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Inledning 

 

Styrprocessen är den process där målen för verksamheterna beslutas samtidigt som resurserna fördelas. Syftet 
är att förbättra verksamheten och förverkliga kommunens vision ”Lidköping - en välkomnande och hållbar 
kommun”. 

Omvärldsanalys och utmaningar 

Några av de trender i världen som påverkar Lidköpings kommun är globalisering, ökad urbanisering och 
regionalisering, ökad statlig styrning och att samarbeten och strategisk samverkan ökar i betydelse. 

På väg mot visionen 

Lidköpings kommuns väg mot visionen påverkas av att strukturer för hållbar utveckling börjar ta form och att hälsa 
och välbefinnande är i fokus. FNs 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030 samt klimatmötet COP21 i Paris 2015 
pekar alla ut åtgärder och mål för hållbar utveckling. Kommunerna förväntas bidra till att nå de globala målen. 

Folkhälsan i Sverige är mycket god. Trots att allt fler får en bättre hälsa och ökade förutsättningar att leva ett gott 
liv så ökar skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Skillnader beror till stora delar på ojämlikhet i 
livsvillkor. Den ohälsa som ökar mest är den psykiska ohälsan. 

Kunden och brukaren i fokus 

Perspektivet ”Kunden och brukaren i fokus” påverkas av ökad heterogenitet och polarisering. Idag präglas vårt 
samhälle av en omvandling till ett samhälle med större mångfald och heterogenitet (olikformighet). Utvecklingen 
har lett fram till att det finns risk att allt fler människor inte känner sig som en del av samhället. Viktiga faktorer för 
att känna sig inkluderad är att man känner samhörighet, att man blir bemött med respekt och att man inte 
uppfattar sig som diskriminerad. 

Det ställs ökade krav på att välfärd ska levereras på ”mitt sätt”. Förväntan om snabb och tillgänglig service blir allt 
starkare. Detta innebär särskilda utmaningar för kommuner vars utgångspunkt är rättssäkerhet och 
likabehandling. Engagemang och delaktighet tar nya former. Vi har gått från ett kollektivistiskt till ett mer 
individualistiskt samhälle. 
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En organisation i framkant 

Perspektivet ”En organisation i framkant” påverkas av en förändrad demografi med fler äldre och fler yngre. 
Balansen mellan unga, förvärvsaktiva vuxna och äldre tyder på att nuvarande välfärdssystem kommer sättas 
under stor press framöver. Invandringen kan påverka åldersbalansen på ett positivt sätt. 

Jakten på kompetens ökar och det blir en tuffare kommunal ekonomi. Att attrahera kompetens och talang till den 
kommunala sektorn kommer sannolikt att vara en stor utmaning. Växande sociala utmaningar och ökade krav på 
individanpassning från medborgare är förändringar som kommer innebära stora påfrestningar och ökade 
kostnader för kommunerna. 

Medie- och kommunikationslandskapet förändras vilket öppnar nya möjligheter att kommunicera och skapa 
delaktighet samtidigt som den totala informationsmängden ökar. I ett större perspektiv pekar utvecklingen på en 
allt intensivare strid om sanningen. 

Digitaliseringen och kampen om data innebär till exempel att de stora mängder data som offentliga myndigheter 
använder skulle kunna omsättas i affärsverksamhet. Det reser krav på att göra offentlig data tillgänglig. Samtidigt 
finns det flera utmaningar inte minst säkerhetsrisker. Ägarskap och förvaltning av data ställer nya krav på 
regelverk för kontroll av användargenererad data. Teknikutvecklingen och digitaliseringen förändrar arbetslivet 
men det finns även risker med att grupper hamnar utanför om de inte kan ta till sig den nya tekniken. 

Befolkningsutveckling 

 

Kommunens befolkning beräknas enligt senaste prognos (april 2019) att fortsätta öka och 2030 bedöms det 
bo cirka 43 000 personer i Lidköpings kommun. 

Sveriges kommuner och landsting pekar på den effekt befolkningens sammansättning kommer att ha på den 
kommunala ekonomin. Lidköpings kommun är inget undantag. Störst relativa förändring sker bland de riktigt 
gamla där ökningen är markant och långvarig. Även bland de yngre åldrarna ser vi samma mönster som på 
riksnivå. Det innebär att det kommer att krävas en betydande verksamhetsutveckling för att kunna möta dessa 
gruppers ökande behov inom de ekonomiska ramar som finns. Vikten av att arbeta förebyggande och med tidiga 
åtgärder för att minska behovet av långvariga och resurskrävande insatser kan inte nog betonas. 
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Styrkort 

 

Lidköpings kommun har en vision och tre strategiska mål. De strategiska målen pekar ut riktningen för att närma 
sig visionen. Dessa mål gäller fram till 2030 vilket är en kort tid för strategiska mål. De följs inte upp separat utan 
uppföljningen ingår i de uppföljningar som görs av verksamhetsmålen. Under mandatperioden behöver det göras 
en revidering av de strategiska målen. 

Lidköpings kommun har nio verksamhetsmål för mandatperioden. Dessa är uppdelade i två perspektiv: 
Kunden/brukaren i fokus och En organisation i framkant. 

För varje verksamhetsmål presenteras politiska viljeinriktningar som visar inom vilka områden det kan bli aktuellt 
att genomföra åtgärder under mandatperioden. De politiska viljeinriktningarna är till för att ge vägledning till 
nämnderna och ska inte uppfattas som beslut. De politiska viljeinriktningarna kan komma att ändras under 
mandatperioden. 

Verksamhetsmålen följs upp genom att i text ge en samlad bedömning av måluppfyllelsen med stöd av de 
indikatorer som är framtagna för respektive mål. I uppföljningen visas även den sammanfattande trenden för 
målets utveckling. Den förkortning som står före mål och indikatorer visar vem som antagit målet eller indikatorn. 
Står det KF har den antagits av kommunfullmäktige (KF). 

De indikatorer som ligger till grund för den samlade bedömningen av måluppfyllelsen redovisas som aktuellt utfall 
i förhållande till ingångsvärdet och det målvärde som ska uppnås innan mandatperioden är slut. Indikatorerna kan 
antingen gälla alla nämnder eller endast berörda nämnder. 

Utöver indikatorer finns det nyckeltal som speglar områden där kommunfullmäktige vill följa utvecklingen för 
Lidköping som ort, även om kommunen har begränsade möjligheter att påverka utfallet. Det finns inga målvärde 
för nyckeltal. 

I styrkortet anges det vilka nämnder som har uppföljningsansvar för ett verksamhetsmål, ”Nämnd med särskilt 
ansvar”. Dessa nämnder följer upp målet fortlöpande i nämndens delårsrapport och verksamhetsberättelse. Det 
bör dock påpekas att övriga nämnder också kan bidra till måluppfyllnaden även om man inte har ett särskilt 
uppföljningsansvar. 

I styrkortet anges vem som är uppföljningsansvarig tjänsteperson. Denna person ansvar för den sammanfattande 
redovisningen av kommunens gemensamma arbete som redovisas i delårsrapporter och årsredovisningar 
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Vision 

Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 

Strategiska mål 

Lidköping 2030 - Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till 
Lidköping och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor.  

Lidköping 2030 - Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.  

Lidköping 2030 - Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer 
till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete. 

Verksamhetsmål 

Kunden/brukaren i fokus 

KF Lidköping är en attraktiv kommun för fler att bo och leva i  

Politiska prioriteringar är att: 

 Fortsätta planeringen av Hamnstaden. 

 Möjliggöra byggnation av centralt belägna bostäder. 

 Möjliggöra byggnation av enskilda hus på landsbygden och hus i planlagda områden i hela kommunen. 

 Bibehålla och utveckla landsbygdsskolorna. 

 Fortsätta planeringen av Framnäs Strandpark inkluderande planeringen av ett nytt badhus samt möjligheter 
för hotell med konferenslokaler. 

 Verka för bra kommunikationer i och utanför Lidköping. 

 Möjliggöra för en bredd av olika kultur- och fritidsaktiviteter så att det finns något för alla och underlätta för 
föreningslivet att bidra med olika typer av evenemang. 

 Prioritera tillgänglighetsarbetet för att skapa jämlika möjligheter till delaktighet i samhället. 

 Utreda behov och placering av nya idrottsanläggningar. 

Nämnd med särskilt ansvar: KS (KSV), KS (IS), SBN, KFN, BSN, SAN, TSN 

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: samhällsbyggnadschef 

Indikatorer 

 Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 2023 

KF Invånarantal (mål till 2030: 45 000 invånare) 39 506 39 879 42 012 

Könsindelad indikator 

 Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 2023 

KF Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att leva och bo på, nöjd-region-
index (0-100) (alla) 

74  75 

KF Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att leva och bo på, nöjd-region-
index (0-100) (kvinnor) 

76   

KF Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att leva och bo på, nöjd-region-
index (0-100) (män) 

72   

KF Näringslivsklimatet i Lidköping är bland de tio bästa i Västra Götalands län  

Politiska prioriteringar är att: 

 Öppna upp för alternativa driftsformer i kommunen när det bedöms gynna resultatet eller verksamhetens 
utveckling. 

 Undvika att konkurrera med det privata näringslivet. 

 Ge friskolor möjlighet att växa. 

 Stimulera företagen att ta ett ökat socialt ansvar. 
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 Utveckla kommunens arbete för ett förbättrat företagsklimat. 

 Öka den upplevda servicenivån med hjälp av digitalisering. 

 Förenkla kontakten och förbättra relationerna mellan kommunen och företagen. 

 Ta vara på utbildningsnämndens resurser för att underlätta företagens kompetensförsörjning. 

Nämnd med särskilt ansvar: KS (KSV), KS (IS), SBN, MBN, TSN, UTN, KFN 

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: kommundirektör 

Indikatorer 

 Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 2023 

KF Företagsklimat (NKI), Insikt 74 72 77 

KF Näringslivsranking (Svenskt näringsliv) 176 177 60 

KF Gästnätter (mål till 2030: 110 000 gästnätter/år) 72 171 70 380 86 888 

Nyckeltal 

 Utfall 2017 Utfall 2018 

KF Antal campingnätter 144 640 158 236 

KF Invånarna i Lidköpings kommun har en god och jämlik hälsa  

Politiska prioriteringar är att: 

 Öka den psykiska och fysiska hälsan framförallt för barn och ungdomar. 

 Skapa ytterligare en familjecentral i samarbete med regionen. 

 Skapa flexibla barngrupper i förskolan som utgår från barnens behov. 

 Fördela resurserna i skolan så att de utgår från barnen och ungdomarnas behov. 

 Förbättra och följa upp samordningen av de kommunala resurser som är riktade till barn och ungdomar som 
riskerar att inte klara skolan. 

 Förebygga utanförskap genom att prioritera tidiga insatser. 

 Stärka samarbetet mellan kommunen och regionen i hälsofrågor. 

Nämnd med särskilt ansvar: KS (KSV), BSN, UTN, SAN, KFN, VON 

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: utvecklings- och kommunikationschef 

Indikatorer 

 Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 2023 

KF Uppnå skolverkets riktlinjer beträffande barngrupper för 1-3 åringar (%)   100 

KF Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) 1.0  0.8 

KF Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%), avvikelse från 
modellberäknat värde 

6.5 1.9 6.5 

Könsindelad indikator 

 Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 2023 

KF Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd 
bakgrund), kommunala skolor, andel (%), 4-årsmedelvärde (alla) 

 91.6 92.0 

KF Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd 
bakgrund), kommunala skolor, andel (%), 4-årsmedelvärde (kvinnor) 

 93.3  

KF Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd 
bakgrund), kommunala skolor, andel (%), 4-årsmedelvärde (män) 

 90.8  

KF Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, 4-årsmedelvärde, andel 
(%) (alla) 

89.4 88.3 90.0 

KF Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, 4-årsmedelvärde, andel 
(%) (kvinnor) 

93.6 92.6  

KF Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, 4-årsmedelvärde, andel 
(%) (män) 

85.7 84.3  
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Nyckeltal 

 Utfall 2017 Utfall 2018 

KF Andel elever med mer än 20 % frånvaro inom grundskolan   

KF Invånare med bra självskattat hälsotillstånd kvinnor, andel (%)  69 

KF Invånare med bra självskattat hälsotillstånd män, andel (%)  77 

KF Antal per 1000 invånare i befolkningen med sjuk- och aktivitetsersättning på grund av psykisk ohälsa 19-24 
år, kvinnor 

 24.4 

KF Antal per 1000 invånare i befolkningen med sjuk- och aktivitetsersättning på grund av psykisk ohälsa 19-24 
år, män 

 37.9 

KF Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hälsotillstånd och rörelseförmåga, andel (%) 17 21 

KF Lidköpings kommun är en föregångare inom miljöområdet   

Politiska prioriteringar är att: 

 Öka användningen av förnyelsebar energi för att nå målet om fossilfrihet 2045. 

 Underlätta för medborgare att göra miljömässigt hållbara val. 

 Utveckla kommunens samhällsplanering ur ett miljöperspektiv. 

 Utveckla det interna miljöarbetet så att kommunen blir en förebild. 

 Stärka dialogen med Trafikverket och det delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) för att driva på för en bättre 
kollektivtrafik och säkra cykelvägar för alla kommunens invånare. 

Nämnd med särskilt ansvar: samtliga exklusive överförmyndarnämnden 

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: utvecklings- och kommunikationschef 

Indikatorer 

 Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 2023 

KF Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna 
leva miljövänligt 

62  64 

KF Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv   5.10 

KF Utsläpp av växthusgaser som livsmedel, som har inhandlats till verksamheterna i 
Lidköpings kommun, har gett upphov till, kg CO2-ekvivalenter per kg livsmedel 

  2.0 

KF Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel 
(%) 

26 28 55 

KF Insamling av avfall i minst fem fraktioner i kommunens verksamhet, andel (%)   100.0 

KF Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 792.3  752.0 

KF Cykel, gång och kollektivtrafik för resa under 5 km, andel (%) (resvaneundersökning)   55 

2016 var det 5.84 ton CO2-ekv/inv utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser. 

Resvaneundersökningen 2014 visade att 50 procent av resor som var kortare än 5 km skedde med cykel, gång 
eller kollektivtrafik. 

En organisation i framkant 

KF Lidköpings kommun använder resurserna ansvarsfullt och levererar tjänster med hög kvalitet och 
servicegrad  

Politiska prioriteringar är att: 

 Skapa en långsiktigt effektiv organisation inom personal-, ekonomi- och kommunikationsfunktionerna med 
avseende på kostnader, kvalitet och service till kommuninvånaren. 

 Skapa en långsiktigt kvalitetsdriven organisation med transparens och återkoppling. 

 Öka servicenivån och effektivisera arbetet med hjälp av digitalisering. 

 Öka dialog och samsyn mellan förvaltningarna och ett större fokus på ett processinriktat arbetssätt, för att 
skapa samordningsvinster. 

Nämnd med särskilt ansvar: samtliga 
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Uppföljningsansvarig tjänsteperson: kommundirektör 

Indikatorer 

 Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 2023 

KF Andel verksamhetsmål i KF:s styrkort med positiv utveckling (%)   100 

KF Budgetföljsamhet +/- (%) -1.0 0.7 1.0 

KF Medarbetarengagemang, HME  79 83 

Könsindelad indikator 

 Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 2023 

KF Sjukfrånvaro (%) (alla) 5.7 5.8 5.8 

KF Sjukfrånvaro (%) (kvinnor) 6.4 6.5  

KF Sjukfrånvaro (%) (män) 3.0 3.4  

Varje nämnd tar fram minst en indikator inklusive målvärde som visar kund/brukarnöjdhet och/eller 
verksamhetens kvalitet. Detta redovisas endast till nämnden under ovanstående verksamhetsmål. 

KF Lidköpings kommun arbetar strategiskt med markförsörjning 

Politiska prioriteringar är att: 

 Verka för att priser på mark för bostäder och verksamhet över tid ska vara avstämda och likställda med 
marknadspriset. 

 Planera för ett mer varierat utbud av boendeformer och verksamheter. 

 Identifiera vilken kommunal mark som är lämplig för bostäder och företag och vid behov anskaffa ny mark. 

 Skapa en sammanhållande kundkontakt även vid flera berörda förvaltningar. 

 Skapa en sammanhållande kundkontakt med kommunala bolagen. 

Nämnd med särskilt ansvar: SBN, MBN, TSN 

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: samhällsbyggnadschef 

Indikatorer 

 Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 2023 

KF Antal bostäder i lagakraftvunna planer (tillgänglighet) 640 705 400 

Nyckeltal 

 Utfall 2017 Utfall 2018 

KF Såld verksamhetsmark (kvm) 93 482 64 034 

KF Antal sålda småhustomter 25 45 

KF Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv. 1.6  

KF Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv. 1.2  

KF Antal bostäder i pågående planer som planeras vinna laga kraft (planberedskap) 360 247 

KF Lidköpings kommuns verksamheter utnyttjar lokalerna på ett effektivt sätt  

Politiska prioriteringar är att: 

 Arbeta utifrån ett kommungemensamt lokalförsörjningsprogram. 

 Förvalta kommunens fastigheter under en förvaltning. 

 Utreda behovet av gemensam drift av anläggningar. 

Nämnd med särskilt ansvar: KS (IS), KFN, UTN, BSN, VON, SBN, SAN 

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: chef Intern service 
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Nyckeltal 

 Utfall 2017 Utfall 2018 

KF Andel utnyttjade kvadratmeter lokaler i förhållande till riktlinjer för lokalförsörjning   

KF Avvikelse mellan behov i aktuell lokalförsörjningsplan och verkligt utfall +/- (%)   

KF Lidköpings kommun prioriterar ekologiska och närproducerade livsmedel  

Politiska prioriteringar är att: 

 Öka inslagen av lokalproducerade säsongsprodukter i mat tillagad i kommunens kök. 

 Eftersträva en balans mellan ekologiskt och lokalproducerat vid inköp av råvaror till kommunens 
verksamheter. 

 Fastställa vilka varor som är särskilt viktiga att välja ekologiskt eller lokalproducerat. 

Nämnd med särskilt ansvar: KS (KSV), KS(IS), KFN, UTN, BSN, VON, SAN 

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: chef Intern service 

Indikatorer 

 Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 2023 

KF Andelen miljömärkta livsmedel och Fairtrade av totala mängden livsmedel (mätt i kr) 
handlat av grossist 

 38.7 40.0 

KF Antal närproducenter  1 3 

KF Antal säsongsbetonade event med varor från närproducenter  1 4 

KF Lidköpings kommuns kompetensförsörjning möter verksamhetens behov  

Politiska prioriteringar är att: 

 Anpassa bemanningen till de behov som finns på kort och lång sikt. 

 Stärka det sociala ansvarstagandet genom att öka andelen anställda som är funktionsnedsatta eller tillhör 
andra grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. 

 Stärka personalens möjligheter till kompetensutveckling och möjliggöra kompetensväxling. 

 Utveckla arbetsvillkor för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

 Ta vara på utbildningsnämndens resurser för att säkerställa kommunens kompetensförsörjning. 

Nämnd med särskilt ansvar: samtliga exklusive miljö- och byggnämnd 

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: personalchef 

Indikatorer 

 Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 2023 

KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)  3.7 3.8 

Nyckeltal 

 Utfall 2017 Utfall 2018 

KF Utrikes födda 18-64 år bland anställda, andel (%) 8.9  
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Ekonomi 

Ekonomiska förutsättningar 

Hårdare tider för kommuner och regioner 

Det finns många tecken på att kommuner och regioner går hårdare tider till mötes. Redan 2018 bjöd på betydligt 
sämre resultat. Sektorns samlade överskott minskade från 26,5 miljarder kronor 2017 till knappt 15 miljarder 
2018. 

Den viktigaste faktorn för tillväxten av skatteintäkterna är ökningen av antalet arbetade timmar. Dessa har ökat 
kraftigt under en lång rad år; till och med snabbare än behovsökningen till följd av förändringar i befolkningens 
antal och ålderssammansättning. Kommande år väntas antalet arbetade timmar utvecklas svagt, samtidigt som 
trycket från demografin fortsätter att öka. De närmaste tio åren kommer antalet barn och unga att öka med nästan 
200 000 personer och antalet personer 80 år eller äldre med nästan 250 000, samtidigt som den stora gruppen i 
arbetsför ålder bara ökar med cirka 300 000 personer. Den förändring i försörjningskvoten som detta innebär 
medför att kommunsektorn behöver leverera tjänster och service på ett effektivare sätt. Färre måste räcka till för 
fler. Vi närmar oss en situation där möjligheten att rekrytera inte handlar om vem som kan betala mest för 
arbetskraften - det finns helt enkelt inte fler att anställa. 

SKL lyfter fram faktorer som man anser kan bidra till att kommuner och regioner även fortsättningsvis kan klara 
sitt välfärdsuppdrag: 

 Färre kortsiktiga och riktade statsbidrag 

 Att staten respekterar finansieringsprincipen och ger full kompensation när uppgifter överlämnas till 
kommunerna 

 Fortsatt teknikutveckling och nya arbetsmetoder 

 Flytta resurser till förebyggande verksamhet i stället för att minska framtida kostnader - till exempel inom 
verksamhet med barn och unga 
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Kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning 

Skatteunderlagets utveckling i landet styrs av två komponenter - antalet arbetade timmar och timlönen. Prognoser 
för hur skatteunderlaget utvecklas presenteras av olika prognosmakare såsom SKL, ESV, regeringen med flera. 
De avviker något från varandra men den allmänna uppfattningen är att skatteunderlaget ökar väsentligt mindre de 
kommande åren än de vi just sett. Detta gäller framför allt 2019-2021. Tullar och handelshinder, expansiv 
penningpolitik med extremt låga räntenivåer tecknar sammantaget en oroande bild framöver. 

 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022 

SKL maj 3,6 3,0 3,1 3,1 3,7 17,5 

Reg april 3,9 3,1 3,2 3,5 3,8 18,8 

ESV mars 3,6 3,3 3,5 3,1 3,1 17,8 

SKL feb 3,6 2,9 2,9 3,8 4,0 18,5 

I denna rapport används SKL:s prognos från februari 2019 och den befolkningsutveckling som senaste 
befolkningsprognosen från våren 2019 visar. SKL har publicerat en prognos i april månad som över budget- och 
planperioden indikerar en marginell skatteökning på i genomsnitt ca 3 mnkr/år. Hänsyn har inte tagits till denna 
prognos då SKL:s sammanfattande ekonomirapport publicerad i maj månad ger anledning att förvänta en 
nedskrivning av prognosen för skatter och statsbidrag i nästa prognos efter sommaren. I sammanhanget 
motsvarar 3 mnkr ca 0,1 procent av skatter och statsbidrag, och 0,08 procent av kommunens kostnader. 

Intäkterna är beräknade efter en skattesats på 21,26 kr. En förändring av skattesatsen med 10 öre innebär en 
effekt på cirka 9 mnkr. 

Skatteprognos feb 2019 Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos 

Skattesats 21,26 kr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Skatteintäkter 1 902,1 1 919,1 1 985,9 2 063,9 2 142,5 2 224,4 2 312,6 

Inkomstutjämning 314,2 328,3 342,3 353,7 368,3 383,3 399,2 

Kostnadsutjämning (inkl 
regleringsavg) 

-42,9 -26,4 -26,5 -38,8 -51,3 -64,4 -78,1 

Utjämningsbidrag LSS 24,6 24,8 25,0 25,2 25,4 25,6 25,8 

Fastighetsavgift 81,5 83,9 83,9 83,9 83,9 83,9 83,9 

Slutavräkning -25,5       

Generella bidrag från staten 9,9 5,9      

Skatter och statsbidrag, totalt 2 263,9 2 335,6 2 410,6 2 487,9 2 568,8 2 652,8 2 743,4 

Procentuell förändring  3,17 3,21 3,21 3,25 3,27 3,42 

Finansnetto 
Finansiella intäkter 

De finansiella intäkterna utgörs till största delen av värdeuppgång på kommunens fondplaceringar. De 65,1 mnkr 
som är budgeterade motsvarar en värdeökning på cirka 2,5 procent. Ränteintäkter internbanken avser bolagens 
räntekostnader för upplåning i internbanken. Även administrationsavgift och borgensavgift för bolagen ingår i de 
finansiella intäkterna, liksom intäkter från hel- och delägda kommunala bolag eller intressen. 

Finansiella kostnader 

Internbankens räntekostnader för bolagen och kommunen står för lejonparten av de finansiella kostnaderna. 
Finansiella kostnader för pensioner och internbankens administrativa kostnader ingår också. 

Finansiella intäkter och kostnader 2019 2020 2021 2022 

Kapitalförvaltningen 65,1 65,1 65,1 65,1 

Övriga finansiella intäkter 1,2 1,6 1,6 1,6 

Borgensavgift 5,5 5,3 5,4 5,6 

Administrativ avgift internbanken 0,8 0,8 0,8 0,8 

Ränteintäkter internbanken 11,4 10,8 15,1 19,5 

Summa finansiella intäkter 83,9 83,6 88,0 92,5 

     

Räntekostnader kommunen -10,7 -12,4 -19,1 -27,4 

Övriga finansiella kostnader -4,7 -4,9 -6,3 -7,0 

Administrativa kostnader internbanken -0,8 -1,4 -1,4 -1,4 

Räntekostnader internbanken -11,4 -10,8 -15,1 -19,5 

Summa finansiella kostnader -27,6 -29,5 -41,9 -55,3 

Finansnetto 56,3 54,1 46,1 37,2 
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Kommunens totala krediter uppgick i december 2018 till 1 300 mnkr. Med en beräknad genomsnittlig räntesats i 
portföljen om 0,5 procent för år 2020, 0,95 procent för 2021 och 1,2 procent för 2022 ökar kommunens 
räntekostnader från 10,7 mnkr år 2020 till 19,1 år 2022. Finansnettot som helhet sjunker från 56,3 mnkr till 37,2 
mnkr. 

Det är fortsatt lågt ränteläge i Sverige och omvärlden, även om riksbanken genomfört försiktiga höjningar av 
styrräntan. Jämfört med föregående års budget har de förväntade räntenivåerna framöver sänkts något i linje med 
marknadens förväntningar. Trots detta ökar räntekostnaderna relativt snabbt vilket beror på den sammanlagda 
effekten ränteökningar och ökade lånevolymer. 

Kommunens investeringsnivå är fortsatt hög, och med det följer att det blir större slag i hur stor del av avsatta 
investeringsmedel som verkligen används. Enligt nämndernas prognoser för helåret 2019 kommer enbart 
59 procent av investeringsmedel för 2019 (budget för 2019 och ombudgeterade medel från 2018) att användas. 
Det här medför att det är svårt att exakt förutse hur stora räntekostnader kommunen kommer att belastas med 
under perioden. 

Internbanken 

Internbanken sköter kapitalförsörjningen för kommunen och de kommunala bolagen. Genom att samordna 
behovet av upplåning hålls kostnader för krediter och administration nere. För bankens arbete finns en 
finanspolicy som anger det mandat som banken har att förhålla sig till vad gäller kapital- och räntebindning. För 
internbankens arbete betalar bolagen en administrationsavgift på 0,05 procent. 

Borgensavgift 

Borgensavgiften ska täcka och neutralisera det stöd som kommunen genom sin styrka ger sina bolag som verkar 
på en konkurrensutsatt marknad. Samtliga kommunala bolag omfattas av EUs konkurrensdirektiv. För 
bostadsbolaget gäller dessutom lagstiftningen om kommunala bostadsaktiebolag (den så kallade "Allvill-lagen"). 
Denna lagstiftning förtydligar EUs konkurrensdirektiv för kommunala bostadsbolag. 

Borgensavgiftens storlek för 2020-2022 framgår nedan. Översyn av borgensavgifterna har gjorts under 2018 med 
externt stöd. Borgensavgiften beräknas på nyttjat kreditutrymme. 

Bolag Borgensavgift, procent 

AB Bostäder i Lidköping 0,30 

Lidköping Energi AB 0,40 

Lidköpings Näringslivsfastigheter AB 0,35 

Lidköping Hovby Flygplats AB 0,35 

Beräkningsförutsättningar 
Pris- och personalkostnadsjusteringar 

 2020 2021 2022 

Personalkostnadsökningar, % 3,0 3,0 3,0 

Personalomkostnadspålägg, % 40,15 40,15 40,15 

Inflationsuppräkning, intäkter, % 2,0 2,0 2,0 

Kostnadsjustering inflation, % 1,5 1,5 2,0 

Externa hyror, uppräkning, % 2,7 2,7 2,8 

Interna hyror, uppräkning % 3,0 2,9 2,8 

Intern ränta, % 1,5 1,5 1,5 

Ränta externa lån, % 0,7 0,95 1,2 

Elpris, öre/kWh (inkl skatt och nätavgift, exkl moms) 91,23 98,69 97,6 

De beräkningsförutsättningar som budget 2020-2022 grundar sig på framgår av tabellen ovan. 
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Volymförändringar i målgrupper 
Befolkningsprognos 2019       

Nämnd Förändrat 
antal/ 
insatser 

  Summa 
målgruppspeng             
2020-2022 

  

 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Barn- och skola 27 17 58 2 461 209 1 365 075 5 576 011 

1-5 år -37 -59 -32 -3 457 870 -5 480 532 -2 959 902 

Delsumma barnomsorg    -3 457 870 -5 480 532 -2 959 902 

6 år 4 6 -3 201 728 327 945 -139 365 

7-15 år 61 69 92 5 717 351 6 517 662 8 675 279 

Delsumma förskoleklass och grundskola    5 919 079 6 845 607 8 535 914 

Utbildning 6 16 26 619 717 1 543 183 2 549 425 

Vård- och omsorg, äldre 34 28 196 553 510 497 785 7 894 125 

65-79 22 16 53 24 146 17 925 59 585 

80-89 13 12 138 651 058 626 108 6 958 954 

90- -1 -1 4 -121 694 -146 247 875 586 

Vård- och omsorg, LSS- insatser -19 -19 -19 4 884 009 4 884 009 4 884 009 

Social- och arbetsmarknad LSS-
insatser 

1 1 1 3 401 202 3 401 202 3 401 202 

Boendestödsinsatser SAN 7,5 7,5 7,5 1 125 000 1 125 000 1 125 000 

Summa budgetpåverkan    13 044 647 12 816 254 25 429 772 

Förändringar i demografin, kallad målgruppsförändringar, används för att justera nämndernas ramar för ändrade 
volymer i verksamheten. De nämnder som omfattas är barn- och skolnämnd, utbildningsnämnd samt vård- och 
omsorgsnämnd. Förändring av volymen, ökning eller minskning, ger en målgruppspeng som påverkar 
nämndernas budgetramar. Förändrat antal i målgruppen bygger på skillnaden i antal i de olika åldersgrupperna 
enligt befolkningsprognos 2018 jämfört med antalet enligt befolkningsprognos 2019. 

Underlag för målgruppspeng för LSS-verksamheten och boendestödsinsatser är förändringar i antalet insatser. I 
den här beräkningen ingår vård- och omsorgsnämnd samt social- och arbetsmarknadsnämnd. 

Att vård- och omsorg får ett tillskott i målgruppspeng trots att antalet insatser minskat beror på mixen av 
insatserna och olika prislappar, de mest kostnadskrävande har ökat och de mindre kostnadskrävande har minskat 
vilket ger tillskott av målgruppspeng. 

God ekonomisk hushållning 

Vad god ekonomisk hushållning är skiljer sig från kommun till kommun beroende på de unika utmaningar som 
finns. Lagen innefattar även krav på att resurserna i verksamheten används till rätt saker och att de utnyttjas på 
ett effektivt sätt. I styrkorten anges förtroendevaldas viljeinriktning för att nå visionen och vad som ska prioriteras 
under de kommande åren. Med utgångspunkt från de finansiella målen och kommunfullmäktigemål görs en 
samlad analys om måluppfyllelsen är tillräcklig för att uppfylla god ekonomisk hushållning. 

Finansiella mål 

 kommunens resultat ska uppgå till lägst 1 procent av skatter och statsbidrag, 

 investeringsnivån ska vara i balans med den långsiktigt hållbara nivån senast 2025. 

Förslag till ramar för drift och investering utgår från de restriktioner som de finansiella målen innebär. Att bibehålla 
en resultatnivå på en procent kommer att vara utmanande ur flera aspekter. På lång sikt står det klart att 
bemanning blir svårare att klara rent numerärt. Det kräver att en utveckling av nya arbetsmetoder görs som i det 
korta perspektivet sannolikt kräver mer resurser än det genererar. Verksamhetsutveckling behöver bedrivas med 
olika fokus: förbättra kvalitet och driftsäkerhet, minska arbetstidsåtgången och sänka kostnaderna för kommunen. 

Det stora investeringsbehovet som finns i kommande planer medför en ökad upplåning. Det utrymme som 
tidigare kunnat användas för kommunal drift tas i högre grad i anspråk för att betala räntor på kommunens 
skulder. I en situation där ränteläget troligen kommer vara lågt men stigande blir effekten att kostnaderna stiger 
snabbt. Jämfört med föregående års budget och senaste inriktningsbeslut har den förväntade räntenivån 
framöver justerats ner då räntehöjningar i marknaden inte skett i den takt som då bedömdes rätt. Det är svårt att 
exakt ange när höjningar kommer men att de kommer är mycket sannolikt. I det läget är det viktigt att kommunen 
inte har mer lån än nödvändigt för att kunna fortsätta bedriva en verksamhet av hög kvalitet. Kommunfullmäktige 
understryker vikten av att nå en långsiktigt hållbar nivå för investeringarna i de finansiella målen. 
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 Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 2020 Målvärde 
2021 

Målvärde 2022 Målvärde 2025 

KF Investeringsnivå (mnkr) 541,4 513,2    200,0 

KF Resultatnivå (%) 3.3 4.2 1.0 1.0 1.0  

Balanskravsresultat 

Balanskravsresultat är det resultat som återstår efter de justeringar som ska göras enligt lagen om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR). För Lidköpings del innebär det framför allt att justering ska göras för 
orealiserade värdeökningar eller värdeminskningar från kapitalförvaltningen. Efter justering för den beräknade 
värdeökningen/avkastningen blir resultatet för 2020-2022 negativt för samtliga år. Detta beror på att resultatet är 
lägre än tillskottet från kapitalförvaltningen. Så länge det budgeterade resultatet är lägre än 65,1 mnkr kommer 
inte resultatet att vara positivt enligt lagens definition. Balanskravsresultatet för respektive år uppgår till -41,6 
(2020), -28,6 (2021), -36,1 (2022). 

 2020 2021 2022 Medel 

Resultat efter finansnetto 23,5 36,5 29,0 29,7 

Justering för värdeökning kapitalförvaltning -65,1 -65,1 -65,1 -65,1 

Balanskravsresultat -41,6 -28,6 -36,1 -35,4 

Budget 

Resultatbudget 

1 januari 2019 gäller en ny lag för kommunal bokföring och redovisning. En förändring som är viktig att känna till 
är att värderingen av finansiella instrument ändras. Tidigare värderades en finansiell omsättningstillgång till det 
lägsta av anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet på balansdagen. Resultatet påverkades då vid en försäljning 
av värdepapper som innebar antingen att en värdeökning eller värdeförsämring realiserades. Även när 
marknadsvärdet på en tillgång understeg anskaffningspriset skulle en nedskrivning av värdet ske. I den nya lagen 
anges att värderingen ska göras enligt marknadsvärdet (verkligt värde). Det får till konsekvens att även 
orealiserade värdeförändringar kommer att påverka resultatet. Detta gäller oavsett om det är ett högre värde eller 
ett lägre värde. För Lidköping som har stora finansiella tillgångar kommer det vara viktigt att även fortsättningsvis 
behålla fokus på verksamhetens kostnadsutveckling även om enskilda år kan avvika kraftigt från budget vad 
gäller finansnettot. 

Samtliga år har ett resultat i enlighet med kommunens finansiella mål om 1 procent av skatter och statsbidrag och 
genomsnittet för perioden ligger strax över 1 procent. För att även närma sig en hållbar investeringsnivå har 
justeringar gjorts på investeringsvolymen jämfört med inriktningsbeslutet. Inriktningsbeslutets nivå var sedan 
tidigare en justering nedåt med 10 procent jämfört med de förslag som nämnderna framförde vid 
investeringsberedningen under hösten 2018. Nämndernas bearbetning av investeringsplanen har utöver 
uppdraget resulterat i ytterligare sänkningar av nivån. 
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Politiska prioriteringar 
Ramförändringar totalt, mnkr 2020 2021 2022 

Kommunfullmäktige -0,5 -1,5 -1,5 

Överförmyndare -0,5 -0,4 -0,3 

Kommunstyrelsen exkl Intern service 3,8 2,5 -1,9 

Intern servicenämnd -1,0 -5,0 -1,0 

Barn- och skolnämnd 2,7 1,6 1,7 

Utbildningsnämnd 2,3 1,1 1,1 

Vård- och omsorgsnämnd 7,4 3,6 3,5 

Social- och arbetsmarknadsnämnd -4,5 -5,0 -5,1 

Samhällsbyggnadsnämnd 2,2 1,6 -4,7 

Kultur- och fritidsnämnd 0,0 -0,7 -0,9 

Teknisk servicenämnd 0,0 0,0 -2,6 

Räddningsnämnd -1,8 -1,4 0,0 

Summa 10,1 -3,7 -11,7 

Ett belopp med minustecken innebär att budgeterad kostnad för verksamheten ökar, och ett positivt tal innebär att 
verksamhetens kostnad minskar. Sammanlagt innebär de politiska prioriteringarna att kostnaderna för 2020 
minskar med 10,1 mnkr och ökar med 3,7 mnkr och 11,7 mnkr för 2021 och 2022. 

 2020 2021 2022 

Utgångsläge före politiska prioriteringar, mnkr 13,4 40,1 40,8 

KF arvodesöversyn, för utväxling till nämnderna -0,5 -1,5 -1,5 

ÖF kostnader för ställföreträdare -0,5 -0,4 -0,3 

KSV minskade kapitalkostnader Ängens ARV (skattekollektivet) 0,9 1,5 1,5 

KSV kommande kostnader skolor, högstadieplatser, Stenportsskolan  -0,7 -6,2 

KSV Rörstrand museum -0,4 -0,4 -0,4 

KSV organisationsöversyn uppstart kommunen 1,0 1,0 1,0 

IS kost event säsongsodlat/närproducerat -1,0 -1,0 -1,0 

IS nyttjande av underhållsfond  -4,0  

BSN minska barngrupperna i förskolan, förstärkning ped resurser skola -5,0 -5,0 -5,0 

BSN ökad hyra Ängsholmens förskola -0,7 -1,4 -1,4 

SAN externa vårdplaceringar barn och unga -3,6 -3,9 -4,0 

SAN utbetalningar av ekonomiskt bistånd -0,8 -1,1 -1,1 

SBN minskade kapitalkostnader Hamnstaden DP1 och DP2 1,5 3,7 1,0 

SBN Erstorp - nytt bostadsområde -0,2 -0,4 -0,4 

SBN Askeslätt - nytt bostadsområde   -0,7 

SBN komponentavskrivning   -0,6 

SBN övertagande av riksväg 44 -0,4 -0,4 -0,4 

SBN höjt index skolskjutsverksamhet -0,6 -1,2 -1,9 

SBN höjt index färdtjänst -0,7 -1,4 -2,1 

SBN effekt ny redovisningslag - kapitalkostnad Erstorp -0,7 -0,9 -0,9 

SBN samordnad skolskjuts SBN och BSN 2,0 1,0 0,0 

TSN Förändring av överskottsmål   -2,6 

KFN konstgräsplan, drift och kapitalkostnader -1,1 -1,1 -1,1 

KFN eventgolv Arenan  -0,5 -0,5 

KFN kompressor isstadion   -0,2 

KFN ny belysning Ågårdsområdet  -0,2 -0,2 

RN uppstartskostnader larmcentral -1,5 -1,0  

RN tillskott för obalanserad budget -0,3 -0,4  

Delsumma -12,6 -19,6 -28,8 

    

Övriga politiska prioriteringar, mnkr    

Kommunstyrelsen 2,3 1,1 2,2 

Vård- och omsorgsnämnden 7,4 3,6 3,5 

Barn- och skolnämnden 8,3 8,0 8,1 

Utbildningsnämnden 2,3 1,1 1,1 

Samhällsbyggnadsnämnden 1,1 1,1 1,1 

Kultur- och fritidsnämnden 1,1 1,1 1,1 

Delsumma 22,6 15,9 17,0 

Summa politiska prioriteringar totalt 10,1 -3,7 -11,7 

Resultat efter politiska prioriteringar 23,5 36,4 29,1 
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Balansbudget 

Balansbudgeten visar en uppskattad ställning vid årets slut för respektive år. Med den stora osäkerhet som råder 
kring i vilken omfattning investeringar kommer att genomföras är balansbudgeten att betrakta som osäker. De 
antaganden som ligger till grund för beräkningen är att investeringarna kommer att genomföras till 80 % av 
budgeterat belopp. Den finansiering som är beräknad i finansbudgeten har lagts med som ökning av den 
långsiktiga skulden. Soliditeten beräknas sjunka under perioden även om det är osäkert hur mycket. 
Balansbudgeten indikerar en minskning med omkring 2 procentenheter. 

Balansbudget, mnkr    

    

Tillgångar 2020 2021 2022 

    

Materiella anläggningstillgångar 3 260,3 3 569,4 3 889,9 

Finansiella anläggningstillgångar 83,8 83,8 83,8 

Omsättningstillgångar 4 491,0 4 491,0 4 491,0 

Summa Tillgångar 7 835,1 8 144,2 8 464,7 

    

Eget kapital, avsättning och skulder    

    

Eget kapital 3 466,7 3 503,2 3 532,3 

Avsättningar 338,6 343,6 348,6 

Kortfristiga skulder 476,4 433,3 404,3 

Långa skulder 3 553,3 3 864,1 4 179,5 

Summa eget kapital, avsättning och skulder 7 835,1 8 144,2 8 464,7 

Finansbudget 

De medel som kan finansiera investeringar omfattar årets resultat, avskrivningar och avsättningar. 2020-2022 
uppgår dessa till i genomsnitt till cirka 200 mnkr per år. Kommunen har ambitiösa investeringsplaner där det 
historiskt varit relativt stora avvikelser. För att inte överskatta behovet av finansiering har ett antagande gjorts av 
en genomförandegrad på 80 procent av investeringarna. Kommunen behöver då anskaffa cirka 250 mnkr i 
genomsnitt för att finansiera investeringar och medfinansiering i infrastruktur. Den budgeterade avkastningen i 
resultaträkningen har föregående period inte tagits ut från kapitalförvaltningen utan har fortsatt varit placerade 
med en högre avkastning än upplåningsräntan kommunen betalat. I beräkningen av finansbudgeten för 2020-
2022 antas i stället att uttag görs från kapitalförvaltningen motsvarande det belopp som budgeterats som 
finansiell intäkt vilket är 65,1 mnkr. Om medlen i stället får ligga kvar i förvaltningen innebär det att ytterligare 195 
mnkr behöver lånas upp. 

Finansbudget, mnkr 2020 2021 2022 Medel 

     

Medel från verksamheten     

Budgeterat resultat (varav 65,1 mnkr från kapitalförvaltningen) 23,5 36,5 29,0 29,7 

Avskrivningar 164,7 174,5 184,5 174,6 

Avsättningar semesterlöneskuldsökning 6,0 5,0 5,0 5,3 

Summa 194,2 216,0 218,5 209,6 

     

Använda medel     

Investeringar, exkl statlig infrastruktur -397,1 -604,5 -631,2 -544,3 

Genomförandegrad 80% -317,7 -483,6 -505,0 -435,4 

E20 -24,0 -39,1 -29,0 -30,7 

Deponin -4,0 -4,0 0,0 -2,7 

Att finansiera -345,7 -526,7 -534,0 -468,8 

     

Inv självfinansierandegrad % 56,2 41,0 40,9 44,7 

     

Medel att anskaffa, mnkr 151,5 310,7 315,4 259,2 
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Investeringsbudget, nämnd 

 

I den nya processen för strategisk plan och budget beslutas om både driftbudget och investeringsbudget i juni 
aktuellt år. Investeringsbeslut påverkar kommunens ekonomi lång tid framöver, och det är viktigt att 
driftkostnadsökningar som följer av investeringarna ryms inom budget. Budgetbeslutet i juni omfattar perioden 
2020-2022, men nämnderna förväntas även planera på längre sikt i den långsiktiga investeringsplanen som 
omfattar tio år. 

Investeringsvolymerna uppgår till väsentligt över det långsiktigt hållbara ekonomiska utrymmet som uppgår till 
cirka 200 mnkr per år. Bakgrunden till detta är ett antal större objekt varav Ängens avloppsreningsverk är det 
ojämförligt största. Så snart som möjligt behöver investeringsnivåerna komma i balans med det ekonomiska 
utrymme som finns. Investeringar som minskar driftkostnaderna bör prioriteras. Investeringar som ökar 
driftkostnaderna ställer höga krav på metod- och verksamhetsutveckling för att kunna möta medborgarnas krav 
på service och kvalitet i den kommunala verksamheten med de ekonomiska resurser som finns. Därför är det av 
yttersta vikt att alla investeringar genomförs endast efter noggrant genomförda behovsanalyser och till en 
standard kommunen har råd med. 

Investeringar som genomförs inom taxefinansierad verksamhet innebär högre taxor för de som nyttjar tjänsterna. 
Den kostnadsökningen ligger inte inom kommunens budget men påverkar lika fullt de invånare som nyttjar 
tjänsterna. För enkelhet skull har samtliga investeringar som genomförs inom teknisk servicenämnd betraktats 
som tillhörande taxekollektivet. Enligt fattade beslut om nytt avloppsreningsverk utgör en fjärdedel av 
investeringen kostnader som är skattekollektivets ansvar. 
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Driftbudget per nämnd 
Budgetramar per nämnd, tkr    

 2020 2021 2022 

Kommunfullmäktige -3 927 -4 993 -5 098 

Revision -1 718 -1 749 -1 800 

Lönepotten -95 016 -142 016 -189 016 

Överförmyndare -4 483 -4 502 -4 525 

Kommunstyrelsen, exkl Intern service -101 646 -104 527 -110 080 

Intern service -3 019 -7 019 -3 019 

Vård- och omsorgsnämnd -699 920 -702 299 -711 134 

Barn- och skolnämnd -792 498 -796 374 -805 408 

Utbildningsnämnd -213 827 -215 665 -217 191 

Social- och arbetsmarknadsnämnd -205 883 -206 565 -207 943 

Samhällsbyggnadsnämnd -106 727 -108 273 -114 852 

Teknisk servicenämnd 3 300 2 600 0 

Kultur- och fritidsnämnd -108 328 -108 549 -109 735 

Miljö- och byggnämnd -668 -680 -700 

Räddningsnämnd -32 599 -32 931 -32 489 

Intern nettokostnad -2 366 959 -2 433 542 -2 512 990 

    

Pensionskostnader (netto) -55 079 -51 117 -47 530 

Kapitalkostnader 225 498 243 882 253 881 

Avskrivningar -164 711 -174 493 -184 493 

Semesterlöneskuldsökning -5 000 -5 000 -5 000 

    

Summa externa nettokostnader -2 366 240 -2 420 270 -2 496 131 

Skatt och kommunalekonomisk utjämning 2 335 600 2 410 600 2 487 600 

Resultat före finansnetto -30 640 -9 670 -8 231 

Finansnetto 54 106 46 099 -37 234 

Årets resultat 23 455 36 429 29 003 

Övre delen av tabellen visar nämndernas driftbudget vilka innehåller interna poster. Tabellen totalt visar det 
externa resultatet för respektive år. Detta är den uppställning som gått under namnet "trespaltaren". 

Taxor 

Kommunfullmäktige beslutar i strategisk plan och budget om eventuella förändringar av taxor för verksamheterna 
inom teknisk servicenämnd kommande år. Taxorna inom elnät och renhållning är något högre än tidigare beslut, 
medan taxorna för vatten- och avlopp inte riktigt höjs i den takt man tidigare aviserat. 

 2020 2021 2022 I procent 

Elnät, nätavgifter 2,8 mnkr   2,9 

  2,8 mnkr  2,8 

   2,4 mnkr 2,3 

Renhållning, hämtningsavgifter 2,9 mnkr   10,2 

  1,9 mnkr  6,1 

   1,7 mnkr 5,1 

Vatten - Avlopp, brukningsavgifter 7,1 mnkr   9,5 

  7,8 mnkr  9,5 

   8,5 mnkr 9,4 
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Soliditet 

Soliditeten påverkas negativt så länge investeringsvolymen inte ryms inom de 200 mnkr som innebär att 
investeringarna självfinansieras till 100 procent. Med den nivå som investeringsförslaget ligger på kommer 
soliditeten att sjunka under perioden. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en 
längre period inte kontinuerligt försvagas utan helst utvecklas i en positiv riktning eller är konstant. Den 
investeringsnivå som utpekas i de finansiella målen innebär att soliditeten stabiliseras när målet är uppnått. 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Soliditet i procent enligt LKBR 46,4 44,8 44,2 43,0 41,7 

LKBR, Lagen om kommunal bokföring och redovisning      

Investeringsbudget per objekt 

Investeringsbudgeten omfattar åren 2020-2022. Åren därefter ska ses som ett arbetsmaterial som är tänkt att 
stödja nämnderna i sin långsiktiga planering. Kommunens investeringsbudget beslutas på objektsnivå - det vill 
säga att investeringar beviljas till avgränsade investeringsobjekt och inte som en tilldelad ram. 

Av den sammanfattade investeringsbudgeten framgår att investeringsnivån kommer att vara fortsatt hög de 
närmaste åren för att sedan minska och 2025 och framåt motsvara den långsiktigt hållbara nivån enligt de 
finansiella målen. 
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Budgetramar 2020-2022 

Budgetramar 2020, tkr 
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Budgetramar 2021, tkr 
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Budgetramar 2022, tkr 
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10-årig investeringsplan, tkr 
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