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Sammanfattning 

 Resultatet per den sista april 2022 var -468 mnkr. Resultatet förklaras främst av att kommunens finansiella pla-

ceringar har minskat med 554 mnkr under året. 

 Årets prognostiserade resultat för helår är minus 102 varav 560 mnkr avser orealiserade förluster på 

grund av marknadsvärderingen av kommunens finansiella tillgångar. Det innebär att det lagreglerade 

resultatet efter balanskravsjusteringar som är rensat för reavinster och effekten av orealiserade vins-

ter och förluster på grund av marknadsvärderingen av kommunens finansiella tillgångar prognostise-

ras till plus 458 mnkr 
 De största budgetavvikelserna avser finansnettot med minus 681 mnkr, exploateringsverksamheten med plus 

301 mnkr, skatteintäkter med plus 111 mnkr samt resurs-och reservmedel inkl. ersättning från staten för höga 

sjuklönekostnader med plus 129 mnkr. 

 Nämnderna prognostiserar sammantaget en budgetavvikelse med minus 20 mnkr vilket är en försämring jäm-

fört med delårsrapporten per den 31 mars med 11 mnkr. 

 Den största förändringen jämfört med föregående prognos avser finansnettot och marknadsvärderingen samt 

förbättrade skatteprognoser 

 Kommunens kostnader för sjukfrånvaro inkl. PO var 13,9 mnkr i april 2022. Samma tidpunkt förra året uppgick 

de till 14,7 mnkr. 
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Befolkning 

Veckovis folkmängdsförändring jämfört med årsskiftet 

 

Efter vecka 17 år 2022 uppgick befolkningen till 165 469 personer, vilket var 58 färre än vid årsskiftet. Befolkningsut-

vecklingen har hittills under året varit svagare än under 2021, då folkmängden hade minskat med 3 personer fram till 

samma tidpunkt.  
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Ekonomi 

Resultat per månad 

 

 

 

Resultatet per den sista april 2022 var -468 mnkr. Utfallet vid samma tidpunkt föregående år var på 18 mnkr. Det inled-

ningsvis svaga resultatet förklaras främst av att Kommunens finansiella tillgångar har minskat med 554 mnkr under det 

första kvartalet. 

Prognos för helår 2022 

Årets prognostiserade resultat för helår är minus 102 varav 560 mnkr avser orealiserade förluster på grund av marknads-

värderingen av kommunens finansiella tillgångar. Det innebär att det lagreglerade resultatet efter balanskravsjusteringar 

som är rensat för reavinster och effekten av orealiserade vinster och förluster på grund av marknadsvärderingen av kom-

munens finansiella tillgångar prognostiseras till plus 458 mnkr.  

För 2022 beräknas verksamhetens nettokostnader exkl. jämförelsestörande poster till 101,3 procent av skatteintäkterna. 

I det prognostiserade resultatet ingår några större budgetavvikelser: 

 Avvikelsen i finansnetto beror till största del på de nedgångar som varit på de finansiella marknaderna under 

året till följd av inflationsoro samt kriget i Ukraina. I prognosen för finansnettot för helår 2022 på totalt minus 

354 mnkr avser ca minus 560 mnkr orealiserat resultat avseende finansiella omsättningstillgångar. Det budge-

terade finansnettot är plus 327 vilket innebär att budgetavvikelsen är minus 681 mnkr. Prognosen är sänkt med 

ytterligare 107 mnkr jämfört med mars till följd av ytterligare nedgångar både på aktiemarknaden och ränte-

marknaden. Prognosen för helår förutsätter att de finansiella marknaderna ligger på samma nivå som per den 

30 april när året är slut och kommer därför att förändras.  

 Nettointäkten från exploateringsverksamheten varierar över åren och för 2022 beräknas den till 380 mnkr vil-

ket är 301 mnkr mer än budgeterat vilket är oförändrat med delårsrapporten per den 31 mars. Nettointäkten kan 

användas för att likvidmässigt finansiera investeringarna bland annat i exploateringsområden. 

 För kommunstyrelsens resurs- och reservmedel samt den obudgeterade ersättningen från staten för höga sjuk-

lönekostnader prognostiseras budgetavvikelsen till plus 129 mnkr. Kommunen har i budgeten för 2022 resurs-

medel om 87 mnkr kommunstyrelsen kan använda för att utöka nämndernas budgetramar för olika ändamål. 

Hittills har 14 mnkr fördelats, i prognosen beräknas överskottet till 67 mnkr men förbrukningen under resten 

av året är osäker. Statens tillfälliga ersättning för höga sjuklönekostnader på grund av coronapandemin erhålls 

t.o.m. mars och uppgår till 41 mnkr för kommunen varav 9 mnkr avser Leanlink och har flyttats dit. Ersätt-

ningen är inte budgeterad och motsvaras av kostnader för sjuklöner i kommunens verksamheter. 
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 Vi har fått en ny prognos för pensionskostnaderna 2022 som innebär att avvikelsen mot budget ökar med 8 

mnkr till plus 39 mnkr inkl. finansiella kostnader (20 mnkr exkl). 

 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisade en ny prognos för skatteunderlaget den 28 april där de 

skriver. ”Vår aktuella bedömning av skatteunderlaget visar sammantaget en starkare ökning än den vi publice-

rade i februari 2022 (cirkulär 22:06). Det beror delvis på regeringens förslag om att omvandla reseavdraget till 

en skattereduktion. Dessutom räknar vi med större ökning av löneinkomster och i viss mån pensioner.” Den 

nya prognosen förbättrar Linköpings skatteintäkter med 12 mnkr jämfört med prognosen i delårsrapporten per 

den 31 mars. 

I tabellen nedan redovisas hur budgetavvikelserna fördelas. Det budgeterade resultatet är plus 28 mnkr.  

Kommunens prognostiserade resultaträkning och budgetavvikelse, mnkr 

 

Pro-
gnos 
2022 

Budget 2022 Budgetav-
vikelse i 

aktuell pro-
gnos 2022 

Avvikelse 
prognos 

2022, mars 

Avvikelse 
bokslut 

2021 

Nämnderna -9 982 -9 962 -20 -8 -71 

Exploateringsverksamheten 380 78 301 301 45 

Pensionsenheten exkl finansiell kostnad 27 -2 29 21 -111 

Resurs-och reservmedel, ersättning från staten 
för höga sjuklönekostnader, intern ränta 

58 -71 129 133 128 

Skatteintäkter, utjämning, generella statsbidrag 9 769 9 658 111 99 287 

Finansnetto  -354 327 -681 -574 773 

Ianspråktagande av resultatutjämningsreserv 
(RUR) 

        -57 

Årets resultat  -102 28 -131 -28 995 

Resultat efter balanskravsjusteringar 458       181 

 

Prognos för nämnderna 

Nämnderna prognostiserar sammantaget en budgetavvikelse med plus 20 mnkr vilket motsvarar 0,2 procent av deras 

samlade budget. Det innebär en försämring i prognosen med 11 mnkr jämfört med prognosen i delårsrapporten per den 

31 mars, se tabell nedan.  

Nämndernas prognostiserade budgetavvikelser för helår 2022 och bokslut 2021,mnkr 
 

Prognos 
helår 

2022 april 

Prognos 
helår 
2022 
mars 

Bokslut 
2021 

Kommunstyrelsen -7,6 -0,6 -68,5 

varav kommunstyrelsen/kommunledningsför-
valtningen 5,5 1,9 -93,6 

varav verksamhetsstöd och service -4,6 -2,6 5,0 

varav Leanlink -8,6 0,0 20,1 

Äldrenämnden 0,0 0,0 19,9 

Social- och omsorgsnämnden -12,0 -10,0 -58,0 

Barn- och ungdomsnämnden 0,0 0,0 9,0 

Bildningsnämnden 4,8 5,0 14,4 

Arbetsmarknadsnämnden -10,0 -10,0 -7,4 

Kultur- och fritidsnämnden 0,0 0,0 1,8 

Samhällsbyggnadsnämnden  1,9 3,7 8,9 

Bygg- och miljönämnden 2,2 2,7 10,3 

Övriga nämnder 0,7 0,7 -0,9 

Summa nämndernas budgetavvikelse -19,9 -8,4 -70,6 
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De nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att vidta åtgärder för att minska underskottet för 2022 och 

komma i ekonomisk balans från och med 2023.  

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar så stort underskott att de enligt ekonomistyrningsreglerna ska besluta om åt-

gärdsplan. Arbetsmarknadsnämndens prognos är osäker, inte minst på grund av utvecklingen i Ukraina, och nämnden 

avvaktar till delårsrapporten per den siste augusti med eventuell åtgärdsplan och ansökan om medgivande att gå med 

underskott.  

Stora avvikelser och stora förändringar i prognoserna för nämndernas budgetavvikelser jämfört med delårsrapporten per 

den 31 mars kommenteras nedan. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen består av tre delar som prognostiserar följande avvikelser mot budget: 

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsens prognostiserar ett överskott med 5,2 mnkr och beror bl.a. på vakanser. Det är en förbättring jämfört 

med den som lämnades i mars med 3,3 mnkr. 

Verksamhetsstöd och service 

Efter april prognosticerar VSS ett negativt resultat på 4,6 mnkr. Den stora skillnaden gentemot delårsrapport mars är 

ökade livsmedelskostnader som ger en effekt på ungefär 5 mnkr 2022. Efter vissa åtgärder lägger Kost och restaurang 

en negativ prognos på 3 mnkr, men det finns stor risk att prishöjningarna fortsätter under hösten. Kost och restaurang 

samarbetar nära med Upphandling och inköp i dialogen med leverantörerna kring detta. En dialog förs även med Ut-

bildningsförvaltningen kring vilka ytterligare åtgärder som kan genomföras. 

Sedan tidigare har även LKDATA en negativ prognos kopplat till hantering av avskrivningskostnader som härrör till 

2020 och 2021 men som bokförts som en kostnad 2022.  

Leanlink 

Leanlink uppdaterar prognosen som lämnades i delårsrapporten per den 31 mars. Tidigare prognos som var lika med 

årets budgeterade nollresultat bedöms försämras till -8,6 mnkr för 2022. Huvudsakliga anledningen är utvecklingen 

inom bemanningen av sjuksköterskor, där svårigheterna att rekrytera fortsätter samtidigt som priserna i bemannings-

branschen ökat kraftigt under senare tid. De åtgärder som vidtagits för att minska behovet av externt inhyrda sjukskö-

terskor, d.v.s. riktade satsningar med löneökningar på ca 10 % har ännu inte gett önskad effekt i förhållande till löne-

kostnadsökningen. 

Äldrenämnden 

Den samlade bedömningen av årets prognos är att äldrenämnden kommer att ha en budget i balans helåret 2022. 

Vid en jämförelse av efterfrågan på hemtjänst noteras att utförda hemtjänsttimmar under perioden januari - mars ligger 

lägre år 2022 än motsvarande period föregående år. 
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Social-och omsorgsnämnden 

Social- och omsorgsnämnden har fått ramtillskott 2022 som ger nämnden ett bättre ekonomiskt läge än tidigare år då 

underskotten varit stora och lett till att nämnden haft åtgärdsplaner för att kunna nå en ekonomi i balans. Nu förväntas 

nämndens under-skott att minska vilket innebär att krav på åtgärdsplan inte längre föreligger. Arbetet med att minska 

nämndens kostnader behöver fortgå för att nå en budget i balans, det område som främst kräver insatser är placeringar 

av barn och unga. Samhällsutvecklingen och placeringar av barn och unga på grund av gängkriminaliteten påverkar 

nämndens resultat negativt. 

Prognosen för helår förväntas bli en negativ avvikelse på -12 mnkr vilket är en försämring med 2 mnkr jämfört med 

tidigare prognos. 

Avvikelsen avser företrädesvis området barn och unga. Dels beror det på en ökning av antalet placeringar på SiS-place-

ring. Antalet individer på SiS-placeringar var under april år 2021 totalt 4 stycken, medan under samma månad år 2022 

istället var totalt 10 stycken. Även antalet individer med skyddsplaceringar har ökat jämfört med föregående år, vilket 

kan kopplas till gängkriminalitet. 

Antal vårddygn SIS-placeringar år 2018-2022 

 

Antalet HVB-placeringar och kostnaderna för dessa är ca 7 procent lägre under perioden januari till och med april år 

2022 jämfört med samma period år 2021. 

Antal vårddygn HVB år 2021-2022 exklusive SiS-placering 

 

Avvikelsen avser även en ökning av antal vårddygn hos konsulentstödda familjehem. Antal vårddygn hos arvoderade 

familjehem ligger relativt konstant jämfört med år 2020 och 2021 medan antal vårddygn hos konsulentledda familje-

hem har ökat kraftigt. 
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