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2022-§ 234   Dnr: KS.2021.1278 
 
Ekonomisk redovisning - tertial 1 2022 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har budgeterat ett positivt resultat för 2022 om 36,5 mnkr. 
Prognosen i tertial 1 för helåret visar ett positivt resultat om 20,6 mnkr, en 
avvikelse med 15,9 mnkr i jämförelse med budget. Avvikelsen mot budget 
fördelar sig enligt följande: 
 
 
 
Sektor social omsorg prognostiserar underskott inom försörjningsstöd, 
placeringar vuxna, köpta platser LSS/SoL och personlig assistans. Allt fler 
individer har långvarigt behov av bidrag. Flera projekt planeras som på sikt ska 
leda till att individerna får anställning. Placeringskostnaderna för vuxna räknas 
upp varje år och blir dyrare. De nuvarande volymerna för köpta platser i 
kombination med kostnadsnivån leder till ett underskott. Sektorn jobbar med 
effektiv bemanning. Inom LSS/SoL planeras en utökning av resursgruppen för 
att hantera en utökad grundbemanning och frånvaro. Sektorn arbetar generellt 
aktivt inom samtliga områden med att identifiera effektiviseringar, samt minska 
kostnader och samtidigt utöka intäktssidan. 
 
Inom sektor samhällsbyggnad har de flesta av sektorns avdelningar fått kraftigt 
stigande kostnader till följd av händelser i omvärlden. Underskottet för sektorn 
hör till största delen till fastighetsavdelningen och kostnaden för el. Finspångs 
kommun har ett fullt ut rörligt el-pris och så länge omvärldsläget ser ut som det 
gör kommer priset ligga på en betydligt högre nivå. 
 
För sektor utbildning hör merparten av underskottet till gymnasiet. En 
gymnasieutredning har presenterats, syftet är forma framtidens kommunala 
gymnasieskola i Finspång med bra utbud och en effektiv organisation. 
Skolstrukturutredningen, innehåller ett antal förslag som på några års sikt bör 
kunna leda till effektivare resursutnyttjande och därmed besparingar. 
Sektor vård och omsorgs överskott beror främst på högre intäkter än budgeterat 
för äldreomsorgstaxan samt blockförhyrningsavtal och att det centralt finns en 
mindre buffert med hänsyn till svängningar i volymerna inom hemtjänsten. 
Hemtjänstvolymerna bedöms ligga i nivå med budget. Hälso- och 
sjukvårdsorganisationen bedöms gå med överskott då sektorn inte kunnat 
rekrytera sjuksköterskor på de vakanser som uppstått. För särskilt boende 
prognostiseras underskott då bristen på vikarier vid sjukdom gör att ordinarie 
personal arbetar övertid. Bristen på demensplatser gör att brukare med 
demensproblematik får placeras på avdelningar som inte är anpassade för 
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demensverksamhet. Det gör att bemanningen anpassas efter brukares behov och 
leder till högre personalkostnader och utökning av personal under natten. 
 
För kommungemensamma kostnader redovisas ett överskott då flera 
investeringsprojekt inte kommer att slutföras under året eller påverkar resultatet 
endast under del av året. 
 
För finansenheten redovisar skatter och statsbidrag ett förväntat överskott. SKR 
(Sveriges kommuner och regioner) räknar i sin aprilprognos med högre 
skatteunderlagstillväxt för år 2022–2025. Slutavräkningarna för år 2021 och 
2022 års skatteintäkter är positiva. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

1. Att godkänna den ekonomiska redovisningen för tertial 1 2022 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

2. Att paragrafen justeras omedelbart 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
………………………….  ……………………………… 
Ulrika Jeansson (S)  Mikael Wallin (L) 
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