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Kommunstyrelsens ordförande
Framtidstro för Vingåkersbygden
Sista budgeten för denna mandatperiod visar på ett ansvar och en tro på att Vingåker kan bättre.
Vi har även denna period visat på en framtidstro för Vingåkersbygden. Vi har fortsatt det arbete vi
påbörjat och ser nu utfallet på våra satsningar. Aldrig har vi utvecklat vår bygd i den takt som vi gör
nu och som vi ser framöver. Nu gäller det att ha is i magen och mod i barm.
Vi bockar av våra löften. Vi ser hur Vingåker blomstrar och efter våra stora investeringar på
skolområdet har meritvärdena höjts år efter år och nu nått över det magiska 200. Grattis till våra
ungdomar - Världen väntar på er och ett stort tack till Barn och Utbildning. Men är vi nöjda? Nej vi
kan inte slappna av. Skolan är ett arbete som måste vara i ständig utveckling, men vi är otroligt stolta
och vi fortsätter arbetet med att stärka upp våra barn och ungdomar med en ny förskola på söder klar
för att sättas igång med byggnation, en ny planerad förskola på norr som ett komplement till
Slottsområdet och beslut om igångsättning av sportcenter med badhus. Kan det bli bättre? Vi föreslår
ytterligare tillskott till BoU med studie o yrkesvägledare, socialpedagoger och ökar med en tjänst till
Kulturskolan. Vi ökar även på föreningsbidragen till Kultur och Fritid. På så sätt stärker vi våra barn
och unga, ger en tryggare miljö, möjlighet till en aktiv fritid, förebygger kriminalitet och segregation.
Vi fortsätter förstärkningen till Socialnämnden för att få bort de delade turerna som ett led i att vara en
attraktiv arbetsgivare. Vi förstärker även Daglig verksamhet med mer än det dubbla för att möta upp
det ökade antalet och behoven av sysselsättning för våra äldre.
Utöver de 2 miljonerna som vi beslutat för planarbetet till sportcentret förstärker vi även
Samhällsbyggnadsnämndens arbete med samhällsbygget med 800 tusen.
Vi beviljar även investeringsbudgeten till Soc och BoU med synnerliga skäl.
Med denna budget ger vi vingåkersbygden ytterligare en kick för att göra oss lite vassare, lite bättre
och tryggare på vägen in i framtiden och tron på att Vingåkersbygden kan och vill bättre.
Tack för ordet.
Anneli Bengtsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunchefen om framtiden
I Vingåker håller vi på till dess jobbet är gjort! Mandatperioden närmar sig sitt slut och flera frågor
som har funnits med på dagordningen i många år har vi nu gått i mål med. Det gäller till exempel
stabiliseringen av ån och byggandet av en ny återvinningscentral. Dessutom har meritvärdena för
årskurs 9 ökat tre år i rad och vi väntar i skrivande stund med spänning på hur det har gått det senaste
året.
Vårt arbete med samhällsbygget fortsätter naturligtvis in i nästa mandatperiod. Självklart fortsätter
satsningen i skolan. Dessutom är socialförvaltningen halvvägs igenom steg 2 i projektet om att arbeta
mer effektivt och samtidigt öka möjligheterna till sociala kontakter för våra äldre. Nästa sommar har vi
ambitionen att ta oss till steg 3 och börja implementera nya arbetssätt och teknik i full skala.
Vi kommer naturligtvis också öka ansträngningarna att möta efterfrågan på detaljplanering, och vi
kommer göra mycket annat. Utmaningarna är i stora delar desamma som tidigare år, där
kompetensförsörjning och ekonomi är de kanske svåraste.
Ralf Hedin
Kommunchef
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Inledning
Kommunplan med budget för 2023 och flerårsplan 2024-2025 är ett dokument som visar den politiska
viljeinriktningen för de kommunala verksamheterna samt hur skatteintäkter ska fördelas mellan dessa,
hur verksamheter eventuellt ska effektiviseras och vilka nya satsningar som prioriteras under de
nästkommande åren. Kommunplanen innehåller samtidigt en prognos över kommande kostnader och
intäkter. Kommunplanen baseras alltid på den senast tillgängliga informationen. Juniversionen av
detta dokument uppdateras/revideras i november med slutligt fastställande av kommunfullmäktige.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
I detta avsnitt beskrivs kortfattat några av de övergripande styrdokumenten som gäller för Vingåkers
kommun.
Kommunens styrmodell
Sedan 2015 har kommunen en av kommunfullmäktige beslutad styrmodell vilken tydliggör
målstyrningsprocessen samt vilka roller och ansvarsområden de olika beslutsnivåerna har.
Styrmodellen kan sammanfattas i nedanstående bild. Den högra sidan av bilden beskriver de olika
styrdokumenten samt de dokument som återkopplar och följer upp mål och ekonomi.
Till styrmodellen finns ett årshjul för arbetet med de årliga processerna kring framtagandet av
kommunplan med budget och flerårsplan samt för arbetet med återrapportering och uppföljning.
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utövar styrning genom den
strategiska inriktningen som är den politiska majoritetens plattform för mandatperioden samt genom
att årligen besluta om övergripande mål, resultatmål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi i
Kommunplan med budget samt flerårsplan. Uppföljning och utvärdering sker genom delårsrapporter
(tertialuppföljning per april och augusti) och årsredovisning. Utöver detta har kommunfullmäktige
sedan tidigare antagit vision samt värdegrund för Vingåkers kommun.
Kommunstyrelsen/nämnderna
Med vägledning från kommunfullmäktiges styrdokument ska nämnderna och kommunstyrelsen
årligen konkretisera mål och göra prioriteringar för sin verksamhet och ekonomi i sina nämndplaner.
Nämndplanerna ska beskriva vad som ska göras och när det ska ske. Till nämndplanden ska finnas en
detaljbudget för verksamheten. Uppföljning och utvärdering sker genom verksamhetsberättelser.
Förvaltning
Förvaltningsorganisationen ska verkställa de beslut som tas utifrån de prioriteringar som anges i
nämndplanerna. Genom verksamhetsplaner fastställs vilka aktiviteter som behöver vidtas för att nå de
mål som beslutats om. Förvaltningen bestämmer vem som ansvarar för arbetet och hur arbetet ska ske.
Uppföljning sker löpande varje månad.
Kommunala bolag
De kommunala bolagens uppdrag regleras via ägardirektiv och bolagsordningar.
Vision för Vingåkers kommun
Det mest övergripande styrdokumentet i kommunen är den vision som kommunfullmäktige antog 19
oktober 2009. Visionen är ett strategiskt dokument som beskriver ett önskvärt framtida tillstånd för
Vingåker. Under hösten 2019 beslutade kommunstyrelsen att kommunens vision inte behöver
revideras då den fortfarande är aktuell.
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Värdegrund
Kommunens värdegrund fungerar som en kompass för hur arbetet ska utföras. Den är gemensam för
alla verksamheter och bidrar till att stärka Vingåkers kommun. Värdegrunden är den naturliga
utgångspunkten för de tjänster och den service vi erbjuder medborgarna. Värdegrunden består av
följande ord:
Våga
Ansvar
Respekt
STOLT
Som arbetsgivare ska Vingåkers kommun vara ett föredöme och en attraktiv och jämställd arbetsplats,
där medarbetarna känner arbetsglädje och stolthet samt har möjlighet att utvecklas i arbetet och som
individer. Vår gemensamma värdegrund är det självklara rättesnöret för oss alla, oavsett om vi är
förtroendevalda eller medarbetare. Värdegrunden stärker kommunen som attraktiv arbetsgivare, både
internt som externt. Den stärker varandra i det vardagliga arbetet, vilket bidrar till ännu bättre
kundupplevelse, leverans och trivsel på jobbet. Värdegrunden ska genomsyra kommunens arbete och
kan även vara en vägledning i vårt arbete för ökad framtidstro. Under 2020 och 2021 återupptog
samtliga verksamheter värdegrundsarbetet och redovisning har skett till kommunstyrelsen i början av
2022.
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Strategisk inriktning
Den strategiska inriktningen redogör för de politiska prioriteringar som gäller samt den politiska
inriktningen för mandatperioden. Eftersom det är valår så finns det ännu inte någon strategisk
inriktning framtagen för mandatperioden 2023-2026. Det blir den nya politiska majoritetens uppgift att
ta fram en strategisk inriktning för beslut i kommunfullmäktige i november.

Kommunplan med budget
Den ekonomiska styrningen i kommunen sker bland annat genom att kommunfullmäktige anvisar en
ekonomisk ram till kommunstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar.
Kommunfullmäktige beslutar i juni om en kommunplan med budget och flerårsplan för kommande tre
år. I november beslutar kommunfullmäktige om ändringsbudget.
Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna en nettobudget för att bedriva verksamheterna som de
ansvarar för. Nämnderna fördelar därefter sin nettobudget i en intern detaljbudget. Det görs brutto, det
vill säga att intäkter och kostnader budgeteras för de olika områdena, enheterna och verksamheterna
som finns inom respektive nämnd. Nämndernas tilldelning från kommunfullmäktiga benämns
ekonomiska ramar.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
God ekonomisk hushållning regleras i kommunallagen och har både ett finansiellt perspektiv och ett
verksamhetsperspektiv. Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det
finansiella perspektivet på god ekonomisk hushållning i Vingåkers kommun innebär att kommunen
säkerställer att den i ett kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta några drastiska åtgärder för
att möta finansiella problem. Att ha ett ekonomiskt överskott är en del av den goda ekonomiska
hushållningen. Det handlar om att kommunen ska trygga servicen till kommuninvånarna, skapa
utrymme för investeringar, ha beredskap för oförutsedda händelser och kunna stå emot
omvärldsförändringar. Det innebär också att dagens skattebetalare på ett hållbart sätt ska konsumera
med hänsyn till kommande generationer.
En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan
resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. För att åstadkomma det krävs att kommunen bland
annat har en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga mätbara mål
samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser från målen.
Att ha god ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning är viktigt, men inte tillräckligt. Styrningen
för att åstadkomma god ekonomi skulle i så fall kunna begränsas till produktivitet, det vill säga att se
till att arbetsuppgifter görs så snabbt och rationellt som möjligt. Det är helt centralt att kommunen
också arbetar med effektivitet, det vill säga att se till att det som görs är det som på bästa sätt leder till
att kommunen når olika mål. Uttryckt på ett annat sätt är det viktigt att göra rätt saker, inte bara att
göra saker rätt.
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Kommunens övergripande mål
I den strategiska inriktningen för mandatperioden 2023-2026 som förväntas tas fram av den nya
politiska majoriteten efter valet i september, ska kommunens övergripande mål anges.
Intern kontroll
Enligt kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. För att minimera risken att kommunen lider förtroendeeller ekonomisk skada samt att beslut inte verkställs, krävs en väl fungerande intern kontroll.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret, som ett led i sin uppsiktsplikt, att tillse att det finns
en god intern kontroll samt att utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. Sedan 2020
gäller de nya riktlinjerna för intern kontroll och de omfattar kommunens nämnder och de kommunala
bolagen AB Vingåkershem och Vingåkers Kommunfastigheter AB. I kommunstyrelsens
internkontrollplan finns några kontrollpunkter som samtliga nämnder ska följa. Uppföljning sker i
samband med årsredovisningen.
Planeringsförutsättningar
Kommunstyrelsen har i februari fastställt planeringsdirektiv för budget åren 2023-2025, KS§52/2022.
Nedan framgår beslutet.
1. Kommunstyrelsen beslutar att som underlag för beräkning av skatteintäkter
och generella statsbidrag ska nedan befolkningsantal gälla:
o 2023: 9.100 personer ( 1 november 2022)
o 2024: 9.125 personer (I november 2023)
o 2025: 9.150 personer ( 1 november 2024)
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av personalkostnader ska göras med 2,0 procent per
år under planperioden 2023-2024 för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden och
med 1,5 procent för övriga nämnder.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av personalkostnader ska göras med
2,0 procent för samtliga nämnder för år 2025.
4. Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av hyreskostnader ska göras med 1,5 procent per år
under planperioden.
Utgångsläget i kommunens budgetmodell avseende respektive nämnds ekonomiska ram för 2023 utgår
från den kommunplan för 2022 inklusive flerårsplan för 2023-2024 som kommunfullmäktige
beslutade om i november 2021. Därefter sker uppräkningar enligt kommunstyrelsens
planeringsdirektiv. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas alltid efter senast kända
skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Utöver detta har har vissa
justeringar gällande pensionskostnader, enligt senaste pensionsskuldsprognos, och
personalomkostnadspålägg, PO, gjorts.
Befolkning
Den senaste befolkningssiffran för faktiskt folkmängd i Vingåkers kommun uppgick till 9.068
personer per 30 april i år. Sedan årsskiftet är det en ökning med fem personer, men sedan april
föregående år har kommunen tappat 30 personer. Som underlag för beräkning av skatteintäkter och
generella statsbidrag har kommunfullmäktige i juni beslutat att för år 2023 ska 9.100 personer utgöra
beräkningsunderlaget per 1 november 2022 och därefter skrivs antalet upp med 25 personer per år
under planperioden.
Befolkningsutvecklingen är en av de viktigaste frågorna i kommunens planeringsarbete eftersom hur
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utvecklingen blir får direkt påverkan på efterfrågan i kommunens verksamheter. Att göra prognoser
över hur antalet invånare kommer att utvecklas är dock lika svårt som det är viktigt. Särskilt komplext
är det eftersom det inte bara är det totala antalet invånare som behöver bedömas utan också
fördelningen mellan olika åldersgrupper och olika typer av behov och förväntningar på service från
kommunen.
En särskild utmaning handlar om bedömningen av hur stor påverkan på inflyttning som kan
åstadkommas genom nybyggnation av bostäder, och vilken typ av bostäder det i så fall ska vara.
Vingåkers kommun arbetar med professionellt externt stöd varje år för att ta fram både en
trendbaserad och en så kallad byggbaserad prognos över befolkningsutvecklingen. Dessa prognoser
ingår som ett centralt underlag i budgetprocessen.

Kompetensförsörjning
Ett av kommunens strategiskt viktigaste uppdrag är att säkerställa att rätt kompetens finns i
organisationen. Kommunen är inte självförsörjande på viss kompetens, kommunen behöver attrahera
kompetens utanför kommunens geografiska gräns. Inom tio år uppskattas kommunen ha bytt ut lika
många medarbetare som kommunen har idag. Det är svårt att rekrytera legitimerade pedagoger,
sjuksköterskor, socialsekreterare, chefer och ett antal ytterligare specialistfunktioner där det krävs en
akademisk examen. Det är även svårt att rekrytera baspersonal där det krävs minst fullgjord
gymnasieutbildning såsom undersköterskor, barnskötare, kockar med flera yrkeskategorier.
Kommunen har ett strategiskt pågående arbete som har till syfte att stärka kommunens
arbetsgivarvarumärke, att erbjuda attraktiva anställningsvillkor och att skapa ett tydligt medarbetar-,
chef- och ledarskap. Kommunen har bland annat centraliserat en stor del av rekryteringsprocessen.
Detta för att skapa enhetlighet och ett mer professionellt bemötande till framtida medarbetare. Arbetet
har lett till att kommunen har ett bättre rekryteringsläge och högre behörighet bland de sökande trots
en allt större konkurrens om kompetens på arbetsmarknaden.

Ekonomi
Det ekonomiska läget för kommunens nämnder är fortfarande ansträngt även om kommunens
prognostiserade resultat för 2022 som helhet beräknas bli positivt. Utifrån prognoserna i
tertialrapporten för perioden januari-april för 2022 beräknas kommunen att redovisa ett positivt
resultat vid årets slut på cirka 4,7 mkr. Nämndernas utmaningar att hålla verksamheten inom tilldelad
budget kvarstår. Samtliga nämnder utom samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
prognostiserar i tertialrapporten negativa budgetavvikelser vid årets slut.
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Nya ekonomiska prioriteringar 2023
Inför kommunfullmäktiges beslut i juni om kommunplan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025
beslutade samtliga nämnder om äskanden för utökad budgetram. Totalt uppgick dessa till 17,6 mkr
för driftbudgeten år 2023 och 4,9 mkr för investeringsbudgeten år 2023.
Kommunfullmäktige har på sitt sammanträde den 21 juni beslutat enligt nedan.
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa befolkningsantagande för beräkning av
skatteintäkter och generella statsbidrag till 9.100 personer år 2023 och därefter en årlig ökning
med 25 personer.
2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja barn- och utbildningsnämnden 1,2 mkr i
investeringsbudget för inventarier m m till den nya förskolan på norr. Investeringen redovisas
med synnerliga skäl.
3. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja socialnämnden 4,6 mkr i investeringsbudget för nytt
verksamhetssystem. Investeringen redovisas med synnerliga skäl.
4. Kommunfullmäktige beslutar att Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 600 tkr
avseende ökat anslag till föreningsbidrag från och med år 2023.
5. Kommunfullmäktige beslutar att Samhällsbyggnadsnämndens budgetram utökas med 800 tkr
avseende resursförstärkning för samhällsplanering från och med år 2023.
6. Kommunfullmäktige beslutar att Socialnämndens budgetram utökas med 2,0 mkr avseende
fortsatt arbete med delade turer från och med år 2023.
7. Kommunfullmäktige beslutar att Socialnämndens budgetram utökas med 1,5 mkr avseende
utökning av daglig verksamhet från och med år 2023.
8. Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas med
900 tkr avseende 1,5 tjänst studie- och yrkesvägledare från och med år 2023.
9. Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas med
1,0 mkr avseende 2,0 tjänst socialpedagoger från och med år 2023.
10. Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas med
600 tkr avseende 1,0 tjänst till kulturskolan från och med år 2023.
11. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ekonomiska budgetramar för 2023–2025 avseende
drift- och investeringsverksamheten.
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Ekonomiska ramar 2023 och flerårsplan 2024-2025
Nedan framgår beräkning av ekonomiska ramar till finansen, kommunstyrelsen och nämnderna för
2023.

Av tabellen ovan framgår att kommunens budgeterade resultat för 2023 uppgår till 2.685 tkr, vilket
motsvarar 0,40 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. En buffert, för oförutsedda
händelser som kan inträffa under året, på 3,0 mkr finns under finansen.
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Nedan framgår även de ekonomiska ramarna i flerårsplanen för 2024-2025. Kommunens budgeterade
resultat uppgår till 14.057 tkr år 2024 samt till 21.851 tkr år 2025. Samtliga år finns en buffert på
3,0 mkr under finansen som kommunstyrelsen, vid behov under året, kan besluta om att nyttja.

Investeringar
Kommunens investeringar ska finanserias med egna medel, det vill säga utan upptagande av nya lån.
Egna medel motsvaras i detta sammanhang av den beräknade volymen avskrivningar kommande år.
Undantag får göras då kommunfullmäktige beslutar om att synnerliga skäl föreligger. Investeringar
med synnerliga skäl tillämpas företrädesvis för investeringar av engångskaraktär och inte årligen
återkommande investeringar.
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Det totala årliga investeringsutrymmet uppgår till 11.760 tkr per år för perioden 2023-2025. Av
tabellen framgår respektive nämnds investeringsutrymme under planperioden. Kultur- och
fritidsnämnden fick en utökad investeringsbudget från och med 2022 med 300 tkr avseende inventarier
till sporthallar. Det finns 700 tkr i ofördelade tillgängliga investeringsmedel per år under perioden
2023-2025.

tkr

Budget 2023

Kommunstyrelsen

Plan 2024

Plan 2025

9 145

9 145

9 145

Kultur och fritidsnämnden

485

485

485

Samhällsbyggnadsnämnden

320

320

320

Barn- och utbildningsnämnden

600

600

600

Socialnämnden

510

510

510

SUMMA UTGIFTER, tkr

11 060

11 060

11 060

Investeringsutrymme, tkr

11 760

11 760

11 760

700

700

700

Ofinansierat (-)/tillgängligt, tkr
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Investeringar med synnerliga skäl
Kommunfullmäktige kan också besluta om att vissa investeringar ska genomföras med så kallade
synnerliga skäl, vilket innebär att finansiering, vid behov, kan lösas genom upptagande av lån.
Företrädesvis handlar det om investeringar av engångskaraktär och inte ett återkommande
investeringsbehov.
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om ett antal investeringar med synnerliga skäl. På
fullmäktiges sammanträde i juni beslutades att även barn- och utbildningsnämndens investering
avseende inventarier och IT till den nya förskolan på norr med 1.225 tkr och socialnämndens
investering om 4.622 tkr till nytt verksamhetssystem ska genomföras med synnerliga skäl. Totalt
uppgår investeringsplanen för investeringar med synnerliga skäl därefter till 54,2 mkr. Samtliga dessa
investeringar kan således finansieras med upptagande av lån vid behov. I nuläget föreligger inget
upplåningsbehov.
Beslut, synnerliga skäl

KF-beslutat
totalbelopp, tk
r

§ 118 23/112020

Extra asfaltering (3228 tkr
per år, under 4 år)

12 914

2 916

0

9 998

§ 33 19/42021

Infrastruktur Baggetorp
(Sjögölet)

9 000

129

0

8 871

§ 57 21/62021

Förstärkningsåtgärder samt
utveckling å-promenad
Vingåkersån

17 500

3 161

7237

7 102

§ 65 21/62021

Inventarier och IT nya
Grändens förskola

1 040

0

0

1 040

§ 65 21/62021

Inventarier och IT
Marmorbyns skola

840

0

0

840

§ 110 22/112021

Ökad stabilitet i den tekniska
infrastrukturen

3 100

2 225

945

-70

§ 110 22/112021

Lekplatser och badplatser
(KoF)

1 500

0

400

1 100

§ 110 22/112021

Brandposter

1 000

0

0

1 000

§ 110 22/112021

Grönyteskötsel

1 500

0

372

1 128

§ 57 20/62022

Inventarier och IT, ny
förskola på norr

1 225

1 225

§ 57 20/62022

Nytt verksamhetssystem, Soc

4 662

4 662

KF

SUMMA

54 241
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Utfall 20202021, tkr

Utfall 2022
(april), tkr

8 431

Återstår, tkr

8 954

36 856

Räkenskap och tabeller
Resultatbudget
Resultatbudget
(Belopp i
tusentals
kronor)

Bokslut 2021

Budget 2022

Prognos 2022

Budget 2023

Plan 2024

Plan 2025

Verksamhetens
intäkter

161 260

111 181

153 587

111 181

111 181

111 181

Verksamhetens
kostnader

-764 826

-733 454

-782 333

-765 424

-774 696

-784 916

Avskrivningar

-11 339

-12 124

-12 124

-12 124

-12 124

-12 124

Verksamhetens
nettokostnader

-614 905

-634 397

-640 870

-666 367

-675 639

-685 859

Skatter

406 189

417 073

422 398

441 198

457 485

473 827

Generella
statsbidrag o
utjämning

230 870

219 001

221 770

227 805

232 162

233 834

22 153

1 677

3 298

2 636

14 008

21 802

Finansiella
intäkter

2 869

600

2 241

600

600

600

Finansiella
kostnader

-347

-551

-810

-551

-551

-551

Resultat efter
finansiella
poster

24 675

1 726

4 729

2 685

14 057

21 851

Extraordinära
poster, netto

0

0

0

0

0

0

24 675

1 726

4 729

2 685

14 057

21 851

Verksamhetens
resultat

Årets resultat

16

Balansbudget
Balansbudget
(Belopp i tusentals
kronor)

Bokslut 2021

Budget 2022

Budget 2023

Plan 2024

Plan 2025

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella
anläggningstillgångar

135 432

177 033

164 068

168 944

177 820

Finansiella
anläggningstillgångar

81 616

81 616

81 205

80 794

80 383

Summa
anläggningstillgångar

217 048

258 649

245 273

249 738

258 203

Omsättningstillgångar
inkl bidrag till statlig
infrastruktur

129 815

120 482

121 441

132 813

140 607

Summa tillgångar

346 863

379 131

366 714

382 551

398 810

160 886

148 006

171 195

185 252

207 103

Därav årets resultat

24 675

1 726

2 685

14 057

21 851

Summa eget kapital

160 886

148 006

171 195

185 252

207 103

Pensioner

17 946

14 791

23 421

23 445

23 635

Andra avsättningar

34 132

33 634

34 132

34 132

34 132

Summa avsättningar

52 078

48 425

57 553

57 577

57 767

Långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Kortfristiga skulder

133 899

182 700

137 966

139 722

133 940

Summa skulder

133 899

182 700

137 966

139 722

133 940

Summa eget kapital
och skulder

346 863

379 131

366 714

382 551

398 810

Eget kapital och
skulder
Eget kapital

Avsättningar

Skulder
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Kassaflödesbudget
Kassaflödesbudget
(Belopp i tusentals
kronor)

Bokslut 2021

Budget 2022

Budget 2023

Plan 2024

Plan 2025

Löpande verksamhet
Årets resultat

24 675

1 726

2 685

14 057

21 851

Justering, av- och
nedskrivningar

11 339

12 124

12 124

12 124

12 124

7 025

5 210

9 128

24

190

0

0

0

0

0

Justering, övrigt

-3 500

0

0

0

0

Medel före förändring
rörelsekapital

39 539

19 060

23 937

26 205

34 165

Ökning (-) /minskning (+)
kortfristiga fordringar

-34 800

-1 098

-959

-11 372

-7 794

Ökning (-) /minskning (+)
förråd/lager

325

0

0

0

0

Ökning (+) /minskning (-)
kortfristiga skulder

4 693

29 263

-44 734

1 756

-5 782

Kassaflöde löpande
verksamhet

9 757

47 225

-21 756

16 589

20 589

-19 812

-60 848

-40 760

-17 000

-21 000

1 353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

411

411

411

411

411

0

0

0

0

0

Justering, avsättningar
Justering för
ianspråktagna avsättningar

Investeringsverksamhet
Investering, materiella
anl.tillgångar
Försäljning av materiella
anl.tillgångar
Investering, finansiella
anl.tillgångar
Bidrag till statlig
infrastruktur
Försäljning av finansiella
tillgångar
Amortering revers

235

Kassaflöde
investeringsverks.

-17 813

-60 437

-40 349

-16 589

-20 589

Nyupptagna lån

0

0

0

0

0

Amortering av skuld

0

0

0

0

0

Ökning/minskning långfr.
fordringar

0

0

0

0

0

Kassaflöde
finansieringsverks.

0

0

0

0

0

Summa kassaflöde

-8 056

-13 212

-62 105

0

0

Finansieringsverksamhet
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Investeringsbudget
Kommunfullmäktige tilldelar varje nämnd en årlig investeringsram som nämnden sedan själv förfogar
över. År 2023 uppgår den till 11,1 mkr. Merparten av investeringarna sker inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde. Investeringsmedel som inte förbrukas under ett enskilt år överförs normalt inte
till nästa år. Överföring kräver att nämnden beslutar om att begära medlen som tilläggsanslag.

tkr

Budget 2023

Kommunstyrelsen

Plan 2024

Plan 2025

9 145

9 145

9 145

Kultur och fritidsnämnden

485

485

485

Samhällsbyggnadsnämnden

320

320

320

Barn- och utbildningsnämnden

600

600

600

Socialnämnden

510

510

510

SUMMA UTGIFTER, tkr

11 060

11 060

11 060

Investeringsutrymme, tkr

11 760

11 760

11 760

700

700

700

Ofinansierat (-)/tillgängligt, tkr
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Investeringar med synnerliga skäl (upplåning medges för finansiering)
Kommunfullmäktige har även beslutat om ett antal större investeringsprojekt som inte är årsspecifika
och som ska genomföras med så kallade synnerliga skäl. Det innebär att kommunen, vid behov, kan
finansiera dem genom att låna pengar. Av tabellen nedan framgår vilka projekten är och vilka
kommunfullmäktigebeslut de avser. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att godkänna
inventarier och IT till den nya förskolan på norr samt nytt verksamhetssystem till socialförvaltningen
som investeringar med synnerliga skäl.
KF

Beslut, synnerliga skäl

§ 118 23/112020

Extra asfaltering (3228 tkr
per år, under 4 år)

§ 33 19/42021

Infrastruktur Baggetorp
(Sjögölet)

§ 57 21/62021

Förstärkningsåtgärder samt
utveckling å-promenad
Vingåkersån

§ 65 21/62021

Inventarier och IT nya
Grändens förskola

§ 65 21/62021

Inventarier och IT
Marmorbyns skola

§ 110 22/112021

KF-beslutat
totalbelopp, tk
r

Utfall 20202021, tkr

Utfall 2022
(april), tkr

Återstår, tkr

12 914

2 916

0

9 998

9 000

129

0

8 871

17 500

3 161

7237

7 102

1 040

0

0

1 040

840

0

0

840

Ökad stabilitet i den tekniska
infrastrukturen

3 100

2 225

945

-70

§ 110 22/112021

Lekplatser och badplatser
(KoF)

1 500

0

400

1 100

§ 110 22/112021

Brandposter

1 000

0

0

1 000

§ 110 22/112021

Grönyteskötsel

1 500

0

372

1 128

§ 57 20/62022

Inventarier och IT, ny
förskola på norr

1 225

1 225

§ 57 20/62022

Nytt verksamhetssystem Soc

4 622

4 622

SUMMA

54 241
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8 431

8 954

36 856

Bilaga: Kommunfullmäktiges beslut ska infogas när protokollet är justerat.
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