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§ 16  Dnr 2022/94 

 

Skatteprognos  

Beslut 
Finansutskottet noterar rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
I cirkulär 22:28 presenterar SKR ny skatteunderlagsprognos. Jämfört med den 
prognos som presenterades i april (22:15) beräknas skatteunderlaget bli starkare 
under hela planperioden 2023-2025 men att köpkraften nedrevideras 2023-
2024. Detta beror på en högre allmän prisuppgång och effekten på 
värderingen av pensionsskulden som ökat prisbasbelopp innebär.  

Arbetsmarknaden utvecklas väl med fler sysselsatta och stigande arbetade 
timmar, vilket ger en stark återhämtning av lönesumman första halvåret 2022. 

Skatteunderlaget baseras på den av fullmäktige beslutade befolkningsprognosen 
den 4 april 2022. 

Förändring av skatteunderlagsprognos visas i nedanstående tabell: 

 

Behandling 
Ärendet föredras av koncernekonomichef. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Koncernekonomichef  
Verksamhetsområde ekonomi 
Akten 

2022 2023 2024 2025
Skatteintäkter och bidrag enligt KF juni 2022 1 888 501 1 946 998 2 012 948 2 070 151
Skatteintäkter och bidrag augusti 1 905 460 1 958 127 2 033 731 2 105 960

16 959 11 129 20 783 35 809
2,8% 3,9% 3,6%
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§ 17  Dnr   

 

Budgetförutsättningar 2023 

Beslut 
1. Finansutskottet noterar informationen. 
2. Finansutskottet delar ut följande uppdrag:  

a) Koncernekonomichef  får i uppdrag att uppdatera skatter och intäkter 
utifrån propositioner och utjämningsystemet.  

b) Koncernekonomichef får i uppdrag att uppdatera pensionsprognosen 
utifrån ny beräkning. 

c) Koncernekonomichef får i uppdrag att ta fram prisökningar utifrån det 
senaste inflationsläget. 

d) VD för fastighetskoncernen få i uppdrag att ta fram hyresökningar 
utifrån det senaste inflationsläget. 

e) VD för bolagskoncernen får i uppdrag att ta fram en investeringsplan 
med lånebehov över koncernens investeringar. 

f) Koncernekonomichef får i uppdrag att beräkna tillkommande drifts- 
och investeringsbehov enligt bild 15. 

g) Se över kultur- och samhällsutvecklingsnämndens 
investeringsfördelning för att eventuellt lägga en generell post. Detta ska 
ske inom av fullmäktige tilldelad investeringsram till nämnden. 

Återrapport och sammanställning av uppdragen ska ske på finansutskottet den 
18 oktober 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Koncernekonomichef går igenom budgetförutsättningarna för 2023. 

 Tidplan för höstens budgetprocess 
 Uppdatering sedan 27 juni,  drift och investering 
 Förutsättningar utifrån förändrad skatteprognos 
 Förändrade förutsättningar 2022 

Vidare presenterades ett antal uppdrag som ska sammanställas till nästa 
finansutskott den 18 oktober 2022. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Koncernekonomichef för verkställighet och återrapport 
VD för fastighetskoncernen för verkställighet och återrapport 
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VD för bolagskoncernen för verkställighet och återrapport 
Akten 
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§ 18  Dnr 2022/206 

 

Justering av budgetram avseende 
företagshälsovården 

Finansutskottets förslag till beslut 
Fullmäktige beslutar att omfördela budgetmedel avseende företagshälsovården 
från Verksamhetsområde HR till Vård- och omsorgsförvaltningen, Social- och 
utbildningsförvaltningen, Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen samt 
Kommunstyrelsens förvaltning. 

Beskrivning av ärendet 
En omfördelning av budgetmedlen kommer innebära att förvaltningarna själva 
kan hantera sin budget och de kostnader som är kopplade till 
företagshälsovården. Beloppet för 2023 beräknas uppgå till totalt 4 347 000 kr 
inklusive uppräkning 1,5%. Innan fördelningen sker så kommer en avräkning 
att göras för nattpersonalens hälsoundersökningar samt utbildningar i 
arbetsmiljö för nya chefer och skyddsombud. Resterande belopp fördelas sedan 
till förvaltningarna utefter antalet anställda.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 11 augusti 2022 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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