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Sammanfattning 

 

 Befolkningen uppgick efter vecka 21 år 2021 till 164 576 vilket är 40 färre jämfört 

med årsskiftet.  

 Resultatet per den sista maj 2021 var -89 mnkr. Utfallet vid samma tidpunkt före-

gående år var på 84 mnkr. 

 Årets prognostiserade resultat för kommunen är positivt och beräknas till plus 

219 mnkr.  

 

 Den positiva budgetavvikelsen beror främst på förbättrade skatteintäkter enligt 

SKR:s prognos i slutet av april, det prognostiserade överskottet för kommunstyrel-

sens resurs-och reservmedel samt statsbidraget för höga sjuklönekostnader.  

 

 Försämringen jämfört med föregående prognos beror på att de ändrade paramet-

rarna för livslängdsantaganden för tidigare intjänad pensionsskuld är inlagd i pro-

gnosen från och med maj vilket innebär en engångskostnad med drygt 100 mnkr. 

Nämnderna har sammantaget förbättrat sina prognoser med 14 mnkr varav 10 mnkr 

avser arbetsmarknadsnämnden. 

 

 Marknadsvärdesförändringar i kommunens placeringsportföljer bokförs endast per 

31 augusti och 31 december och ingår inte i prognosen. Om marknadsvärdet per 

den 31 maj kvarstår vid årets slut skulle det innebära att resultatet förbättras med 

ca 350 mnkr. Balanskravsresultatet påverkas dock inte.  

 

 Nettoinvesteringarna uppgick till 258 mnkr maj 2021. Helårsprognosen för kom-

munens nettoinvesteringar 2021 uppskattas till 948 mnkr, vilket är 52 mnkr högre 

än investeringsramen för 2021.  

 

 Den totala sjukfrånvaron av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick i maj 

2021 till 8,3 % (9,3 % maj 2020). Långtidssjukfrånvaron uppgick i maj 2021 till 

3,4 % (2,8 % maj 2020). 

 Kommunens kostnader för sjukfrånvaro inkl. PO var 16,1 mnkr i maj 2021 

(17 mnkr maj 2020). 
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Befolkning 

Veckovis folkmängdsförändring jämfört med årsskiftet 

 

 

Efter vecka 21 år 2021 uppgick befolkningen till 164 576 vilket är 40 färre jämfört 

med årsskiftet. Den nedåtgående trenden under sommaren är ut- och inflytt av univer-

sitetsstudenter. Vid motsvarande tidpunkt 2020 uppgick befolkningen till 163 446. 
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Ekonomi 

Resultat per månad 

 
 

Resultatet per den sista maj 2021 var -89 mnkr. Utfallet vid samma tidpunkt föregå-

ende år var på 84 mnkr. 

 

Prognos för helår 2021 

Kommunens omsättning för 2021 beräknas till 11,2 miljarder kronor. 

Årets prognostiserade resultat för kommunen är positivt och beräknas till plus 

219 mnkr vilket är en försämring med 104 mnkr jämfört med prognosen i månadsrap-

porten per den 30 april. Resultatet motsvarar 2,4 procent av kommunens skatteintäk-

ter, generella statsbidrag och utjämning år 2021.  

Sista veckan i april beslutade Sveriges kommuner och regioner (SKR) om ändrade pa-

rametrar för livslängdsantaganden för beräkning av pensionsskulden. För Linköping 

beräknas förändringen innebära att den tidigare intjänade pensionsskulden ökar med 

drygt 100 mnkr vilket belastar 2021 års resultat som en engångskostnad. På grund av 

lägre nettokostnad för övriga pensionskostnader beräknas den samlade budgetavvikel-

sen för pensioner till minus 74 mnkr inkl. de finansiella kostnaderna.  

Det lagreglerade balanskravsresultatet uppgår till 204 mnkr. Vid tidigare stora föränd-

ringar av parametrarna för beräkning av pensionsskulden har dessa inte redovisats via 

resultatet utan de har redovisats direkt mot eget kapital då de avser pensioner intjänade 

tidigare år. Att SKR:s beslutade förändringar redovisas som en engångspost i resultat-

räkningen påverkar balanskravsresultatet negativt med ca 100 mnkr. 
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Försämringen jämfört med föregående prognos beror på att de ändrade parametrarna för livs-

längdsantaganden för tidigare intjänad pensionsskuld är inlagd i prognosen från och med maj 

vilket innebär en engångskostnad med drygt 100 mnkr. Nämnderna har sammantaget förbätt-

rat sina prognoser med 14 mnkr varav 10 mnkr avser arbetsmarknadsnämnden.  

I tabellen nedan redovisas hur budgetavvikelserna fördelas. Då det budgeterade resultatet är 

noll är resultatet även detsamma som budgetavvikelsen. Den positiva budgetavvikelsen be-

ror främst på förbättrade skatteintäkter jämfört med budget enligt SKR:s prognos, det pro-

gnostiserade överskottet för kommunstyrelsens resurs-och reservmedel och statsbidraget 

för höga sjuklönekostnader. 
 

Kommunens prognostiserade resultaträkning och budgetavvikelse 

Ekonomi, belopp mnkr 

Prognos 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
prognos 

2021, maj 

Avvikelse 
prognos 

2021, april 

Avvikelse 
prognos 

2021, mars 

Avvikelse 
bokslut 

2020 

Nämnderna -9 457 -9 471 13 -1 -35 215* 

Exploateringsverksamheten 85 77 8 8 9 14 

Pensionsenheten inkl. ändrat livslängds-
antagande i prognosen fr.o.m. maj 

-116 -2 -114 -7 -7 -62 

Intern ränta 31 31 -1 -1 -1 -7 

Resurs-och reservmedel, statsbidrag 
höga sjuklönekostnader 

8 -113 121 131 137 219 

Skatteintäkter, utjämning, generella 
statsbidrag 

9 257 9 048 209 209 184 12 

Finansnetto (inkl. finansiell kostnad 
pensionsenhet)  

412 373 39 39 39 172 

Ianspråktagande av resultatutjämnings-
reserv (RUR) 

0 57 -57 -57 -57   

Årets resultat och budgetavvikelse 219 0 219 323 270 565 

Resultat efter balanskravsjusteringar 204         181 

 

Prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag 

Prognosen är oförändrad jämfört med månadsrapporten per den 30 april. 

Den samlade nettointäkten för skatt, utjämning, statsbidrag och den kommunala fastig-

hetsavgiften beräknas till 9,3 miljarder kronor för 2021. Det motsvarar en ökning med 

3,5 procent jämfört med år 2020.  

Budgeten som kommunfullmäktige fastställde hösten 2020 var beräknad utifrån 

SKR:s skatteprognos den 24 augusti kompletterad med extra statliga tillskott i budget-

propositionen hösten 2020. SKR:s prognos den 29 april innebär förbättrade intäkter 

jämfört med budget. Även lägre befolkningsökning under 2020 än prognostiserat och 

förändrade befolkningsprognos för 2021 påverkar. Sammantaget är skatteintäkter, ge-

nerella statsbidrag och utjämning 209 mnkr högre än budgeterat varav skatteintäkterna 

utgör 199 mnkr av ökningen.  
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Prognos för finansnettot 

Prognosen är oförändrad jämfört med månadsrapporten per den 30 april. Avvikelsen i 

prognosen med 39 mnkr jämfört med budget avser finansiell kostnad för pensionsför-

pliktelserna som är lägre än budget.  

Marknadsvärdesförändringar i kommunens placeringsportföljer bokförs endast per 31 

augusti och 31 december och ingår inte i redovisat resultat per den 30 april eller i pro-

gnosen. Om marknadsvärdet per den 31 maj kvarstår vid årets slut skulle det innebära 

att resultatet förbättras med ca 350 mnkr. Balanskravsresultatet påverkas dock inte. 

Prognos för resurs- och reservmedel och extra statsbidrag för sjuklönekostnader 

Kommunen har resursmedel som kan fördelas till nämnderna som tilläggsanslag efter 

beslut i kommunstyrelsen. Den 8 juni beslutade kommunstyrelsen om två tilläggsan-

slag om sammanlagt drygt 11 mnkr och därefter återstår drygt 50 mnkr som i progno-

sen redovisas som överskott. 

Dessutom har kommunen en central reserv för demografiska förändringar som inte be-

höver inte nyttjas under 2021 på grund av färre invånare än vad befolkningsprognosen 

från våren 2020 visade. Det innebär istället att berörda nämnder återlämnat budgetram 

vilket ger ett överskott med 35 mnkr.  

Staten har flera gånger förlängt ersättningen för höga sjuklönekostnader p.g.a. coro-

napandemin och i dagsläget får kommunen ersättning för perioden januari-juni som 

beräknas till 27 mnkr för kommunen varav 7 mnkr fördelats till Leanlink och reste-

rande 20 mnkr redovisas som överskott centralt i kommunen men motsvaras av kost-

nader för sjuklöner i kommunens verksamheter. 

Resterande överskott avser försenad nystartad verksamhet.  

Prognos för nämnderna 

Nämnderna prognostiserar sammantaget en budgetavvikelse med plus 13,3 mnkr jäm-

fört med budget. Förbättringen i majprognosen jämfört med prognosen i månadsrap-

porten per den 30 april beror till stor del på att arbetsmarknadsnämnden minskat sitt 

prognostiserade underskott, se tabell nedan. 

Budgetavvikelser                                        
Belopp mnkr 

Prognos 
helår 

2021 maj 

Prognos 
helår  

2021 april 

Prognos 
helår  

2021 mars 

Bokslut 
2020 

Kommunstyrelsen 10,3 8,4 6,3 69,6 

varav kommunstyrelsen/kommunledningsför-
valtningen 3,5 4,2 5,3 54,8 

varav verksamhetsstöd och service 6,8 4,2 0,9 6,8 

varav Leanlink 0,0 0,0 0,0 8,0 

Äldrenämnden 40,0 40,0 40,0 51,6 

Social- och omsorgsnämnden -30,6 -30,6 -30,6 -26,2 

Barn- och ungdomsnämnden 0,0 0,0 -26,7 81,0 

Bildningsnämnden 0,7 0,0 -4,6 18,7 

Arbetsmarknadsnämnden -14,9 -24,9 -24,8 0,0 

Kultur- och fritidsnämnden 0,0 0,0 0,0 -0,4 

Samhällsbyggnadsnämnden  4,6 3,8 3,4 24,8 

Bygg- och miljönämnden 4,3 3,7 2,4 6,4 

Övriga nämnder -1,1 -1,0 -0,7 0,5 

Summa nämndernas budgetavvikelse 13,3 -0,5 -35,2 226,0 
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Enligt ekonomistyrningsreglerna ska nämnder vars underskott beräknas bli större än 

1 procent och uppgår till mer än minus 1 mnkr redovisa en åtgärdsplan till kommun-

styrelsen. Social-och omsorgsnämnden samt arbetsmarknadsnämnden prognostiserar 

underskott för helår 2021 som beräknas bli större än 1 procent och uppgår till mer än 

minus 1 mnkr.  

Större avvikelser i prognosen för helår 2021 och väsentliga förändringar jäm-
fört med föregående prognos 
Större avvikelser i prognosen för helår 2021 samt väsentliga förändringar i progno-

serna för nämndernas budgetavvikelser jämfört med månadsrapporten per den 30 april 

kommenteras nedan.  

 Äldrenämnden (budgetavvikelse plus 40,0 mnkr) 
Prognosen för budgetavvikelsen är plus 40 mnkr för helår 2021. Det är ingen föränd-

ring jämfört med tidigare prognoser. 

På nämndens möte i juni kommer beslut tas kring hur statsbidragen ska nyttjas samt 

om ytterligare förstärkningar på kort sikt kan genomföras. I delårsrapporten för au-

gusti kommer dessa faktorer värderas särskilt för förändringar i prognosen. 

Verksamheten och ekonomin påverkas av pandemin. Pandemin har gjort att hemtjänst 

inte efterfrågats i samma utsträckning och verksamheten har utförts på delvis andra 

sätt för att fungera. En omprioritering av aktiviteter i Verksamhetsplan 2021 har be-

hövt göras.  

Den låga efterfrågan av hemtjänst under 2020 fortsätter in på 2021 på grund av pande-

min. Den prognostiserade avvikelsen mot budget för hemtjänsten beräknas till plus 

42,4 mnkr. En förväntan finns att efterfrågan kommer att öka i takt med att vaccine-

ringen genomförs.  

Social- och omsorgsnämnden (budgetavvikelse minus 30,6 mnkr) 
Prognosen för budgetavvikelsen är minus 30,6 mnkr för helår 2021. Det är ingen för-

ändring jämfört med tidigare prognoser. 

När fullmäktige beslutade om budget för 2021 hösten 2020 utökades social- och om-

sorgsnämndens budgetram med 45 mnkr utöver uppräkning för pris- och löneökningar 

jämfört med tidigare beslutad plan.  

Åtgärdsplanen för att minska det ekonomiska underskottet beräknades reducera kost-

naderna med ca 59 mnkr år 2021. I årets första prognoser beräknas genomförda åtgär-

der minska kostnaderna med ca 8 mnkr innevarande år. Flera osäkra områden beräk-

nas i prognosen inte ge effekt. Under våren genomförs en större översyn som avser att 

leda till riktade insatser för att minska underskottet inom området barn och unga.  

Social- och omsorgsnämnden gav i april social- och omsorgsförvaltningen i uppdrag 

att revidera åtgärdsplanen för ett nytt ställningstagande i juni. 

Prognosen för individ- och familjeomsorg visar totalt ett underskott på cirka 18 mnkr 

för helår 2021. Dygnsplaceringar barn och unga bedöms till ett underskott på cirka 

21 mnkr vilket innebär att kostnaden för år 2021 förväntas uppgå till cirka 236 mnkr 

vilket kan jämföras med en kostnad på cirka 239 mnkr under år 2020. Underskottet 

inom dygnsplaceringar barn och unga balanseras till viss del av överskott för dygns-

placeringar vuxna där prognosticerat överskott är 8 mnkr. En osäkerhetsfaktor gäl-

lande vuxna är skyddat boende som ökat kraftigt under senare år.   
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Arbetsmarknadsnämnden (budgetavvikelse minus 14,9 mnkr) 
Prognosen har förbättrats med 10 mnkr sedan föregående månad. Nämndens helårspro-

gnos är nu ett underskott på 14,9 mnkr, vilket är 3,3 % av budgetramen. Underskottet förklaras 

av ett ekonomiskt bistånd prognostiseras överskrida budget med 22,7 mnkr medan AMI väntas 

göra ett överskott på 10,8 mnkr. Att det blivit en sådan kraftig förbättring i prognosen be-

ror på att det tagits fram en reviderad åtgärdsplan som ersätter den gamla. Av den för-

bättrade prognosen härleds 5 mnkr till att alla medel som finns budgeterat för anställ-

ningsstöd inte kommer hinna användas på grund av pandemin. Utöver det är det ett 

antal åtgärder som lagts in i prognosen som bedöms minska behov av ekonomiskt bi-

stånd samt kostnader inom AMIs verksamhet. 

Snittkostnaden per hushåll är drygt 400 kr högre än föregående år, det är också fler ak-

tuella (3 348 jämfört med 3 257 maj 2020), samt långvariga hushåll (1 586 jämfört 

med 1 492 maj 2020). Dessa faktorer ligger bakom de ökade kostnaderna. 
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Kommunens investeringar 

Kommunens nettoinvesteringar per 31 maj 2021 uppgick till 252 mnkr. Motsvarande 

period förra året uppgick nettoinvesteringarna till 220 mnkr. Investeringsbudgeten för 

helåret 2021 uppgår till 896 mnkr. 

Nettoinvesteringar per månad 
 

 

 

Kommunens investeringsvolym har ökat det senaste året på grund av projektet ny sim-

hall. Helårsprognosen för kommunens nettoinvesteringar 2021 uppskattas till 948 mnkr, 

vilket är 52 mnkr högre än investeringsramen för 2021. Den främsta anledningen till av-

vikelsen är att 56 mnkr utöver årets investeringsram investerats i den nya simhallen, in-

vesteringarna följer emellertid Lejonfastigheters plan där beslutad total investeringsram 

för projektet är fördelad med en större tyngd år 2021 än kommunens egen fördelning 

detta år. Den totala investeringsbudgeten för den nya simhallen beräknas till 990 mnkr. 

Kommunens övriga investeringar prognostiseras till 595 mnkr. I prognosen överskrider 

samhällsbyggnadsnämnden årets investeringsram med ca 17 mnkr vilket främst beror på 

ökning av investeringar avseende exploatering. Exploateringstrycket är fortsatt stort och 

behovet ser inte ut att minska de kommande åren.  

Av diagrammet nedan framgår att genomförda investeringar ofta är lägre än respektive 

års investeringsram vilket oftast beror på förseningar jämfört med planerat. För 2020 

och i prognosen för 2021 beräknas dock investeringarna vara högre än planerat. 
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Nettoinvesteringar per år 

 

 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att hela investeringsprojektet ny simhall ska finan-

sieras med externa lån. Vid utgången av 2021 beräknas cirka 890 mnkr ha investerats i 

ny simhall och kommunen hade tagit upp 716 mnkr i externa lån.  Årets investeringar 

finansieras även med avskrivningar och egen likviditet.  

Kommunens investeringsvolym förväntas öka kommande år och ytterligare ett stort 

projekt ska inledas, Ullevileden. En högre investeringsvolym medför ökade avskriv-

ningar och driftskostnader vilket innebär att utrymmet för övrig verksamhet minskar. 

När kommunen tar upp externa lån för att finansiera investeringar uppstår räntekostna-

der vilket tränger undan driftsmedel för att bedriva verksamhet. Räntekostnaderna för 

de externa lånen beräknas till ca 1,6 mnkr för helår 2021. 

 
  

216 243 258 290

494

861

948

310 332 363
402

567

806

896

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Prognos

2021

M
n
k
r

Utfall Investeringsram Avskrivningar



12 

 

Investeringsredovisning per den 31 maj och prognos för helår 2021 med kommentarer 

Belopp mnkr 
Redovisning 
jan-maj 2021 

Investerings-
ram 2021 

Prognos 
helår maj 

2021 

Avvikelse 
prognos maj 

2021 

Avvikelse 
prognos 

april 2021 

Kommunstyrelsen 17 155 155 0 -9 

   varav strategisk markreserv 0 50 50 0 0 

   varav kommunstyrelsen/ 
   kommunledningsförvaltningen 0 3 3 0 0 

   varav Säkerhet  4 44 44 0 0 

   varav verksamhetsstöd och  
   service 13 54 54 0 -9 

   varav Leanlink 1 5 5 0 0 

            

Kommunstyrelsen, simhall 146 297 353 -56 -56 

Kommunstyrelsen, investerings-
reserv 0 15 0 15 0 

  0         

Äldrenämnden 0 1 1 0 0 

Social- och omsorgsnämnden 0 1 1 0 0 

Barn- och ungdomsnämnden 2 21 21 0 0 

Bildningsnämnden 1 17 13 4 4 

Kultur- och fritidsnämnden 1 47 45 2 2 

Samhällsbyggnadsnämnden 85 341 358 -18 -19 

Arbetsmarknadsnämnden 0 0 0 0 0 

Bygg- och miljönämnden 0 1 1 0 0 

Summa 252 896 948 -52 -78 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen kommer att behöva göra inköp av inventarier senare i 

år med anledning av att projekt aktivitetsbaserat arbetssätt verkställs. En anpassning 

av lokalerna kommer i viss mån behöva ske vilket medför kostnader för ombyggnation 

i Stadshuset. En offert inväntas i slutet av juni. Parallellt med detta sker även en säker-

hetsanpassning av Stadshusets reception vilket även det kommer att medföra en om-

byggnation. Årets investeringsram, 1,7 mnkr förstärks med överföring av kvarvarande 

medel från föregående år, 0,6 mnkr som ska användas till investeringar kring projekt 

aktivitetsbaserat arbetssätt, samt överförda 1,2 mnkr från 2020 för säkerhetsanpass-

ning av receptionen. 

För säkerhetsenheten pågår investeringar inom civilt försvar. 13,5 mnkr överfördes 

från investeringsram 2020 och tillsammans med årets ram, 30 mnkr, beräknas totalt 

43,5 mnkr användas under året. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

kommer att ge ett investeringsbidrag till kommunen men beloppet är ännu oklart. 

Vissa arbeten har påbörjats men den stora delen är kvar i projekteringsstadiet. Anbud 

beräknas inkomma i juni. Beslut om storlek på bidraget kommer MSB först att lämna 

när anbudet för projektet är accepterat. Ett beslut finns dock redan om återstående mil-

jon kronor som kommer att utbetalas när projekteringen är klar.  
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Investeringsramen för simhallen överskreds med 150 mnkr förra året då bland annat 

kostnaden för ett parkeringsfriköp togs tidigare än beräknat. Investeringarna följer 

emellertid Lejonfastigheters projektplan. Enligt Lejonfastigheters egen budget/plan 

kommer det även 2021 bli en högre investeringsutgift än vad kommunen har i årlig in-

vesteringsram för simhallen, men en utjämning kommer att ske under 2022 då Lejon-

fastigheters utgifter planar ut. Projektets totala ram om 990,5 mnkr för hela perioden 

fram till 2022 beräknas hållas.  

Verksamhetsstöd och service redovisar ett överskridande av sin investeringsram med 

8,5 mnkr kopplat till behov av LK-datas investeringar i datakommunikation. En utö-

kad investeringsram erhölls för ändamålet 2020, men förseningar på grund av pande-

min medför att investeringarna förskjutits till 2021. Verksamhetsstöd och service har i 

april ansökt i skrivelse till kommunfullmäktige om en utökad investeringsram med 8,5 

mnkr. Kommunstyrelsen fattade den 18 maj beslut om att föreslå kommunfullmäktige 

om att godkänna utökningen.  

 

Leanlink har endast haft ett fåtal investeringar hittills i år. Det rör sig framförallt om 

inventarier till några olika boenden, samt verkstadsutrustning till verksamhet som åter-

vinner och rekonditionerar möbler inom Arbetsmarknadsservice. Kamerautrustning 

har anskaffats till kommunikationsavdelningen på staben för produktion av egna fil-

mer och marknadsföringsmaterial. Prognosen för årets investeringar är enligt ram 

4,9 mnkr.  

Bildningsnämnden 
I nämndens investeringsram finns en särskild budget för nya elevplatser. I nämndens 

ram fanns medel avsatta för investeringar kopplat till flytten av vuxenutbildning på 

Birgittaskolan. Den blir inte av under 2021 och därför beräknas ramen inte användas 

fullt ut. Ingen förändring av prognos jämfört med föregående månad. 

Kultur- och fritidsnämnden 
En reviderad investeringsram beslutades av kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22,  

§ 40. Revideringen innebar att mer investeringsutrymme tilldelades projektet vid Ryd 

Sportcenter (tält över konstgräs) och finansieras via det prognostiserade överskottet. 

De investeringsmedel som är avsatta för återlämningsmaskin/utlåningsmaskin på 

Stadsbiblioteket kommer på grund av upphandlingsförfarande behövas flyttas fram till 

2022.  

Samhällsbyggnadsnämnden 
Investeringsprognosen överskrider investeringsbudgeten med ca 17 mnkr. Det är en 

minskning med ca 1,6 mnkr jämfört med aprilprognosen. Exploateringsinvesteringar 

överskrider budget med 30 mnkr och övriga investeringar ligger ca 16 mnkr under 

budget. Jämfört med prognosen i delårsrapporten för mars har prognosen för exploate-

ringsinvesteringar minskat med ca 16 mnkr. Minskningen ligger i de större projekten 

som Näsby 5:55 och Djurgården etapp 1 som båda skjutits fram beroende dels på byte 

av exploatör och dels på överklagad detaljplan. Exploateringstrycket är dock fortsatt 

stor och behovet ser inte ut att minska de kommande åren.  

Avvikelsen i inkomster beror på att GC-vägen Sjögestad-Kommungränsen och Färje-

bron är framflyttade till 2022 vilket innebär att en intäkt tidigast faller ut samma år. 

Jämfört med aprilprognosen har övriga investeringar ökat med ca 1,6 mnkr. Det beror 

på mindre justeringar i olika projekt, en del förflyttningar i tid men även en del föränd-

ringar i kostnadsbild. 
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Stora investeringar som utgörs av Ullevileden är inne i ett tidigt skede med framta-

gande av handlingar till mark och miljödomstolen som skickas in i juni 2021 samt pro-

jektering inför upphandling planerat 2022. 

Den positiv avvikelse inom övriga investeringar beror på att ett antal projekt inte kom-

mer att genomföras under 2021, det gäller bland annat Färjebron vid Tannefors, ut-

veckling av Västra Linghem och GC-väg Sjögestad-Mantorp.  

Emriks bro vid Folkungavallen har tidigarelades för att den ska vara färdigställd för 

gång- och cykeltrafik i samband med att den nya simhallen öppnas. 

Reinvesteringar som t.ex. beläggningsprogrammet, brounderhåll och byte av belys-

ningsstolpar har nu påbörjats. Den största delen av arbetet ligger i det andra och tredje 

kvartalet. Det som finns planerat under reinvesteringar bedöms hållas inom ram. 
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Personal 

Total sjukfrånvaro och andel långtidssjukfrånvaro 

 

 

Diagrammet visar total sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda ordinarie arbetsti-

den vilket är det lagstadgade kravet. Den totala sjukfrånvaron av de anställdas sam-

manlagda arbetstid uppgick i maj 2021 till 8,3 % (9,3 % maj 2020). Långtidssjukfrån-

varon uppgick i maj 2021 till 3,4 % (2,8 % maj 2020). 
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Mertid och övertid 

 

 

 

Obs! Uppgifterna avser t.o.m. april 2021. Antal utförd mertid/fyllnadstid var 2 154 

timmar och antal kvalificerade övertidstimmar var 3 183 i april 2021. 

Kommunens kostnader för sjukfrånvaro inkl. PO 

 

 

 

Kommunens kostnader för sjukfrånvaro inkl. PO var 16,1 mnkr i maj 2021 (17 mnkr 

maj 2020). 
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