Teknik- och servicenämndens prognos överskrider budget totalt med 9,3 mnkr. Avvikelsen 

är störst inom lokalförsörjningen med ett underskott om 7,6 mnkr främst beroende på ökade 

kostnader på 4,8 mnkr, där ökade elkostnader står för den största delen. Samtidigt förväntas 

lägre hyresintäkter än budgeterat om 2,8 mnkr där 2,3 mnkr avser en effekt av kortare 

avskrivningstid för Lyckeskolan jämfört med vad som låg till grund för internhyran för året. 

Inom kostverksamheten prognostiseras ett underskott om 1,7 mnkr främst kopplat till inköp 

av livsmedel. Nämnden noterar att det förändrade världsläget har haft stor påverkan på 

inköpspriser under första tertialen 2022. Att bedöma hur ekonomin kommer att påverkas på 

sikt av det rådande läget är svårt. Osäkerheten nämnden upplever gäller framför allt hur stora 

kostnadsökningarna blir och hur länge de varar. 

För gemensamma verksamheter som redovisas utanför nämndernas budgetar 

prognostiseras utfallet innebära ett underskott om knappt 2 mnkr. Avvikelsen förklaras av ett 

beräknat överskott för pensioner om 5 mnkr vilket vägs upp av förväntat underskott för 

rivningar och intäkt från internränta. 
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Resultatprognos 

Belopp i miljoner kr Utfall 2021 Budget 2022 Prognos 2022 
Budgetavvikels

e 

Verksamhetens intäkter 467,7 497,3 500,0 2,7 

Verksamhetens kostnader -2 563,2 -2 712,6 2 727,7 -15,1 

Avskrivningar -98,0 -90,5 -90,5 0,0 

Verksamhetens nettokostnader -2 193,4 -2 305,8 -2 318,2 -12,4 

Skatteintäkter 1 644,8 1 688,4 1 708,1 19,7 

Utjämning 650,9 648,5 665,7 17,2 

Verksamhetens resultat 102,3 31,1 55,6 24,5 

Finansiella intäkter 5,6 6,4 6,4 0,0 

Finansiella kostnader -1,1 -2,4 -2,4 0,0 

Resultat efter finansiella poster 106,8 35,1 59,6 24,5 

Extraordinära poster     

Årets resultat 106,8 35,1 59,6 24,5 

Verksamhet 

Verksamhetens nettokostnader prognostiseras till -2 318,2 mnkr vilket är knappt 125 mnkr 

eller 5,7 procent högre än utfallet 2021. 

Finansiering  

Skatteintäkter, utjämningsbidrag och finansnetto prognostiseras till 2 377,8 mnkr vilket 

motsvarar en ökning om 77,6 mnkr eller 3,4 procent. 

Resultat 

Det prognostiserade resultatet är 59,6 mnkr, vilket är 24,5 mnkr högre än budget men drygt 

47 mnkr lägre än resultatet 2021. 
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3 Ekonomisk redovisning 

3.1 Resultaträkning 

Resultaträkning     (belopp i mnkr) Utfall jan-april 2021 Utfall jan-april 2022 

Verksamhetens intäkter 163,1 160,5 

Verksamhetens kostnader -881,7 -902,4 

Avskrivningar -28,6 -33,8 

Verksamhetens nettokostnader -747,2 -775,7 

Skatteintäkter 548,7 574,0 

Utjämning 212,0 222,7 

Verksamhetens resultat 13,5 21,0 

Finansiella intäkter 1,6 2,2 

Finansiella kostnader -0,4 -0,6 

Resultat efter finansiella poster 14,7 22,6 

Extraordinära poster 0,0 0,0 

Periodens resultat 14,7 22,6 
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3.2 Balansräkning 

Balansräkning Aprilbokslut Årsbokslut 

Belopp i mnkr 2021 2022 2021 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar 0,5 0,9 1,0 

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 540,1 1 911,3 1 926,4 

Maskiner och inventarier 102,1 109,4 115,5 

Pågående nyanläggningar 278,7 124,5 60,1 

Finansiella anläggningstillgångar 126,2 126,2 126,2 

Summa anläggningstillgångar 2 047,6 2 272,3 2 229,3 

Omsättningstillgångar    

Förråd 1,0 1,2 1,1 

Exploateringsområden 10,1 8,2 9,1 

Fordringar 247,9 267,9 228,3 

Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 

Kassa och bank 223,3 201,7 291,8 

Summa omsättningstillgångar 482,3 479,1 530,3 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 529,9 2 751,4 2 759,6 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital 1 796,1 1 910,8 1 888,1 

därav periodens resultat 14,7 22,6 106,8 

I eget kapital ingår:    

Naturvårdsfond 2,7 2,3 2,7 

Resultatutjämningsreserv 93,5 93,5 93,5 

Avsättningar    

Avsättning för pensioner o särskild löneskatt 36,5 34,7 35,8 

Summa avsättningar 36,5 34,7 35,8 

Skulder    

Långfristiga skulder 110,6 236,1 230,6 

Kortfristiga skulder 586,7 570,0 605,1 

Summa skulder 697,3 806,0 835,7 

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 2 529,9 2 751,4 2 759,6 

    

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER    

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits    

bland skulder eller avsättningar 634,0 625,3 632,5 

-varav löneskatt 123,8 122,1 123,5 

Övriga ansvarsförbindelser 1 509,7 1 523,2 1 558,2 

  


