
 



Mullsjö kommun, Strategisk plan 2023–2025, med budget 2023 2(22) 

Innehållsförteckning 
Förslag till beslut ........................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Inledning ................................................................................................................................. 3 

Sammanfattning ............................................................................................................................ 3 

Politisk organisation ..................................................................................................................... 4 

Förvaltningsorganisation ............................................................................................................. 5 

Vision, mål och styrning ............................................................................................................... 6 

Planeringsförutsättningar ................................................................................................... 9 

Omvärldsbevakning ...................................................................................................................... 9 

God ekonomisk hushållning ........................................................................................................ 9 

Befolkningsutveckling ................................................................................................................. 10 

Budgetförutsättningar ................................................................................................................ 11 

Skattesats och utveckling av skatteunderlag ........................................................................ 11 

Finansiell analys .......................................................................................................................... 12 

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv ........................................................... 18 

Ekonomiska ramar. ............................................................................................................. 19 

Resultatbudget ............................................................................................................................. 19 

Balansbudget ............................................................................................................................... 19 

Kassaflödesbudget ..................................................................................................................... 20 

Driftbudget .................................................................................................................................... 20 

Investeringsbudget ..................................................................................................................... 21 

Exploatering .................................................................................................................................. 21 

Avslutande sammanfattning ............................................................................................ 22 

 

  



Mullsjö kommun, Strategisk plan 2023–2025, med budget 2023 3(22) 

Inledning  

Sammanfattning 
Kommunens grunduppdrag är att tillhandahålla service och välfärdstjänster till Mullsjö kommuns 
invånare. En mycket stor del av kommunens verksamheter bedrivs på uppdrag av staten och 
regleras via olika lagar och förordningar (kommunallagen, skollagen, socialtjänstlagen, miljöbalken 
med flera). Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den 
ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till 
för invånarna. 

Den strategiska planen 2023–2025 med budget 2023 ska ha sin utgångspunkt i kommunen som 
helhet, men där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande strategiska 
målområden. Varje nämnd ska utifrån kommunfullmäktiges beslut ta fram verksamhetsplaner där 
de övergripande strategiska målområdena bryts ned till nämndsnivå samt uppföra internbudget 
utifrån tilldelad ram. 
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Politisk organisation 

 
 

Kommunfullmäktige fastställer budgetramar på nämndsnivå. Kommunens verksamheter bedrivs 
av sex nämnder utöver kommunstyrelsen och valnämnden. 
 

Definition av organisation 

Sammanställda räkenskaper (kommunal koncern) - kommunens samlade verksamhet består av Mullsjö 
kommun samt de av kommunen ägda bolagen Mullsjö Energi & Miljö AB samt Mullsjö Bostäder 
AB med dotterbolaget Fastighets AB Gyljeryd 1:24. 

Mullsjö kommun (kommunen) - skattefinansierad verksamhet. 

Från och med valet 2022 fördelas de numera 31 mandaten i kommunfullmäktige enligt följande:  

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 8, Moderaterna 7, Liberalerna 1, Centerpartiet 1, Vänsterpartiet 
2, Miljöpartiet de gröna 1, Kristdemokraterna 6 och Sverigedemokraterna 5. 

Kommunfullmäktige minskar antalet ledamöter från 35 till 31, vilket också påverkar 
mandatfördelningen.  
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Förvaltningsorganisation 

 
Mullsjö kommuns organisation består av fem förvaltningar som leds av varsin förvaltningschef.  
Kommunledningsförvaltningen leds av kommundirektören. Kommundirektören leder 
kommunens ledningsgrupp, KDLG, där förvaltnings- och avdelningschefer ingår. 
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Vision, mål och styrning 

Vision 
Mullsjö kommuns vision sträcker sig fram till 2035.  Visionen är framtagen av förtroendevalda 
politiker, medarbetare och genom ett antal medborgardialoger med olika målgrupper. Visionen är 
långsiktig och vägledande i kommunens arbete och uttrycker ett önskat framtida läge.  

(Ska uppdateras efter Ksau) 

Styrmodell 
Styrmodellen för Mullsjö kommun bygger på resultatstyrning. Resultat handlar om i vilken 
omfattning kommunen lyckas leverera en service som håller en god kvalitet till lägsta möjliga 
kostnad. Resultatstyrning handlar också om att verksamheten bedrivs långsiktigt i ett hållbart 
perspektiv; socialt, ekonomiskt och ekologiskt. En hållbar utveckling ska tillgodose dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.  

I en resultatstyrning flyttas perspektivet i målstyrningen från resurser och aktiviteter till resultat 
och vilken kvalitet som uppnås i verksamheterna. Kortfattat – den kvalitet och service som 
medborgare får för skattepengar. 

Ansvaret för att planera och följa upp verksamhetens ekonomi, mål och det totala resultatet 
omfattar alla nivåer inom organisationen. 

Den politiska styrningen innebär att kommunen styrs utifrån den vision och de strategiska 
målområdena som kommunfullmäktige beslutar om.  

Resultatstyrning ska vara en tydlig del i kommunens systematiska kvalitetsarbete. Genom att mäta, 
följa upp och analysera verksamheternas resultat är det möjligt att identifiera om utveckling sker i  
önskad riktning.  Det ger erfarenheter som kan användas för att utveckla kommunens verksamhet 
mot ökad kvalitet på service och tjänster. 
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AGENDA 2030 
Agenda 2030 med 17 globala mål och 169 delmål är en ambitiös agenda som ska leda världen mot 
en rättvis och hållbar framtid.  Syftet är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och 
orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Agenda 2030:s mål och delmål 
är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den 
ekonomiska, den sociala och den ekologiska.  

Genom att integrera Agenda 2030 i kommunens arbete med vision och de strategiska 
målområdena stärks styrkedjan ytterligare. I arbetet med hållbar utveckling blir agendan ett verktyg 
för att sortera, prioritera och hitta eventuella synergieffekter i uppföljningen av det arbete 
kommunen gör.  

 

              
 

 

   

Strategiska målområden 
Visionen för 2035 sammanfattar kommunens målbild och bygger på tre strategiska målområden 
Trygghet, Tillväxt, och Tillsammans. Till respektive område kopplas de globala målen utifrån 
Agenda 2030.  

Trygghet – varje dag 

 
Mullsjö ska vara en välkomnande och välmående kommun, med god service. Verksamheten 
kännetecknas av närhet och kvalitet. En plats där både nya och befintliga medborgare, företag och 
föreningar känner delaktighet, tillhörighet och trygghet.  

Här ska finnas tillit till varandra och samhället, vilket skapar förutsättningar för jämlikhet, god 
hälsa, livslust och framtidstro. Med närhet till natur, skolor, fritidsaktiviteter, attraktiva jobb och 
bostäder, ska Mullsjö kommun vara platsen med livskvalitet - för gammal som ung. 
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Tillväxt – för framtiden 

 
Mullsjö ska vara en växande kommun, som en del i en attraktiv region, som lockar både besökare, 
nya medborgare och företag. En plats där näringslivet präglas av arbetsglädje och framtidstro.  
 
Kommunen ska ha en naturnära profil. Med modiga satsningar och långsiktig planering skapas en 
hållbar och levande kommun, med attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer, där livet får spelrum. 
Här ska finnas plats för lek, skapande, bildning, stöd och nytänkande som gör att människor 
utvecklas och mår bra. Här skapas förutsättningar för barn och unga att utveckla sina förmågor 
och följa sina framtidsdrömmar. 

 
Tillsammans - genom livet 

 
Tillsammans ska vi skapa ett hållbart samhälle som ger förutsättningar att möta utmaningar och 
möjligheter. 
 
Samverkan ska vara en självklarhet, liksom inkludering och delaktighet. Här skapas en påtaglig vi-
känsla och en god gemenskap både i näringsliv, föreningsliv och människor emellan. Här ska det 
vara lätt att mötas, umgås och förenas.  

Med gemensamma krafter skapas meningsfulla aktiviteter, nya möjligheter och ett gott liv 
tillsammans. 
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Planeringsförutsättningar 

Omvärldsbevakning 
En omvärldsanalys ska ge ett helhetsperspektiv och långsiktighet i hur trender och förändringar i 
omvärlden påverkar möjligheterna för att Mullsjö kommun ska nå visionen: VISIONEN. Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) har identifierat ett antal övergripande områden - globalisering, 
demografi, klimat, teknik och värderingar - där förändringar av dessa starkt påverkar såväl Sverige 
som övriga världen. De är ofta svårare att påverka lokalt, men oavsett om de utgör ett hot, 
möjlighet eller både och så måste det lokalt finnas strategier för att möta dem.  

Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att kommunen skulle få tid att hantera 
pandemins långsiktiga konsekvenser och kommande demografiska utmaningar. Än en gång 
påverkas dock verksamheterna av faktorer som kommunen inte rår över. Kriget i Ukraina medför 
ett stor lidande för den ukrainska befolkningen. I krigets spår påverkas nuläget och 
framtidsutsikterna för kommunen. Inflationen ökar rekordsnabbt, snabbare än skatteintäkterna, 
som ändå utvecklats positivt till följd av en snabbare återhämtning i ekonomin. Priserna ökar i 
synnerhet på vissa varor och tjänster, men även räntekostnaderna ökar. Inte minst påverkar 
inflationen pensionskostnaderna.  

Medvetenhet finns om att nya livsmönster kommer att ställa ökade krav på kommunens 
verksamhet. Detta tillsammans med att det finns en önskan om att växa som kommun kommer att 
kräva både nya och hållbara arbetssätt. Därav är också kompetensförsörjning en viktig fråga som 
bör tas i beaktande.  

I västvärlden är den tydliga demografiska trenden att födelsetalen är låga och med en ökad 
livslängd medför det en allt äldre befolkning. Det leder till ett större behov av omsorg och vård, 
men där färre ska försörja fler.  

De samhällsutmaningar som kommunerna står inför är komplexa och innebär att en enskild aktör 
inte ensam bär ansvaret eller har lösningen. Att möta de komplexa frågorna kräver en helhetssyn. 
För att kunna hantera de olika utmaningarna behövs samverkan och samspel mellan olika aktörer 

 

God ekonomisk hushållning  
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket 
handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och längre perspektiv. Grundtanken bakom god 
ekonomisk hushållning är att varje generation ska bära kostnaderna för den service som de själv 
beslutat om och själva konsumerar.  Det är sedan upp till varje enskild kommun att formulera vad 
god ekonomisk hushållning innebär. I samband med att budget tas fram ska kommunen ange 
finansiella mål för ekonomin samt mål för verksamheten. Kommunallagen innehåller också krav 
på att resurser används på bästa sätt i verksamheten, för att skapa service med god kvalitet till 
kommunens medborgare.  
Balanskravet är ett minimikrav på kommuners ekonomi och anges i kommunallagen. Det innebär 
att intäkterna ska vara lika stora som kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt måste det 
kompenseras med motsvarande överskott inom tre år.  
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God ekonomisk hushållning i verksamheten innebär inte enbart en ekonomi i balans utan 
innefattar även ett krav på att resurserna används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt. Därför 
ska även målen för verksamheten följas upp och utvärderas. 

 

Finansiella mål:  

• Resultatnivån ska uppgå som minst till 3 procent av skatteintäkter och statsbidrag 

För att finansiera verksamheten över tid behöver kommunen ha positiva resultat. Om investeringsnivån är 
hög krävs en hög resultatnivå för att undvika en alltför hög låneskuld.  
Inför budget 2023 och 2024 har dock beslut fattats att sänka resultatnivån till 2% samt 2,5% inför 
2025. 

• Kommunens låneskuld ska amorteras med 10 mnkr 
Syftet med måttet är att minska kommunens låneskuld för att undvika en alltför hög skuldsättning.  

• Kommunens soliditet ska uppgå till minst 17% 
Syftet med måttet är att visa kommunens långsiktiga finansiella styrka. Ju högre värde desto mer av 
tillgångarna är finansierade med egna medel (historiska resultat). Ett negativt värde innebär att skulderna 
överstiger kostnaderna.  

Befolkningsutveckling 
Under 2021 ökade befolkningen med 45 personer jämfört med 2020. Per sista augusti 2022 bor 
det 7 526 invånare i kommunen och det kan konstateras att i nuläget har den årliga prognosen 
7 483 invånare passerats. Det bör poängteras att det visar en nulägesbild och att kommunen följer 
nogsamt befolkningsutvecklingen för att kunna förbereda sig på bästa sätt.  

Det tidigare långsiktiga målet om att Mullsjö kommun ska vara 9 000 invånare år 2030 har tagits 
bort. I de av kommunfullmäktige beslutade strategiska målområdena finns Tillväxt med som ett av 
områdena. Även om just målet med 9 000 invånare tagits bort så kvarstår ambition att kommunen 
ska ha en stabil tillväxt och att långsiktigt planera för en invånarökning.  

Befolkningsutvecklingen är viktigt att ha med i planeringsförutsättningarna inför budget. Det 
handlar dels om periodens skatteintäkter och statliga bidrag, dels påverkan på verksamheterna som 
på olika sätt behöver anpassas för att hålla samma nivå av service och kvalitet.  

Den befolkningsprognos som används i budgetarbetet bygger på regionens framskrivning av 
befolkningsutvecklingen. 
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Budgetförutsättningar  
• Skatter, statsbidrag och utjämning har beräknats efter Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) cirkulär 22:28.  

• Arbetsgivaravgiften beräknas till 42,75 %. 

• Befolkningsutvecklingen beräknas på underlag per 31 mars och bygger på regionens 
framskrivning an befolkningsprognosen.  

• Avskrivningskostnader fördelas ut på nämnder, exkl. prislappsverksamheter, året efter att 
investeringsprojektet är klart. (alt årligen oaktat om projektet är klart eller ej).  

• Nämndernas ramar 2023–2025 kommer att justeras med löneökningar och tillkommande 
kapitalkostnader, som budgeterats under finansförvaltningen för senare fördelning 

• Nämnderna kommer att kompenseras för ökade hyreskostnader i och med beslutet att 
implementera en ny internhyresmodell.  

Skattesats och utveckling av skatteunderlag 
Mullsjö kommuns skattesats budgetåret 2023 är oförändrad och fastställd enlig tabellen nedan. 
Kommunens skattesats ligger över genomsnittet i riket som är 32,24. 

 
Tabellen nedan visar den procentuella förändringen av kommunens totala skatteunderlag från år 
till år. Det lägre skatteunderlagsförändringen för både 2020 och 2021 är troligen en effekt av 
pandemin.  
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Finansiell analys 
För att kartlägga och analysera det ekonomiska resultatet, dess utveckling och ställning för Mullsjö 
kommun utgår man från de fyra finansiella perspektiven; finansiellt resultat, kapacitet, 
riskförhållanden och kontroll över den finansiella utvecklingen. Perspektiven analyseras i sin tur 
med hjälp av ett antal ekonomiska nyckeltal. Målsättningen är att utifrån dessa perspektiv kunna 
identifiera eventuella finansiella problem och möjligheter och därigenom försöka klargöra om 
kommunen har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen. 

Finansiellt resultat 

Årets resultat, mnkr 

  

Begreppet god ekonomisk hushållning innebär att kommunens resultat måste vara tillräckligt högt 
för att servicenivån ska kunna garanteras för kommande generationer utan att behöva höja 
skattesatsen. Kommunen har de senaste två åren redovisat positiva ekonomiska resultat i 
jämförelse med tidigare negativa resultat vilket innebar att en hel del omställningar genomfördes 
inom vissa verksamheter för att nå en budget i balans.  
Enligt kommunens finansiella mål ska resultatnivån uppgå som minst till 3% av skatteintäkter och 
bidrag. Inför budget 2023 och 2024 har dock beslut fattats att sänka resultatnivån till 2% samt 
2,5% inför 2025. 
För att finansiera verksamheten över tid behöver kommunen ha positiva resultat. Om 
investeringsnivån är hög krävs en hög resultatnivå för att undvika en alltför hög låneskuld. Inför 
2023 och 2024  

En riskanalys är framtagen för att åskådliggöra omvärldens påverkan på kommunens ekonomi. 
Vissa faktorer ligger utanför kommunens möjlighet att påverka. Andra faktorer kan kommunen 
påverka direkt eller indirekt. 
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Riskanalys, händelse  Förändring, mnkr 

Räntan +/- 1 procent 3,0 

Löneökning +/- 1 procent 3,0 

Inflation +/- 1 procent 1,8 

Skatteunderlagsutveckling +/- 1 procent 3,4 

Befolkning +/- 50 invånare 2,6 

Utdebitering +/- 1 kr 15,2 

Tjänster (medellön cirka 29 tkr) + 10 4,9 

 Skatte- och nettokostnadsutveckling, procent 

 
  

För att behålla en god ekonomisk hushållning måste utvecklingen av skatteintäkterna vara högre 
än utvecklingen av nettokostnaderna. Ökar nettokostnaderna snabbare än skatteintäkterna 
försämras kommunens ekonomi och effekten blir krav på effektiviseringar av verksamheten 
och/eller höjd utdebitering. 
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Nettokostnadsandel (inkl. finansnetto) av skatter och generella bidrag, procent 

 
Obs! Bruten skala 

Nettokostnadsandel mäter om kommunen har en god balans mellan löpande intäkter och 
kostnader. Verksamhetens nettokostnadsandel visar hur stor del av kommunens löpande 
verksamhet som måste täckas med framför allt kommunalskatt. Redovisas en nettokostnadsandel 
under 100 procent har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. En 
nettokostnadsandel på 96-98 procent brukar ses som god ekonomisk hushållning, eftersom 
kommunen då klarar att finansiera sina re- och nyinvesteringar över en längre tidsperiod. 
Under budget- och planperioden är nettokostnadsandelen i princip 100 procent. 

Kommunens bruttoinvesteringar, mnkr 

 
För en långsiktig hållbar ekonomi är det viktigt att investeringsvolymen anpassas till kommunens 
resultat så att en tillräcklig självfinansiering av investeringar uppnås. Det är viktigt att 
investeringarna finansieras på ett ekonomiskt hållbart sätt för att stärka kommunens soliditet. 
Under de senaste åren har investeringsnivån varit medvetet låg för att kommunen har haft behov 
av att stärka sin finansiella kapacitet. Kommunen står inför större investeringar kopplade till 
framför allt skolorganisationen. Kommunstyrelsen har tagit ett inriktningsbeslut som initialt 
innebär att en paviljonglösning ska upphandlas. Parallellt har kommunstyrelsen gett ett uppdrag till 
samhällsbyggnadschef och skolchef att ta fram en långsiktig och mer strategisk lösning utifrån 
verksamhetens totala behov och med hänsyn till att Mullsjö växer. Då det råder stor osäkerhet i 
omvärlden när det gäller beräkning av priser inför en upphandling är investeringsbudget framtagen 
med vetskap om att förutsättningarna kan förändras snabbt. Det kommer därför bli viktigt att 
löpande följa upp de större investeringarna.  
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Självfinansieringsgrad av investeringar, procent 

 
Genom att mäta självfinansieringsgraden av investeringar kan man utläsa hur stor andel av 
investeringarna som kan finansieras med skatteintäkter när den löpande driften är finansierad. 
Investeringsvolymen måste anpassas till kommunens ekonomiska resultat så att en tillräcklig 
självfinansieringsgrad av investeringarna uppnås och bidrar till en god och hållbar ekonomi.  

Under åren 2015–2017 var investeringsnivån hög med en låg eller negativ grad av självfinansiering. 
Att självfinansieringsgraden uppgår till över 100 procent för åren 2020 - 2022 förklaras av att det 
beräknade investeringsutrymmet (resultat + avskrivningar) är högre än investeringsplanen för åren. 

Under 2023 kommer självfinansieringsgraden vara under 100 procent. Det finns en medvetenhet 
om att så är fallet, men det finns dock en del nödvändiga investeringar som behöver göras.  

Kapacitet 

Soliditet, procent 

 

Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Soliditeten visar hur stor del 
av tillgångarna kommunen finansierat med eget kapital (historiska resultat). Sjunker soliditeten 
måste kommunen låna mer till investeringarna, vilket i sin tur innebär att räntekostnaderna ökar 
och att mindre blir över till verksamhet. Soliditeten uppgår till 17 procent 2023. Ett av de 
finansiella målen är att soliditeten ska uppgå till minst 17 procent. 

Ett annat soliditetsmått är att även inkludera kommunens pensionsförpliktelser som är intjänade 
före 1998 och som ligger utanför balansräkningen. Detta ger en bild av kommunens totala 
långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Budget 2023 enligt detta mått är -xx procent. 
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Kommunen behöver fortsätta förbättra sin soliditet via goda resultat och amortering av lån de 
kommande åren för att stärka handlingsutrymmet på lång sikt. 
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Riskförhållanden 

Pensionsförpliktelser, mnkr 

 

Pensionskostnader, mnkr 

I kommunen bokförs pensionskostnaderna enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att 
pensioner intjänade före 1998 kostnadsförs vid utbetalningen, medan pensioner efter 1998 
kostnadsförs intjänandeåret. En av förklaringarna till att pensionskostnaderna kommer att öka 
2023 till 2024 är att utbetalningarna på ”den gamla skulden” har ökat till följd av att fler anställda 
med intjänande före 1998 gått i pension.  

Inför 2023 har parterna kommit överens om en modernisering av pensionsavtalet med en 
snabbare övergång mot helt avgiftsbestämda pensioner. Detta innebär att premierna i den 
avgiftsbestämda avtalspensionen från den 1 januari 2023 höjs med motsvarande 1,5 procent av 
lönesumman. Pensionskostnadsökningen förklaras också av en kraftig ökning av prisbasbeloppet 
samt löneökningar under pandemin. Beräkningar av de förmånsbestämda pensionerna är 
komplexa. För att beräkna kostnadseffekter av det nya avtalet behöver antaganden göras för ett 
antal osäkra faktorer till exempel vilka som byter avtal och utveckling av priser och löner. En extra 
osäkerhet är utvecklingen av inflationen. I framtagandet av budget 2023 för Mullsjö kommun har 
KPA:s beräkningar legat till grund för pensionskostnaderna.  

 

 

 

Borgensåtaganden 

Kommunens samlade borgensåtaganden uppgår per delårsrapporteringen augusti 2022 till 439,6 
mnkr. Huvuddelen av kommunens borgensåtaganden avser de kommunala bolagen, endast en 
begränsad del avser externa åtaganden. De kommunala bolagen hanterar från och med mars 2022 
sin upplåning externt Detta innebär att kommunen inte längre vidareutlånar till bolagen, vilket i sin 
tur innebär ett ökat borgensåtagande. Utöver detta har Mullsjö Bostäder AB under 2022 ökat sina 
lån vilket i sin tur innebär ett ökat borgensåtagande. Bedömningen är generellt att risken är låg för 
de borgensåtagande kommunen har.  
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Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv 
I kommunallagen finns ett krav på att kommunerna ska ha en ekonomi i balans. Det innebär att 
årets intäkter ska överstiga kostnaderna och utgör därmed en undre gräns för vad som är tillåtet att 
budgetera och redovisa.  

 

Balanskravsutredning 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett 
positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas i 
balanskravsutredningen för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Kommunfullmäktige har 
i beslut (KF2013-10-22110) antagit i riktlinjer om hantering av RUR.  

 



Mullsjö kommun, Strategisk plan 2023–2025, med budget 2023 19(22) 

Ekonomiska ramar.  

Resultatbudget 

 

Balansbudget 
Balansbudgeten är förknippad med viss osäkerhet beroende på antagande kopplat till 
anläggningstillgångarnas och skuldernas förändring. Det egna kapitalet uppgår i budget 2023 till 
104 mnkr. Den budgeterade soliditeten för kommunen är beräknad till 17% för 2023.  
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Kassaflödesbudget 

 

Driftbudget 
Driftsbudgeten fastställs på 3 år, år 1 är budgetåret och år 2 och 3 planår. Verksamheternas 
nettokostnad är budgeterade till 481,4 mnkr vilket är en ökning med 24,9 mnkr.  

Till barn- och utbildningsnämndens verksamheter (exkl. särskola och vuxenutbildning) samt 
socialnämnden äldreomsorg använda en sk prislappsmodell för att fördela resurserna. Det ingår en 
demografisk faktor i både prislappsmodellen men även i de övriga verksamheter som inte 
använder modellen.  
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Investeringsbudget 
Investeringsbudget fastställs på 3 år, budget 1 år samt planåren 2. I investeringsbudgeten ingår 
bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar. Tabellen visar de olika projekten och vilken 
budget som gäller.  

 

Exploatering 
Kommunen har avsatt medel för exploatering enligt tabellen nedan. Huvudregeln är att över tid ska alla 
exploateringsprojekt vara självfinansierade. Utgifterna avräknas på ett balanskonto 
(omsättningstillgångar) mot de inkomster kommunen erhåller vid försäljning av mark/tomter. 
Eventuella nettoavvikelser redovisas som anläggningstillgång.  

 

Investering
TOTAL 

INVESTERING 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Skolorganisation

Ny förskola 2025, 8 avd 44,6 0,6 20,0 24,0
Ny förskola 2, 8 avd 20,6 0,6 20,0
Nya lokaler Gunnarsbo 82,8 1,8 25,0 50,0 6,0
Gunnarsbo F -hus 1,0 1,0
ABC 1,0 1,0
Tallkotten 1,0 1,0

Äldreomsorg
Margaretas park, tak 5,0 5,0
Hilton, brand och ventilation 6,0 6,0

Övrigt
Simhall 40,0 20,0 20,0
Reservagregat 0,4 0,4
Energieffektivisering och energiproduktion 14,0 11,0 3,0
Summa investeringar 216,4 42,4 23,0 0,6 22,8 51,0 50,0 6,0 0,6 20,0

Reinvestering
Reinvestering TN 42,9 4,9 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8
Reinvestering BUN 8,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Reinvestering KoF 2,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Reinvestering SN 4,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Reinvestering KS 9,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Summa reinvesteringar 24,2 7,7 7,5 7,5 7,5 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4

Summa investeringar och reinvesteringar 240,6 50,1 30,5 8,1 30,3 58,3 57,4 13,4 8,0 27,4

Projekt TOTAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Ruder etapp 4.1 0,4 0,4
Ruder etapp 4.2 12,8 0,2 11,6 1
Stora Gålleryds industriområde etapp 10,2 5,2 5
Torestorp 1,2 0,2 1
SUMMA 24,6 5,4 1,6 16,6 0 1 0 0 0 0
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Avslutande sammanfattning 
Årets budget har arbetats fram enligt en ny process där nämnderna har fått inkomma med 
konsekvensbeskrivningar utifrån preliminära ramar. Det har varit ett sätt att koppla ihop de 
ekonomiska resurserna med hur det påverkar verksamheterna.  

För övrigt har det varit minst sagt en utmanande budgetprocess med tanke på inflation, 
ränteökningar och ett pågående krig i Europa. Tidigt aviserades att det nya pensionsavtalet skulle 
medföra en kostnadsökning för både regioner och kommuner. Med den mycket höga inflationen 
har drivit upp kostnaderna ännu mer.  

Det är en osäker tid framåt. Enligt SKR:s prognoser syns en ljusning 2025, men det bygger på att 
inflationen i så fall skulle gå ner till önskade 2 procent. Hur inflationen kommer att se ut är 
avhängigt bland annat tillgången på energi och hur avtalsrörelsen kopplat till löneutvecklingen går.  

För att kommunen och dess verksamheter ska kunna fortsätta bedriva en effektiv verksamhet med 
kvalitet samt arbete utifrån de strategiska målområdena finns en medvetenhet om att resurser 
måste användas på bästa och mest effektiva sätt. Det gäller på ekonomiska och personella resurser.  
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