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Sammanfattning 
Enligt Kalmar kommuns principer för ekonomistyrning ska en månadsrapport redovisas till 
kommunstyrelsen efter februari, juni och oktober. Rapporten ska vara kort och 
sammanfattande och ge en översiktlig beskrivning av det ekonomiska läget.  

Månadsrapporten efter juni är årets tredje prognos och halva årets utfall finns som 
utgångspunkt för bedömningarna av prognosen för helåret. Flera poster i prognosen 
innehåller stora osäkerheter, främst kopplade till de ekonomiska effekterna av 
Coronapandemin. 

Prognosen för årets resultat är 56,4 mnkr, vilket är 39,0 mnkr högre än det budgeterade 
resultatet på 17,3 mnkr. 

Prognosen för de samlade investeringarna är 613,9 mnkr, vilket är 27,8 mnkr lägre än de 
budgeterade 641,7 mnkr. 

 

Prognos driftredovisning 
 

Belopp i mnkr 
Prognos 

helår 2020 
Budget helår 

2020 Avvikelse 

Kommunstyrelsen totalt -703,9 -694,1 -9,8 

- varav kommunledningskontoret -375,1 -362,5 -12,6 

- varav överförmyndarnämnden -11,9 -11,9 0,0 

- varav exploateringsverksamhet 13,4 11,9 1,5 

- varav gymnasieverksamhet -330,4 -331,6 1,3 

Kommunens revisorer -2,7 -2,7 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnden -49,7 -40,5 -9,2 

Servicenämnden totalt -221,9 -220,7 -1,2 

Kultur- och fritidsnämnden -202,2 -197,2 -5,0 

Utbildningsnämnden -1 068,5 -1 073,6 5,2 

Omsorgsnämnden -735,3 -735,3 0,0 

Socialnämnden -845,1 -837,5 -7,6 

Södermöre kommundelsnämnd -234,5 -230,5 -4,0 

Summa nämnderna -4 063,8 -4 032,1 -31,7 

Finansförvaltningen, del av -115,2 -121,4 6,2 

Jämförelsestörande poster 7,3 0,0 7,3 

Verksamhetens nettokostnader -4 171,8 -4 153,6 -18,2 

Skatteintäkter totalt 4 199,7 4 146,9 52,7 

- varav skatteintäkter 3 287,0 3 316,5 -29,5 

- varav generella statsbidrag och kommunal utjämning 912,7 830,4 82,2 

Verksamhetens resultat 27,9 -6,6 34,5 

Finansiella poster 28,4 24,0 4,5 

- varav finansiella intäkter 35,9 37,4 -1,5 

- varav finansiella kostnader -7,4 -13,4 6,0 

Resultat efter finansiella poster 56,4 17,3 39,0 

Extraordinära poster (netto) 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 56,4 17,3 39,0 
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Prognosförutsättningar 

Coronapandemin har medfört starkt förändrade förutsättningar för prognosläggandet. 
Pandemin medför effekter för såväl intäkter som kostnader. Beträffande prognosen för 
skatteintäkterna har SKR utgått från ett scenario där pandemin klingar av under sommaren 
och att det inte blir någon större ”andravåg” under hösten. Nämnderna har utgått från 
länsstyrelsens scenario i sin prognosläggning som i stort innebär att pandemin får ett mer 
utdraget men lågintensivt förlopp utan några större toppar. 

Nämnderna 

Nämndernas samlade prognostiserade budgetavvikelse är ett underskott gentemot budget 
på 31,7 mnkr. Samtliga nämnder redovisar negativa budgetavvikelser i helårsprognosen, 
med undantag av utbildningsnämnden som har en positiv avvikelse på 5,2 mnkr. Till allra 
största delen består de negativa budgetavvikelserna av ökade kostnader och uteblivna 
intäkter till följd av Coronapandemin. Närmare orsaker redovisas under avsnittet Prognos 
för effekterna av Coronapandemin nedan. 

Finansförvaltning 

Posten "Finansförvaltningen, del av" innehåller främst pensionskostnaderna och de centrala 
anslagen för löneökningar och kompensationer för ökade hyror och kapitaltjänstkostnader. 
Totalt för denna post är prognosen en positiv budgetavvikelse med 6,2 mnkr. Prognosen för 
de totala pensionskostnaderna utgör 6,0 mnkr av dessa. Prognosen för pensionskostnaderna 
bygger på den prognos som pensionsförvaltaren Skandia lämnar. De lyfter fram förändrade 
prognosparametrar för basbelopp samt lägre antagen löneökningstakt som orsaker till den 
lägre kostnaden. Övriga centrala poster bedöms samlat få ett utfall som ger 0,2 mnkr lägre 
kostnader än budgeterat. 

Skatteintäkter totalt 

Utifrån SKRs senaste bedömning om skatteunderlagets utveckling för 2020 blir den samlade 
intäkten från skatter, utjämning och generella statsbidrag 108,0 mnkr lägre än budgeterat. 
Det beror naturligtvis främst på den kraftigt vikande konjunkturen i pandemins spår och att 
antalet arbetade timmar i samhället minskar i snabb takt då arbetslösheten ökar. Samtidigt 
har det från statligt håll aviserats ett flertal stödpaket med ökade generella statsbidrag till 
kommunerna. Den samlade effekten av de ökade statsbidragen har i nuläget en prognos som 
för Kalmar kommuns del uppgår till 160,7 mnkr. Nettoeffekten ger därmed en positiv 
avvikelse gentemot budget med 52,7 mnkr, men med förbehållet att osäkerheten är mycket 
stor. 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster utgörs i huvudsak av realisationsvinster på sålda 
anläggningstillgångar, såsom fastigheter och uppgår i prognosen till 7,3 mnkr. Försäljning 
har skett av Tordyveln 3, vilket genererat en reavinst på 4,2 mnkr. Liksom under tidigare år 
har utöver detta även ett antal fordon avyttrats. 

Finansiella intäkter och kostnader 

För de finansiella intäkterna och kostnaderna samlat är bedömningen ett utfall 4,5 mnkr 
bättre än budget. Intäkterna från borgensavgifter blir 1,5 mnkr lägre än budgeterat medan 
räntekostnaderna beräknas bli 6,0 mnkr lägre än budgeterat. 
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Total prognos 

Den totala prognosen för årets resultat är 56,4 mnkr, vilket är 39 mnkr högre än det 
budgeterade resultatet på 17,3 mnkr. Det är även 31,7 mnkr högre än den föregående 
prognosen efter april månad. 

 

Prognos för effekterna av coronapandemin 

Coronapandemin som orsakar sjukdomen Covid-19 påverkar kommunens resultat på flera 
sätt. Ännu är det svårt att överblicka de totala ekonomiska konsekvenserna, men det står 
fullt klart att såväl intäkter som kostnader påverkas i hög grad. 

Som beskrivits i driftredovisningen är prognosen för de samlade intäkterna från 
kommunalskatt, utjämning och generella statsbidrag 108 mnkr lägre jämfört med budget. 
Jämfört med den föregående prognosen från april är nivån oförändrad. 

Nämnderna har gjort en bedömning av vilka tillkommande respektive uteblivna intäkter och 
kostnader man påverkas av. Ökade respektive minskade intäkter ger samlat minskade 
intäkter i verksamheterna med 22,1 mnkr. Ökade respektive minskade kostnader ger samlat 
ökade kostnader med 36,5 mnkr. Den totala effekten för nämnderna blir därmed 58,6 mnkr. I 
aprilprognosen var den samlade effekten 69 mnkr. 

Från regering och riksdag har ett antal stödåtgärder beslutats respektive aviserats. Den 
samlade prognosen för dessa är 160,7 mnkr i ökade statsbidrag. 

• Den 20 januari aviserade regeringen och samarbetspartierna en förstärkning med 3,5 
mdkr till kommunerna, vilket ger 23,5 mnkr för Kalmar kommun. 

• I februari beslutade riksdagen om ytterligare 1,7 mdkr i stöd, vilket innebar 11,7 
mnkr till Kalmar. 

• I april aviserades 10,5 mdkr till kommunerna vilket ger 70,6 mdkr till Kalmar. 

• Konsekvensen av stödåtgärden till företagare att göra ökade avsättningar till 
periodiseringsfond för resultatet 2019 medför längre skatteintäkter för kommunerna 
vilket man kommer att kompenseras för. Beräknad summa är 5,3 mdkr till 
kommunerna och Kalmars andel 35,3 mnkr. Slutlig nivå fastställs troligen i 
höständringsbudgeten. 

• 18 maj aviserade regeringen ytterligare 3 mdkr till kommunerna, vilket motsvarar 
cirka 20 mnkr till Kalmar. 

Nettopåverkan på resultatet i denna prognos är därmed -5,9 mnkr. Av försiktighetsskäl är 
posten för statens kompensation för kommunernas hälso- och sjukvårdskostnader ej 
medräknad. Arbete pågår med att ta fram underlag för ansökan. 
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Nedbrutet per nämnd framgår att störst nettopåverkan finns i kommunstyrelsen och 
omsorgsnämnden, men även socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har betydande 
belopp. 

• Kommunstyrelsen belastas i huvudsak av ökade kostnader till följd av elevluncher, 
kyld mat, hemsändning, markupplåtelser samt presentkort till alla anställda. 
Uteblivna intäkter består främst av brandkårens utbildningar till externa kunder som 
ställs in samt lägre schablonintäkter för Arbete och välfärd då färre flyktingar 
anländer. 

• Omsorgsnämndens ökade nettokostnader utgörs främst av personalkostnader, inköp 
av skyddsmateriel, lokaler och utbildning. 

• Socialnämndens ökade nettokostnader utgörs främst av vikariekostnader, ökat 
ekonomiskt bistånd samt institutionsplaceringar och familjehem. 

• Samhällsbyggnadsnämnden påverkas främst av minskade intäkter från parkering 5,2 
mnkr, bygglov 2,0 mnkr och stadsingenjörsuppdrag 1,4 mnkr. 

• Servicenämnden påverkas av högre lokalvårdskostnader, såväl personal som 
förbrukningsmaterial. Kostverksamheten får lägre försäljningsintäkter. 

• Kultur- och fritidsnämnden har dels det beslutade och tilläggsbudgeterade stödet till 
föreningslivet 5 mnkr men även minskade intäkter för badet, kulturskola, teater samt 
idrottsanläggningar. 
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När man undantar effekterna av Covid-19 från nämndernas prognoser framgår att den 
samlade avvikelsen då istället är positiv med 22,0 mnkr. Det är endast Södermöre 
kommundelsnämnd som fortsatt har en negativ avvikelse med -2,0 mnkr vilket är samma 
nivå som i föregående prognos. Det är främst i omsorgsverksamheten som prognosen visar 
på ett underskott gentemot budget. 
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Prognos investeringsredovisning 

Belopp i mnkr 
Prognos 

helår 2020 
Budget helår 

2020 Avvikelse 

Kommunstyrelsen totalt 521,1 549,5 -28,4 

- varav fastigheter 312,1 315,2 -3,1 

- varav infrastruktur 105,1 122,9 -17,8 

- varav exploateringsverksamhet 65,7 73,2 -7,5 

- varav övrigt 38,2 38,2 0,0 

Kommunens revisorer 0,0 0,0 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 1,1 1,1 0,0 

Servicenämnden totalt 65,7 60,0 5,7 

- varav fastighet 47,0 42,0 5,0 

- varav infrastruktur 7,0 7,0 0,0 

- varav övrigt 11,7 11,0 0,7 

Kultur- och fritidsnämnden 2,3 4,0 -1,7 

Utbildningsnämnden 7,6 7,6 0,0 

Omsorgsnämnden 11,0 14,4 -3,4 

Socialnämnden 1,4 1,4 0,0 

Södermöre kommundelsnämnd 3,7 3,7 0,0 

Summa investeringar 613,9 641,7 -27,8 

Genomförandegrad 96%   

 

Prognosen för kommunens investeringar visar på totalt 613,9 mnkr mot budgeterade 641,7 
mnkr. Avvikelsen återfinns till största del inom fastighet, infrastruktur och 
exploateringsverksamheten och beror främst på tidsförskjutningar i projekt. 
Servicenämndens avvikelse inom fastighet hänförs till planerat underhåll, som föregående år 
hade utfall som var lägre än budget. Ökade avskrivningskostnader till följd av dessa 
investeringar ramjusteras ej utan hanteras inom fastighet. 

Posten övrigt på servicenämnden avser inköp för leasingverksamheten, som baseras på 
förvaltningarnas och bolagens behov. Ökade avskrivningskostnader på grund av dessa 
inköp ramjusteras inte utan ska hanteras inom befintliga driftsramar. Kultur- och 
fritidsnämndens avvikelse beror på att innevarande år krävs inköp för bland annat inredning 
till nya biblioteket i kvarteret Guldfisken samt utrustning till nya arenor. Även för dessa 
investeringar ska ökade avskrivningskostnader hanteras inom befintlig ram. 
Omsorgsnämndens avvikelse beror på lägre investeringsutgifter än beräknat för inventarier 
avseende nya äldreboenden. 
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Prognos per nämnd 

Kommunstyrelsen 
Sedan början på mars har verksamheterna till allra största delen präglats av 
Coronapandemin, vilket också visas i den ekonomiska prognosen. Kommunstyrelsens 
prognos efter juni är reviderad jämfört med aprilprognosen, vilket beror på tillskott av 
statliga ersättningar till följd av Coronapandemin, samtidigt som vissa kostnader har visat 
sig bli lägre än beräknat. Den totala prognosen för kommunstyrelsen är per juni -9,8 mnkr. 
Koncernledningen prognostiserar ett underskott om -1,1 mnkr, beroende på det 
åtgärdspaket som politiskt tagits fram för att bl.a. stötta näringslivet i kommunen. Arbete 
och välfärd prognostiserar ett underskott om -6,8 mnkr, som beror på ett stoppat mottagande 
av flyktingar till följd av pandemin. Exploateringsverksamheten prognostiserar en positiv 
avvikelse om +1,5 mnkr. Brandkårens prognostiserade avvikelse är -4,5 mnkr. Delar av 
avvikelsen kvarstår sedan tidigare där beslut om ökad bemanning för ordningsvakter, samt 
lägre intäkter än budgeterat för trygghets- och larmcentralen är orsaker. Ytterligare 
avvikelser har uppstått i samband med Corona då tillsyner och utbildningar har fått ställas 
in, vilket leder till ett intäktsbortfall. Gymnasieverksamheten prognostiserar en positiv 
avvikelse jämfört med budget motsvararande +1,3 mnkr som beror på färre elever än 
budgeterat. 

Investeringsprognosen uppvisar en positiv avvikelse om 28,4 mnkr jämfört mot budget, som 
främst beror på tidsförskjutningar i projekten. 

Samhällsbyggnadsnämnd 
Till och med juni månad finns det mer eller mindre avvikelser inom alla 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och helårsprognosen totalt för nämnden visar ett 
underskott på minus 9,2 mnkr mot budget. Hela underskottet beror på den påverkan som 
covid-19 har på nämndens verksamheter. 

Det handlar nästan uteslutande om minskade intäkter, enligt följande: 

• Intäkter för nybyggnadskartor, husutsättning och mätuppdrag troligtvis att minska 
med ca 1,4 mnkr. 

• Intäkter för bygglovsansökan beräknas troligtvis att minska med ca 2,0 mnkr. 

• Parkeringsintäkterna kommer troligtvis att minska med ca 5,2 mnkr och för intäkter 
på upplåtelse av allmän plats är prognosen en minskning med ca 0,6 mnkr samt för 
evenemangsintäkter ca 0,2 mnkr. 

• Intäkterna för livsmedelstillsyn beräknas att minska med ca 0,2 mnkr, för miljötillsyn 
ca 0,3 mnkr och för tillsyn hälsoskydd ca 0,1 mnkr. 

Servicenämnd 
Efter juni visar serviceförvaltningen ett totalresultat på -1,2 mnkr. Effekterna av covid-19 
uppskattas till en nettokostnad för nämndens verksamheter på totalt -3,1 mnkr, vilket är 
inräknat i prognosen. 



 

  8 

Kostverksamheten redovisar ett överskott på 0,3 mnkr. Covid-19 har inneburit lägre 
försäljning på grund av minskad catering och stängda restauranger. Detta har 
resultatmässigt vägts upp av lägre vikariekostnader och lägre livsmedelskostnader bland 
annat på grund av lägre barn- och elevantal samt minskat salladsutbud. Inom kost skola har 
en översyn av inköp och produktval i menyn gjorts för att möta prisökningarna. Fokus ligger 
på köksekonomi och på hur matsvinnen kan fortsätta minska. En planerad utbildning i 
köksekonomi skjuts tillfälligt på framtiden, men förhoppningen är att kunna genomföra den 
i höst. 

Lokalvården har tillsatt extraanställningar i spåren av covid-19, vilket gör att verksamheten 
beräknar ett underskott på 2,9 mnkr. Verksamheten har inom perioden bland annat infört 
helgstädning samt städning av kontaktytor inom barnomsorgen. 

Produktion prognostiserar ett överskott på 1,2 mnkr, bland annat på grund av den milda och 
snöfattiga vintern. Renhållningen av Kalmar har blivit dyrare i år eftersom fler medborgare 
har rört sig ute på grund av covid -19. 

Investeringarna beräknas överstiga budget med 5,7 mnkr varav 5,0 mnkr gäller investeringar 
inom fastighetsbeståndet och 0,7 mnkr gäller fordon och maskiner. 

Kultur- och fritidsnämnd 
Kultur- och fritidsnämnden beräknar en budgetavvikelse till följd av Coronapandemin med -
5,0 mnkr. Verksamheten därutöver har en prognos i enlighet med budget. 

Covid-19 effekterna är beräknade utifrån att publik även under hösten inte tillåts på 
idrottsarenor och att föreställningar på Kalmar teater uteblir. Badandet på Äventyrsbadet är 
under hösten fortsatt mycket begränsad. Övriga verksamheter beräknas genomföras i 
ordinarie omfattning. Hyresrabatter är givna för kvartal 2. Dessa ger dock inte effekter förrän 
under kvartal 3 då återbetalning och rabatterad fakturering görs. Eventuella hyresrabatter 
för kvartal 3 är inte medtagna. 

Utbildningsnämnd 
Utbildningsnämndens ekonomi är i balans, prognosen ger ett överskott på 5,2 mnkr. 
Förskola, grundskola och särskola ger överskott medan fritidshemsverksamheten ger 
underskott liksom den lokala administrationen på förskolor och skolor. 

Socialnämnd 
Socialnämnden prognostiserar efter juni ett underskott med -7,6 mnkr jämfört med budget. 
Vissa planerade förändringar i ordinarie verksamheter blir försenade eller uppskjutna med 
anledning av coronapandemin, vilket medför minskade kostnader med 2 mnkr. 
Kostnadsökningar kopplade till pandemin beräknas med -9,6 mnkr. I detta ingår kostnader 
som delvis kan komma att kompenseras av statsbidrag, t.ex. kostnader för 
smittskyddsutrustning och personalkostnader orsakade av pandemin inom verksamheterna 
för hälso- och sjukvård och funktionsnedsättning. Scenariot för prognosen är förändrat så till 
vida att pandemin ser ut att påverka verksamheterna under längre tid än i utgångsläget. 
Samtidigt är de negativa ekonomiska konsekvenserna hittills inte fullt så märkbara som 
befarat. 
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Omsorgsnämnd 
Omsorgsnämnden och KHS prognostiserar tillsammans och var för sig budget i balans. 

Personalkostnaderna prognostiseras till något över budget. Prognosen visar att Corona 
kostar cirka 20,5 mnkr i personalkostnader. Övriga kostnader ser ut att landa något under 
budget. Corona kostar ca 5,9 mnkr, skyddsutrustning och utbildning är stora kostnadsposter. 

Verksamheten har anpassats efter nya förutsättningar. Träffpunkter och dagverksamhet är 
stängda sedan i mars. Grundläggande verksamhet har prioriterats. Ledsagning och vissa 
insatser i hemtjänst har minskat något till följd av att omsorgstagarna önskar färre besök. 
Även ledning och administration har fått prioritera arbete efter nya förutsättningar. 
Förvaltningens initiativ och samarbetet med serviceförvaltningen har gjort att behovet av 
skyddsutrustning har kunnat säkras. Ett nytt evakueringsboende har satts upp för att kunna 
hjälpa omsorgstagare med smitta. Ett Covid 19-team har startats i juni främst med inriktning 
att bistå omsorgstagare med bekräftad smitta i ordinärt boende. Hemtjänsttimmarna 
fortsätter att gå ner i juni. Antalet omsorgstagare med LOV ligger ganska konstant kring 60 
till antalet. 

Södermöre kommundelsnämnd 
Södermöre kommundelsnämnd räknar med 2,0 mnkr i ökade kostnader på grund av 
coronapandemin. De ekonomiska konsekvenserna består till stor del av ökade kostnader för 
vikarier och högre kostnader för personal som arbetar utöver ordinarie arbetstid. Även 
ökade kostnader för skolskjuts prognostiseras då fler bussar fått sättas in för att upprätthålla 
de anvisade avståndet mellan personer för att undvika smittspridning. 

Äldreomsorgsverksamheten prognostiseras med ett underskott. Underskottet beror på höga 
personalkostnader jämfört med budget. Övriga verksamheter inom kommundelsnämnden 
beräknas göra ett utfall i enlighet med budget eller något bättre. 

 


