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SAMMANFATTNING  

Resultaträkning 

Mnkr Bokslut  

2021 

Budget 

2022 

Utfall 

mars 2022 

Prognos 

2022 

Avvikelse 

Verksamhetens intäkter 348,3 366,6 1181,0 378,8 12,3 

Verksamhetens kostnader -1 770,3 -1 806,9 1-513,0 -1 841,1 -34,2 

Avskrivningar -74,5 -80,2 -18,4 -75,2 4,9 

Verksamhetens nettokostnader -1 496,6 -1 520,5 -350,5 -1 537,5 -17,0 

Skatteintäkter 1 076,7 1 103,3 275,8 1 118,8 15,5 

Generella statsbidrag och utjämning 450,0 444,5 111,6 452,8 8,3 

Verksamhetens resultat 30,1 27,3 36,9 34,1 6,8 

Finansiella intäkter 6,5 4,2 1,2 5,1 0,8 

Finansiella kostnader -5,5 -6,9 -0,9 -6,7 0,1 

Resultat efter finansiella poster 31,1 24,8 37,2 32,6 7,8 

Extraordinära poster - - - - - 

Årets resultat 31,1 24,8 37,2 32,6 7,8 

Reavinster -5,5 - -0,1 -0,1  

Årets balanskravsresultat 25,6 24,8 37,1 32,5 7,7 

Resultatet per 31 mars uppgår till 37,2 mnkr, vilket är 11,5 mnkr bättre än samma period 
förra året. Årsprognosen för 2022 pekar mot ett resultat på 32,6 mnkr. Balanskravsresultatet, 
där reavinster avräknats, är prognosticerat till 32,6 mnkr och det är 7,8 mnkr bättre än 
budgeterat.  

Om KF beslutar att räkna hela balanskravsresultatet från 2021 som del av återställande av 
negativa resultat från 2018 och 2019 så återstår 4,2 mnkr att återställa av 2019-års negativa 
resultat under 2022. Därmed måste balanskravsresultatet 2022 vara minst 4,2 mnkr. 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 

Per sista mars har 23 % av årsbudgeten förbrukats.  
Under perioden är 2,1 mnkr (netto), märkta som coronarelaterade kostnader och 0,4 mnkr 
som kostnader kopplade till flyktingströmmen från Ukraina. För första kvartalet har 10,9 mnkr 
rapporterats till försäkringskassan som sjuklönekostnader. Totalt har 7,6 mnkr erhållits som 
ersättning för höga sjuklönekostnader, varav 1,5 mnkr avser december 2021. För mars, som 
är sista beslutade ersättningsmånad, beräknas ersättningen bli 1,8 mnkr.  

                                                             
1 Inkl interna poster 
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Helårsprognosen för nettokostnaderna uppgår till -1 537,5 mnkr vilket motsvarar en avvikelse 
på -17,0 mnkr från budget.  

Verksamhetens intäkter 
Prognosen för intäkterna är beräknad till 378,8 mnkr, vilket är 12,3 mnkr bättre än budget. 
Riktade statsbidrag och bidrag för höga sjuklönekostnader är de främsta orsakerna.  

Verksamhetens kostnader och avskrivningar 
Den sammanräknade helårsprognosen för posterna visar på en negativ avvikelse från budget 
med -29,3 mnkr, fördelat enligt nedan. 

Köp av huvudverksamhet, bidrag 

Prognosen avviker sammantaget med -3 mnkr från budget. VON räknar med -4,8 mnkr 
kopplat till placeringar av barn och unga, beräknade överskott inom andra verksamheter 
förbättrar totalprognosen. 

Personalkostnader 

Budgetavvikelsen beräknas nu bli -10,1 mnkr. Negativa avvikelser för UAN (-6,4 mnkr) och 
VON (-2 mnkr) medan KS-kontoren tillsammans med KFN har en prognos på +0,5 mnkr.  
De personalrelaterade kostnader som återfinns inom Finansförvaltningen beräknas ge ett 
underskott -2,1 mnkr då, det från nämnderna inbetalade, po-pålägget inte förväntas nå 
budgeterad nivå.  

Övriga kostnader/interna kostnader/avskrivningar 

Prognosen för rubricerade poster visar ett underskott på -16,1 mnkr.  
Kommunstyrelsens verksamheter beräknas göra ett underskott på -5,5 mnkr, där bl a 
kostnader för avetablering av Gärdesta modulskola, ökade kostnader för arbets-/skyddskläder 
samt transporter är orsaker.    
UAN -0,7 mnkr. Konsultkostnader för inhyrd rektor och ökade drivmedelskostnader vid Ösby 
ger underskott. Kostnaderna för hyror och städ lägre än budgeterat.  
VON -11,0 mnkr. Höga kostnader för inhyrd personal och sjukvårdsmaterial.  

Avskrivningskostnaderna bedöms bli 4,9 mnkr lägre än budgeterat då några planerade 
investeringar inte blir av under året eller aktiveras senare än beräknat. 
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FINANSFÖRVALTNING  

Mnkr Bokslut  

2021 

Budget 

2022 

Utfall 

mars 2022 

Prognos 

2022 

Avvikelse 

Pensionskostnader -95,3 -94,9 -8,9 -94,7 0,2 

Reavinst, markförsäljning 4,6 - 0,0 0,0 0,0 

Övrigt finans 72,8 80,6 18,7 77,7 -2,8 

Skatteintäkter 1 076,7 1 103,3 275,8 1 118,8 15,5 

Generella statsbidrag/utjämning 450,0 444,5 111,6 452,8 8,3 

Finansnetto 1,0 -2,5 0,3 -1,6 0,9 

Summa finansförvaltningen 1 509,7 1 530,9 397,6 1 553,1 22,1 

Finansförvaltningens avvikelseprognos är +22,1 mnkr jämfört med budget.  

Inom finansförvaltningen redovisas kostnader för arbetsmarknadsförsäkringar, 
arbetsgivaravgifter, pensionskostnader, hanteringen av påminnelser och krav. Intäkter i form 
av internränta och po-pålägg kommer från verksamheterna där det senare ska möta vissa 
pensionskostnader och särskild löneskatt kopplad till dessa, arbetsgivaravgifter och 
avtalsförsäkringar. Sammantaget beräknas dessa poster avvika med -2,8 mnkr från budget 
främst beroende på att intäkterna för po-pålägg beräknas bli lägre än budgeterat. 

SKATTEINTÄKTER, GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 

Helårsprognosen i SKR:s cirkulär 22:06 visar för skatteintäkterna på en förbättring 
motsvarande +15,5 mnkr i förhållande till budget. 
Prognosen för de generella statsbidragen i samma cirkulär är +8,3 mnkr jämfört med budget. 
Sammantaget är avvikelseprognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
+23,8 mnkr. 

FINANSNETTO 

Finansnettot beräknas till 1,5 mnkr vilket är 0,9 mnkr bättre än budgeterat. På kostnadssidan 
bedöms de finansiella kostnaderna för pensionerna bli något högre än budgeterat då räntan 
på ett omtecknat lån blir något lägre än vad som antogs vid budgetberäkningen.   
Intäkten för borgensavgifter prognostiseras bli ca 0,6 mnkr högre än budgeterat då bolagens 
upplåning är högre än vad som antogs när budgeten beräknades.  
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NÄMNDERNA  

Driftredovisning 

Mnkr Bokslut  

2021 

Budget 

2022 

Utfall 

mars 2022 

Prognos 

2022 

Avvikelse 

Kommunstyrelsen 223,6 224,4 66,0 229,9 -5,5 

- varav Kommunchef 57,5 56,6 16,0 57,4 -0,8 

- varav Personalkontor 8,5 11,9 3,1 11,9 - 

- varav Ekonomikontor 16,4 17,6 3,6 17,5 0,1 

- varav Tekniskt kontor 96,5 90,4 37,3 95,4 -5,0 

- varav Räddningstjänst 24,3 25,4 2,9 25,3 0,1 

- varav Samhällsbyggnadskontor 20,5 22,4 3,1 22,4 - 

Revision 0,9 0,9 0,2 0,9 - 

Överförmyndare 2,9 3,2 0,7 3,2 - 

Kultur- och fritidsnämnden 57,0 60,1 14,2 60,1 - 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 582,0 613,8 136,5 613,8 - 

Vård- och omsorgsnämnden 612,1 603,7 142,7 612,5 -8,8 

Summa nämnderna 1 478,6 1 506,2 360,4 1 520,5 -14,4 

Nämnderna prognostiserar sammantaget med en avvikelse på -14,4 mnkr. 

Nedan kommenteras nämnder/kontors eventuella avvikelser: 

KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunchef 
Kommunchef/Stab: Underskott förväntas om -550 tkr för tillfällig personalkostnad. Dessutom beräknas  
-200 tkr som genererats från konsultkostnader kopplat till en tidigare städutredning.  
Övriga enheter inom kontoret förväntas hålla sin budget 2022. 

Tekniskt kontor 
Måltidsenheten: 
Måltidsenheten prognostiserar ett underskott på -1,8 mnkr, vilket avser lägre intäktsnivåer för första 
kvartalet än budgeterat. Enheten kan inte kompensera de förlorade intäkterna med lägre 
livsmedelskostnader i lika stor utsträckning som tidigare år eftersom kostnaderna för livsmedel ökat 
kraftigt under 2022. Prognosen för livsmedelskostnader är till viss del optimistisk lagd eftersom nya 
livsmedelspriser inkommer först i maj. Dock kan leverantörerna avisera ytterligare prishöjningar i 
september samt november, vilket innebär att kostnaderna kan öka ännu mer.  
Måltidsenheten kommer se över val av produkter och försöka handla råvaror som är i säsong samt starta 
upp arbetet med att se över debiteringsmodellen som åtgärd för att kunna hantera dessa utmaningar.  
Fastighet: 
Fastighetsskador finns på bland annat på personalutrymmena för gata/parkenheten vid Centralförrådet, 
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Ekebyskolan källare hallbyggnad, Emmylunds förskola, Dalhems förskola, Ekorrens förskola och Åsgården. 
Till största delen är personalen på gata/park evakuerade till inhyrda lokaler. För att upprätthålla god 
inomhusmiljö på förskolorna Emmylund och Dalhem samt Åsgården, så finns luftrenare utplacerade. 
Förberedelser pågår för att avetablera modulskolan vid Gärdesta och kostnaden för detta uppgår till 3,2 
mnkr enligt kontrakt med modulleverantören. 
Tomställda lokaler finns på Centralskolan Västerfärnebo, Salbo skola, Kungsängsgymnasiet, Ösby Na-
turbruksgymnasium, Lugnet Sätrabrun, Åsgården, Rådhusgatan 4, Täljstenen, Järnvägsstationen, Trä-
naren 11, Valla Hus-B och Sörskogen. Sammantaget är prognosen för fastighetsenheten ett underskott på 
-3,2 mnkr.  
Övriga verksamheter inom tekniska kontoret beräknas hålla budgeten. 

Räddningstjänst 

Överskott om 100 tkr beror framförallt på lägre personalkostnader än budget för utryckningspersonal. 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

Det råder en stor osäkerhet gällande kostnader runt ny hyra när Åkraskolan ska in i nya moduler under 
sommaren. Likaså är stora kostnader kopplade till själva flytten som inte vid prognostillfället går att 
uppskatta.  
Mottagande av flyktingar från Ukraina har ännu inte gått att se någon effekt av, även här kan kostnader 
komma att öka betydande. 
Det kommer även under hösten ske flera lokalförändringar som kommer påverka ekonomin. 
Förskolans underskott beror på ökade kostnader på den interkommunala delen. Huvudorsaken är att 
delar av organisationen inte kunnat anpassas efter sjunkande elevantal på landsbygden, detta har drivit 
upp elevpengen till våra externa utförare. 
Gymnasiesärskolans överskott beror på att Sala kommun har färre antal elever hos extern huvudman. 
Detta kan snabbt förändras. 
Vuxenutbildningens överskott beror på att statsbidragen har blivit högre och mer fördelaktiga. 
Ösbys möjligheter att ta emot elever från andra kommuner kan begränsas kraftigt då det troligtvis saknas 
elevboenden. Detta kan komma att påverka interkommunala intäkterna som finansierar större delen av 
Ösbys verksamhet. Varje elev genererar upp till 300 tkr per läsår. 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Prognosen visar ett underskott på helåret för Vård och omsorg med - 8,8 mnkr. Av prognosen utgör 3,1 
mnkr nettokostnader direkt kopplade till Covid-19. Verksamhetens beräknade underskott blir därmed  
-5,7 mnkr rensat för Covid-19. Prognososäkerheten bedöms f.n. som hög och ligger i spannet +/- 3,5 
mnkr. 
Kommentar per verksamhetsområde: 
Ledning prognosen följer i stort budget (+0,1 mnkr). 
Administration och bemanning har en positiv prognos med 0,9 mnkr som avser högre intäkter för 
statsbidrag än budgeterat.  
Individ- och familj, prognosen för helåret är ett underskott på -11,8 mnkr. Underskottet byggs av 
kostnader för placeringar inom BoU precis som under 2021. Underskottet inom IFO är kommunicerat 
redan under budgetdialogen med KS presidium i februari månad. Det har inte tillkommit några nya 
placeringar inom BoU under perioden jan-mar. Om de placeringar som är aktuella i dagsläget avslutas 
enligt plan och inga nya tillkommer beräknas prognosen hålla året ut. Bedömningen får dock ses som 
mycket osäker.  
Inom vuxen området är bedömningen att avvikelsen mot budget är positiv om 0,1 mnkr. 
Försörjningsstöd beräknas ha en positiv avvikelse om 0,4 mnkr jmf med budget, men en viss osäkerhet 
finns i bedömningen då flera arbetsmarknadsinsatser avslutas under våren och det finns risk att berörda 
kan komma åter inom försörjningsstöd. 
Funktionsnedsättningsområdet har en positiv prognos jämfört med budget +2 mnkr. Det är i nivå med den 
största avvikelsen som avser personalkostnader. Kostnaderna för månadsavlönade är lägre än budgeterat 
vilket beror på vakanser medan kostnader för timanställda är högre detta beroende på hög sjukfrånvaro. 
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Äldreomsorgen bedömningen är att budgeten i princip kan hållas (-0,1 mnkr) där rehab 
och sjuksköterskegruppens beräknade prognosavvikelse är ett minus på -1,1 Mkr, Särskilt boende för 
äldre (Säbo) beräknar - 2,2 mnkr och Hemtjänsten (Htj) en positiv avvikelse på 3,2 mnkr.   
För ÄO är prognosen för intäkter hela 7,6 mkr högre än budget. Det beror på ersättningen för 
sjuklönekostnader (2,8 mnkr), övriga statsbidrag som inte var kända vid budgettillfället (3,8 mnkr) samt 
ökade försäljnings intäkter i form av specialistundersköterskekompetens (0,6 mnkr) och service inom htj 
(0,4 mnkr). Inköp från LOV företag beräknas samtidigt öka (-0,4 mnkr). Tillsammans med avvikelse 
avseende statsbidrag och övriga intäkter (2,5 mnkr) förklarar det hemtjänstens positiva prognos.  
Personalkostnaderna inom ÄO beräknas överstiga budget med -0,9 mnkr. Kostnaderna för 
månadsavlönade blir lägre än budgeterat. Inom rehab och sjuksköterskegruppen beror det på att man 
inte har kunnat rekrytera utan istället har hyrt in personal till en kostnad av 5,4 mnkr. Bland övriga 
verksamhetskostnader finns en större avvikelse gällande inköp av laboratoriematerial med - 0,4 mnkr 
beroende på prisökningar. 

Investeringsredovisning 

Mnkr Budget 

2022 

Ack utfall 

mars 2022 

Prognos 

2022 

Avvikelse 

Kommunstyrelsen 141,2 15,6 65,0 76,2 

- varav Kommunchef 2,2 0 2,2 - 

- varav Ekonomikontor 1,0 0 0,2 0,8 

- varav Tekniskt kontor 143,0 6,4 67,6 75,4 

- därav Gata/park 29,7 1,2 16,7 13,0 

- därav VA-kollektiv 16,1 2,6 15,2 0,9 

- därav Fastighet 92,7 2,4 31,1 61,6 

- därav Samhällstekniska 4,6 0,2 4,6 - 

- varav Räddningstjänst 4,0 -0,1 3,9 0,1 

- varav Samhällsbyggnadskontor -9,0 9,4 -9,0 - 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnd 4,0 1,8 4,0 - 

Vård- och omsorgsnämnd 2,5 0 2,5 - 

Summa 147,7 17,6 71,5 76,2 

Årets investeringsbudget uppgår till 147,7 mnkr. Per sista mars har netto 17,6 mnkr upparbetats. En 
begäran om tilläggsanslag (TA) på 61,4 mnkr behandlas i samband med antagande av bokslut 2021. 
Årsprognosen för nämnderna tillsammans uppgår till 71,5 mnkr och därmed beräknas 76,2 mnkr inte 
upparbetas under året, bl a beroende på att beslutade projekt skjuts på framtiden. 

Nedan kommenteras nämnder/kontors eventuella avvikelser: 
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Kommunchef 
Utgifter planeras inkomma enligt plan på IT, samt för kommunarkiv och ärendehantering vid kansliet. 
Ytterligare investeringar önskas, dock finns inte en ekonomisk lösning på plats. Det handlar framförallt om 
säkerhetshöjande åtgärder för kommunen. 

Ekonomikontor 
Utgifter för Proceedo (e-handel) 0,2 mnkr. Konsultkostnader i samband med införandet av e-handel 
beräknas bli lägre än budgeterat.  

Tekniskt kontor 
Gata/Park: Flera av exploateringsprojekten har skjutits upp till följd av förseningar i tidplaner. 
Upphandlingen av nytt ramavtal för asfalt är fortfarande under arbete vilket gör att vi inte kan utföra de 
arbeten som planerats för i budgeten. Dessa faktorer har gjort att periodutfallet för första kvartalet är 
lägre än budgeterat. Prognosen är till viss del optimistisk och baseras på att nödvändiga avtal tecknas 
under året.  
Va-kollektivet: Investeringsprognosen för VA-kollektivet beräknas hålla budgeten. Det låga periodutfallet 
beror på förseningar i exploateringsprojekt samt släp på debiteringar. 
Samhällstekniska: Investeringsprognosen för gruvans vattensystem beräknas hålla budgeten.  
Lokalprogrammet: Under våren har upphandling av ramavtalad partneringentreprenör avslutats och avtal 
har tecknats med ByggDialog AB. FAS1-kontrakt har tecknats för byggnation av Åkra skola/Åkra förskola, 
renovering/utbyggnad av Möklinta skola samt byggnation av tre LSS-boenden och i och med detta är 
projekten i gång.  
Arbetet med tillskapande av tomter för byggnation av LSS-boenden fortgår i samarbete med plan- och 
utvecklingsenheten. Planarbete pågår för en tomt på bryggeriområdet. 
Årligen återkommande projekt, såsom gårdar, PLU, säkerhetsåtgärder samt lås och larm löper enligt plan 
och beräknas hålla budget. 
Etablering av nya moduler på Gärdesta pågår och ska vara klar för inflyttning till höstterminens start. 
Detta projekt finansieras med en omdisponering av medel inom strategiska investeringar. 
Ingen beställning av tillgänglighetspassningar har kommit från verksamheterna vid prognostillfället. 
Totala prognosen för lokalprogrammet är ett överskott på ca 61,6 mkr mot budget. Då flera av projekten 
löper vidare 2023 och framåt, kommer ett äskande om överföring av medel begäras i bokslutet med 
resterande medel. 

Räddningstjänst 
Fordonsförsäljning har skett om 0,1 mnkr och plan finns för ytterligare inköp av brandbil i enlighet med 
projektet. 

Samhällsbyggnadskontor 
Försäljning övrig mark har hittills haft lägre utfall än budget, där Kärrbäcksbo, Ransta Kvarngärdet 
inkommit. Det är fortfarande tidigt på året och mer inkomster väntas.  
Samtidigt finns utgifter från Lantmäteriet och Norrmalm samt övriga utgifter kopplat till Brädgården 4. 
Utgifter finns även för Evelund, Ängshagen och Silvergruvan 1 3. 
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ÖVRIGT  

KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE 

4 644 tkr har avsatts i budget 2022 till Kommunstyrelsen att förfoga över. Per sista mars har 252 tkr 
delats ut. Prognosen är att hela förfogandet delas ut under året. Om så inte sker kommer återstoden att 
höja resultatet. 

KS förfogande 2022 (belopp i tkr) 4 644 

 

Beslutsdatum 

Arkiv Västmanland -67 KS § 231 2021-12-08 

Bris -47 KS § 232 2021-12-08 

Stöd till Brottsofferjouren -138 KS § 8 2022-01-12 

Återstår av Kommunstyrelsens förfogande 4 392  

 

LIKVIDITET 

Utbetalningarna har varit större än inbetalningarna under januari och mars och kassalikviditeten har 
minskat med drygt 55 % sedan årsskiftet.  
I den antagna budgeten för 2022 finns ett beslut om att låna upp 50 mnkr för att täcka årets 
budgeterade utgifter för att påbörja av bygget nya Åkraskolan. Projektet beräknas dock bli framskjutet i 
tid.  
Kommunen har en checkräkningskredit på 60 mnkr som ökar förmågan att göra de löpande 
utbetalningarna.  

 

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 

Enl SKR:s prognos (cirkulär 22:06) över utvecklingen av skatteunderlaget är det inte möjligt att nyttja 
resultatutjämningsreserven under 2022 för att täcka ett negativt balanskravsresultat. 
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UTVALDA NYCKELTAL  

SJUKFRÅNVARO PER MÅNAD, % 

 

 

PERSONALSTATISTIK 2020-2022, JÄMFÖRELSEMÅNAD MARS 

 Mar 2020 Mar 2021 Mar 2022 

Antal anställda personer2 2 038 2 019 2 071 

Anställda årsarbetare (ej timavlönade)2 1 958 1 958 2 065 

Visstidsanställda årsarbetare2 250 273 244 

Andel heltidsanställda av tv-anställda 81,35 % 84,19 % 97,83 % 

 

                                                             
2 Urval: AVA, Vikariat och Tillsvidareanställda 
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PRELIMINÄR BEFOLKNINGSUTVECKLING 2022 MED PROGNOS 

 

FINANSFÖRVALTNINGEN – FINANSIELLA MÅL 
 

Bokslut 2021 Budget 2022 Prognos 2022 

Årets resultat, mnkr 38,0 24,8 32,6 

Årets resultat, % 2,6 % 1,6 % 2,1 % 

Årets balanskravsresultat, mnkr 29,7 24,8 32,5 

Årets nettokostnader, mnkr -1 426,1 -1 520,5 -1 537,6 

Förändring, % 0,7 % 5,0 % 2,7 % 

Årets skatter o generella bidrag 1 461,9 1 547,9 1 571,7 

Förändring, % 4,8 % 5,4 % 2,9 % 

Nettokostnadsandel av skatteintäkter, bidrag och utjämning, % 97,6 % 98,2 % 97,8 % 

NÄMNDERNA  

Vård och omsorg Mar Apr Maj Aug Sep Okt Nov 

Antal hushåll med försörjningsstöd 204       

Antal placeringsdygn barn och unga 510       

Under månaden verkställda LSS-beslut 12       

Beläggningsgrad särskilt boende, % 100       

Beslutade insatstimmar hemtjänsten 17 556       

Antal korttidsdygn 364       
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