
 
 

 

    
 

 
 
 

 

 

Prognosrapport 
februari 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Prognosrapport februari 2022 
 

2022-03-14 2 
 

Osäkert prognosläge 
Det ökade inflationstrycket har förstärkts väsentligt på grund av kriget i Ukraina och påverkar 
världsekonomin. Europeiska centralbanken gör bedömningen att BNP-tillväxten kommer att sjunka med 
en halv procent och inflationen i Europa öka till ca 5 %. Kriget får ekonomiska konsekvenser främst via 
handel och globala råvarupriser. De högre råvarupriserna påverkar i första hand olja, gas och vete. Höga 
priser minskar hushållens köpkraft och företagens vinster, vilket kan få effekter på konsumtion, 
investeringar och anställningsplaner. Tyskland, som är dragloket i Europa, kan få stora problem till följd 
av beroendet av rysk gas och olja. Även Sveriges export kan drabbas hårt då närmare 70 % av vår export 
går till Europas inre marknad. 

Det råder för närvarande ett mycket osäkert prognosläge. Kriget i Ukraina innebär ekonomiska 
konsekvenser såsom högre råvarupriser, brist på varor, ökad inflation, högre kostnader samt BNP som 
inte förväntas utvecklas i den takt som man tidigare trott, vilket i sin tur påverkar kommunens 
skatteintäkter. Vad flyktingströmmen får för ekonomiska konsekvenser för kommunen är också mycket 
oklart i nuläget.  

Det är troligt att de prognoser för svensk ekonomi som gjordes den 17 februari av Sveriges kommuner 
och regioner (en vecka före invasionen i Ukraina) kommer att påverkas negativt. Därför har en försiktig 
bedömning gjorts av både ökande kostnader och lägre ökning av skatteintäkter som påverkar 
prognosresultatet negativt med 15 mnkr för 2022 enligt nedanstående tabell. Det skall betonas att detta 
belyser en riktning som både kan bli större eller mindre beroende på utvecklingen. 

Känslighetsanalys 
 

Förändring Tidigare  
antagande 
 

Nytt  
antagande 
 

Effekt  
Mnkr 

Inflation KPI* 2 % 1,7 % (budget) 3,7 % -6 

Skatteintäkter -1 % 4,16 % (Skr febr) 3,16 % -9 

Summa    -15 

*konsumentprisindex 

Helårsprognos kommunen totalt 41,1 mnkr 
Helårsprognosen för Orust kommun beräknas (efter justering med -15 mnkr) till 41,1 mnkr mot 
budgeterat 28,6 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 12,6 mnkr. Sektorerna förväntas 
redovisa ett underskott om 4,7 mnkr. Skatteintäkterna och generella statsbidrag har förbättrats jämfört 
mot budget. Justeringen för den osäkra prognosen är redovisad samlad på egen rad i driftsredovisningen 
på sista sidan.  

Politisk verksamhet och revision, 0 mnkr 
Ingen budgetavvikelse bedöms i helårsprognosen. 

Sektor ledning och verksamhetsstöd, 0 mnkr 
Ingen budgetavvikelse bedöms i helårsprognosen. 

Sektor lärande, -4,2 mnkr 
Ett förväntat underskott finns inom förskolan med 1,0 mnkr och grundskolan 3,2 mnkr i 
helårsprognosen. Bedömningen är att övriga verksamhetsområden kommer att vara i balans med budget. 

Förskolans underskott förklaras av extrakostnader för flytt och iordningställande av del av Ellös skola 
under nybyggnation. 

Främsta orsaken till grundskolans prognostiserade underskott är höga kostnader för särskilt stöd. Utöver 
detta så är det ökning av elever inom särskolan samt svårigheter för grundskoleenheter med elevminskning 
att få ihop sin ekonomi.  

Statsbidraget Skolmiljarden om 1,5 mnkr kommer att behandlas av kommunstyrelsen i mars och är inte 
inräknat i prognosen. 

Vid nästa uppföljning, per sista april, finns beslut kring Skolmiljarden, troligtvis beslut om statsbidrag för 
läxhjälp och rektorerna har kommit längre i sin planering av sina organisationer inför nästa läsår. Detta 
tillsammans med att man då kan se de ekonomiska effekterna av de extremt höga sjukskrivningarna under 
årets första månader med ersättning för sjuklönekostnader gör att det finns skäl att tro att grundskolans 
underskott kommer att sjunka. 
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Sektor omsorg, 0 mnkr 
Helårsprognosen beräknas till ett utfall som harmoniserar med budget. Däremot finns det inom sektorn 
flera osäkerhetsfaktorer som kan påverka utvecklingen. En osäkerhet är inom hemtjänsten, där distrikten 
gjorde ett större underskott under föregående år. Inför år 2022 har en omarbetning gjorts av 
resursfördelningen med syftet att på ett mer rättvist sätt fördela medel mellan distrikten samt för att kunna 
följa förändringar av specifika timmar som kan vara kostnadsdrivande. 

Osäkerhetsfaktorer finns även avseende kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd, som liksom 
hemtjänstdistrikten gjorde ett underskott under föregående år. Kostnadsutvecklingen för bland annat el 
och livsmedel har under den senaste tiden varit hög, vilket innebär att utbetalningen av ekonomiskt 
bistånd kan komma att öka framöver. I en jämförelse med andra liknande kommuner har Orust relativt 
låga kostnader för ekonomiskt bistånd, vilket innebär att ett arbete för att sänka dessa kostnader och nå 
budget inte är realistiskt. 

Personlig assistans förväntas bibehålla den höga nivå som sågs under föregående år, vilket innebar ett 
underskott mot budget för verksamheten, bland annat på grund av en ökning av antalet brukare. Däremot 
arbetar verksamheten aktivt med en effektiv bemanning i de ärenden som finns och i de fall där man 
samverkar med särskilda boenden och hemtjänst. 

Liksom för föregående år finns möjlighet att söka flera större statsbidrag, främst avseende äldreomsorgen. 
Däremot har förutsättningarna avseende ett av de större ”Säkerställa en god vård för äldre” förändrats 
från ett generellt till ett riktat statsbidrag. Vilket kortfattat beskrivet innebär att det nu, som riktat, ska 
redovisas mer detaljerat samt återbetalas om pengarna inte används. Detta förändrar förutsättningarna och 
planen något för sektorn. 

Generellt för sektor omsorg är utvecklingen av flyktingströmmarna till Sverige från Ukraina någon som 
skulle kunna få stora konsekvenser för verksamheten. I början av mars fattades beslut om att aktivera det 
så kallade massflyktsdirektivet i EU. Flyktingar från Ukraina kommer därmed att ges ett tillfälligt 
uppehållstillstånd i minst ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. De har då rätt att bland 
annat gå i skola och arbeta. Migrationsverket besked är att de kommer att finansiera kommuners och även 
regioners kostnader, även om de ukrainska flyktingarna inte är asylsökande. Detta besked är något som 
SKR (Sveriges kommuner och regioner) kommer att bevaka men som ändå skulle kunna innebära ökade 
kostnader för kommunen. 

Sektor samhällsutveckling, -0,5 mnkr 
Helårsprognosen för sektor Samhällsutveckling beräknas till ett underskott om 0,5 mnkr. Budgetavvikelse 
finns inom kostenheten som prognostiserar en ökad kostnad när mat ska lagas i Strandgårdens kök även 
på helgerna. De ökade kostnaderna skall finansieras inom sektorns ram enligt beslut i KS (dnr 
KS/2021:1333). Till följd av uppdraget försöker sektorn dra ner på de kostnader som är möjliga. Vakanser 
som finns i organisationen avvaktar tillsättning om möjligt.  

Inom MEX, hamn och parkering har en dom kommit avseende en tvist på byggnation Edshultshalls 
ångbåtsbrygga. Domen var till kommunens fördel och för konsult- och rättegångskostnader har sektorn 
erhållit 0,7 mnkr. Även dessa medel kommer att användas för att finansiera ovanstående uppdrag inom 
kostenheten. 

Årsprognosen för byggenheten visar på ett underskott med 1,7 mnkr. Orsaken beror på lägre intäkter i 
form av bygglovsavgifter. Flertalet åtgärder är igång för att få in högre intäkter. Bland annat har enheten 
börjat med att beta av kön från två håll för att hamna i balans med kö och intäkter. Byggenheten 
redovisade ett underskott på 4,4 mnkr för år 2021. 

Centrala poster, 2,3 mnkr 
För kostnader kring pensionsutbetalningar, löneskatt, semesterlöneskuld och arbetsgivaravgifter mm 
prognosticeras en positiv budgetavvikelse om 2,3 mnkr.  

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas före justeringen för den osäkra prognosen bli 28,5 mnkr 
högre än budget. Skatteintäkterna ökar med 14,4 mnkr, vilket framförallt beror på positiva effekter på 
utvecklingen av sysselsättningen under 2021.   

De generella statsbidragen ökar med 14,1 mnkr. Ökningarna består av flera delar, regleringsposten 6,9 
mnkr (statens satsningar), fastighetsavgiften 3,1 mnkr och inkomstutjämningen 3,1 mnkr.  
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Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader prognosticeras till 1,5 mnkr 
högre än budget. 

 

 

Driftsredovisning Budget Prognos Avvikelse

Netto Netto

(mnkr) 2022 2022

Politisk verksamhet -13,0 -13,0 0,0

Sektor ledning och verksamhetsstöd -65,5 -65,5 0,0

Sektor lärande -395,4 -399,6 -4,2

Sektor omsorg -404,8 -404,8 0,0

Sektor samhällsutveckling -75,3 -75,8 -0,5

Affärsdrivande Vatten och avlopp 0,0 0,0 0,0

Affärsdrivande Renhållning 0,0 0,0 0,0

Ofördelad budget (lön. pris, kap, hyra, lokalv, kost) -18,7 -18,7 0,0

Summa nämndsverksamhet -972,7 -977,4 -4,7

Pensionskostn/skuldförändr. avseende 

semesterlön/arbetsgivaravg. -21,3 -19,0 2,3

Försäljning fastigheter, mark 0,0 0,0 0,0

Återlagda kapitalkostnader (internränta) 12,3 12,3 0,0

Kommunstyrelsens medel till förfogande -0,3 -0,3 0,0

Summa nettokostnad -982,0 -984,4 -2,4

Skatteintäkter 816,0 830,4 14,4

Generella statsbidrag 201,7 215,8 14,1

Finansiella intäkter 1,8 2,4 0,6

Finansiella kostnader -8,9 -8,0 0,9

Årets resultat 28,6 56,1 27,6

Resultat av verksamhetens nettokostnader 

(exkl. affärsverksamhet) 2,9% 5,7% 2,8%

Justering för osäkert prognosläge -15,0 -15,0

Justerat Årets resultat 28,6 41,1 12,6


