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Kalmar kommuns ekonomirapport 2018 - efter 
juni 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapporten 
2018 – efter juni. 

Bakgrund 
Enligt kommunens principer för ekonomistyrning ska ekonomienheten 
redovisa en ekonomirapport per februari, juni och oktober. Rapporten ska vara 
kort och sammanfattande och ge en översiktlig beskrivning av det ekonomiska 
läget. 
 
Budgeten för årets resultat 2018 är 72,9 mnkr. Föregående prognostillfälle, 
efter april, var budgeterat resultat 73,5 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade i 
juni att tilldela servicenämnden ytterligare 0,6 mnkr i driftbudgetram för 
enskilda vägar, vilket därmed minskar det budgeterade resultatet med 
motsvarande belopp. 
 
Den samlade prognosen för årets resultat på 72,2 mnkr, en budgetavvikelse 
med -0,7 mnkr och 2,1 mnkr högre än föregående prognos efter april. 
 
 
 
 
Jonas Agerhed   
Budgetchef   
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Sammanfattning 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av Ekonomirapporten 2018 - efter juni månad. 

Bakgrund 

Enligt kommunens principer för ekonomstyrning ska ekonomienheten redovisa en ekonomirapport per 
februari, juni och oktober. Rapporten ska vara kort och sammanfattande och ge en översiktlig beskrivning 
av det ekonomiska läget. 

Budgeten för årets resultat 2018 är 72,9 mnkr. Föregående prognostillfälle, efter april, var budgeterat 
resultat 73,5 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade i juni att tilldela servicenämnden ytterligare 0,6 mnkr i 
driftbudgetram för enskilda vägar, vilket därmed minskar det budgeterade resultatet med motsvarande 
belopp. 

Den samlade prognosen för årets resultat på 72,2 mnkr, en budgetavvikelse med -0,7 mnkr och 2,1 mnkr 
högre än föregående prognos efter april. 

Prognos driftredovisning 
År: 2018    Projekttyp: Drift    Enhet: Tkr     

Konto Budget VR jun 2018  Prognos VR jun 
2018  

Avvikelse 

Kommunledningskontor  269 739  267 239 2 500 
Överförmyndarnämnd 11 397 12 397 -1 000 
Exploateringsverksamhet  -1 800 1 800 
Gymnasieverksamhet  282 110  285 410 -3 300 
Summa Kommunstyrelsen  563 246  563 246 0 
Kommunens revisorer 2 700 2 700 0 
Samhällsbyggnadsnämnden 48 369 47 869  500 
Servicenämnden  186 312  185 512  800 
Kultur- och fritidsnämnden  182 047  174 547 7 500 
Barn- och 
ungdomsnämnden 

1 034 696 1 030 796 3 900 

Omsorgsnämnden  709 478  708 478 1 000 
Socialnämnden  786 194  801 694 -15 500 
Södermöre 
kommundelsnämnd 

 229 634  229 634 0 

Summa Nämnder 3 742 676 3 744 476 -1 800 
Finansförvaltningen, del av 66 212 60 912 5 300 
Jämförelsestörande poster -2 500 -2 500 0 
Summa Verksamhetens 
nettokostnader 

3 806 388 3 802 888 3 500 

Skatteintäkter -3 124 940 -3 134 393 9 453 
Generella statsbidrag och 
kommunal utjämning 

- 742 149 - 718 504 -23 645 

Summa Skatteintäkter totalt -3 867 089 -3 852 897 -14 192 
Finansiella intäkter -23 725 -26 725 3 000 
Finansiella kostnader 11 519 4 519 7 000 
Summa Finansiella poster -12 206 -22 206 10 000 
Summa Årets resultat -72 907 -72 215 - 692 
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Nämndernas avvikelser 

Nämndernas samlade prognostiserade budgetavvikelse är -1,8 mnkr. För de flesta nämnder handlar det 
om mindre avvikelser. De mer betydande posterna är dels socialnämnden som avviker med -15,5 mnkr 
och dels kultur- och fritidsnämnden som avviker med +7,5 mnkr. 

Socialnämndens beräknade underskott beror på: 

• Svårigheter att anpassa verksamheten för ensamkommande barn/unga efter minskat antal och 
minskade ersättningar -4,5 mnkr. 

• Tidsförskjuten besparingseffekt för övergång till entreprenaddrift av verksamheten för personlig 
assistans -7,0 mnkr. 

• Placeringar av barn och vuxna på institution och familjehem -10,0 mnkr. 

• Utbetalt ekonomiskt bistånd +6,0 mnkr. 

Kultur- och fritidsnämndens avvikelse beror på att budgeterad hyreskostnad för KIFAB Arena och nya 
lokaler för Byteatern inte är aktuell under året. 

Finansförvaltning 

För internränta, pensioner, jämförelsestörande poster m.m. beräknas en positiv budgetavvikelse med 5,3 
miljoner kronor. Det beror främst på att den positiva resultateffekten av övergången till 
komponentredovisning blivit 9 mnkr högre än budgeterat. Kostnaden för utfallet i lönerevisionen blev 2,9 
mnkr högre än budgeterat. Pensionskostnaderna beräknas bli cirka 2,8 mnkr högre än budgeterat. 

Utifrån SKL:s senaste bedömning om skatteunderlagets utveckling för 2018 blir den samlade intäkten från 
skatter, utjämning och generella statsbidrag 14,2 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det är främst ett 
lägre beräknat utfall i inkomstutjämningsbidraget som bidrar till den lägre intäkten. 

Finansnetto 

För finansnettot är bedömningen en positiv budgetavvikelse med 10,0 mnkr, främst beroende på lägre 
räntekostnader än budgeterat och högre återbäring från Kommuninvest. 

Total prognos 

Sammantaget innebär bedömningarna ovan en prognos för årets resultat på 72,2 mnkr, vilket är 0,7 mnkr 
lägre än det budgeterade resultatet på 72,9 mnkr. Jämfört med den föregående prognosen från april (70,1 
mnkr) så är denna prognos 2,1 mnkr högre. 

Budgeten för årets resultat 2018 är 72,9 mnkr. Föregående prognostillfälle, efter april, var budgeterat 
resultat 73,5 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade i juni att tilldela servicenämnden ytterligare 0,6 mnkr i 
driftbudgetram för enskilda vägar, vilket därmed minskar det budgeterade resultatet med motsvarande 
belopp. 
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Prognos investeringsredovisning 
År: 2018    Projekttyp: Investering    Enhet: Tkr     

Konto Budget VR jun 2018  Prognos VR jun 
2018  

Avvikelse 

Fastigheter  231 301  464 401 - 233 100 
Infrastruktur  141 899  141 899 0 
Exploateringsverksamhet  180 700  136 900 43 800 
Gymnasieverksamhet    
Övrigt 7 200 8 000 - 800 
Summa Kommunstyrelsen  561 100  751 200 - 190 100 
Kommunens revisorer 0 0 0 
Samhällsbyggnadsnämnden 1 000 1 000 0 
Varav fastighet    
Varav infrastruktur    
Varav övrigt 24 900 28 050 -3 150 
Summa Servicenämnden 24 900 28 050 -3 150 
Kultur- och fritidsnämnden 2 700 2 700 0 
Barn- och 
ungdomsnämnden 

7 300 7 300 0 

Omsorgsnämnden 18 200 13 200 5 000 
Socialnämnden 1 200 1 200 0 
Södermöre 
kommundelsnämnd 

3 600 4 190 - 590 

Summa Investeringar  620 000  808 840 - 188 840 
 

Prognosen för de samlade investeringarna är 808,8 mnkr mot budgeterade 620,0 mnkr. Avvikelsen beror i 
huvudsak på köpet av Arenan med 244,5 mnkr. 

Prognosen för exploateringsverksamheten visar på ett utfall cirka 40 mnkr lägre än budget, vilket beror på 
tidsförskjutningar i projekten. Detta återfinns till största del på projekten Södra staden, Fjölebro och 
Fredriksskans. 

Avvikelsen på Fastigheter hänförs till den "räntabla delen", det vill säga investeringar som inte genererar 
någon ökad nettodriftkostnad, och avser köpet av Arenan. 

För övriga nämnders investeringar redovisas endast mindre beräknade avvikelser. 

Prognos per nämnd 

Kommunstyrelsen 
Prognosen efter juni månad visar på några avvikelser i förhållande till budget, men totalt för 
kommunledningskontoret beräknas ett resultat i nivå med budget. Det finns i dagsläget inget som tyder på 
att de högre kostnaderna inte kommer att mötas av andra lägre kostnader eller högre intäkter. 

Investeringarnas prognostiserade avvikelse totalt på året beror på några poster. För fastighet finns en 
avvikelse på -233,1 mnkr som till största del hänförs till den "räntabla delen", det vill säga investeringar 
som inte genererar någon ramjustering, och avser köp av Arenan. Prognosen för investeringar på 
exploateringsverksamheten visar totalt på cirka 43,8 mnkr lägre än budget, vilket beror på 
tidsförskjutningar i projekten. 



2018-08-23 10:51  5 

Samhällsbyggnadsnämnd 
Till och med juni månad finns det mer eller mindre avvikelser inom alla verksamhetsområde och 
helårsprognosen för förvaltningen är ett resultat på plus 0,5 mnkr mot budget 2018. 

Den totala prognosen för samhällsbyggnadsnämnden är något osäker på grund av vakanser inom 
förvaltningen som kan föranleda betydligt högre kostnader för bland annat rekrytering, interimistiska 
lösningar samt konsultkostnader. Då förvaltningen har mycket ny och ibland oerfaren personal ökar även 
utbildningskostnaderna. Att framförallt verksamheten planering och bygg har många vakanta tjänster samt 
många nya medarbetare innebär också att årets intäktskrav inte kommer att uppnås. Intäktsminskningen är 
svår att prognostisera och därför är också den totala prognosen ganska osäker. 

Servicenämnd 
Vinterns omfattande snöfall under inledningen av 2018 har påverkat förvaltningen genom ökade 
kostnader. Snömängden och väderväxlingarna kommer innebära ökade underhållskostnader på fastigheter, 
gator och vägar. Främst är det ett kraftigt ökat behov av nya vägbeläggningar. Vid prognosläggningen är 
de totala kostnaderna för detta svåra att uppskatta. Servicenämnden avlämnar efter juni 2018 en prognos 
för helåret 2018 på +0,8 mnkr. 

Kultur- och fritidsnämnd 
Nämnden har budgeterat ett överskott om 7,5 mnkr för 2018. Överskottet består av hyreskompensationer 
för KIFAB Arena och Byteaterns nya lokaler som ännu inte förbrukas till fullo. Av de 9 mnkr som är 
hyreskompensationer så används ca 1,5 mnkr för att bekosta ersättningslokaler för Byteaterns och hyra till 
Klövern för Posthuset. Halvårsprognosen visar att nämnden i stort följer budget och kommer därmed att 
hamna på ca 7,5 mnkr i överskott som budgeterat. 

Barn- och ungdomsnämnd 
Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är drygt 1 mnkr lägre än föregående 
prognos. Grundskoleverksamhet inklusive förskoleklass samt ledning och administration lämnar 
överskott. Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet prognostiserar underskott. De förskolor och 
skolor som upprättat åtgärdsplaner för att återhämta en del av den negativa resultatutjämningsfonden 
fortsätter med arbetet. I några fall kommer man inte kunna genomföra hela den planerade återhämtningen 
utan endast en del. Ännu syns inga indikationer på att förra årets händelse, där 5 skolor och 6 förskolor av 
de totalt 28 enheterna lämnade underskott på mellan 0,9 mnkr och 2,9 mnkr, kommer att upprepa sig. I de 
åtgärdsplaner som arbetats fram är det steg 1 att se till att årets resultat mot budget är balanserat, därefter 
kan man börja ta fram åtgärder för att återställa den negativa resultatutjämningsfonden. 

Socialnämnd 
Prognosen för Socialnämnden visar ett underskott på -15,5 mnkr. Prognosen beror på underskott med -
4,5 mnkr för verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar p.g.a. svårigheter att anpassa 
verksamheten efter minskat antal ungdomar och minskade ersättningar. Besparingseffekt för övergång till 
entreprenaddrift av verksamheten för personlig assistans förväntas först under senare delen av 2019 (-7,0 
mnkr). Ökade kostnader för placeringar av barn och vuxna på institution och familjehem medför ett 
prognostiserat underskott (-10,0 mnkr). Utbetalt ekonomiskt bistånd fortsätter att minska (+6,0 mnkr). 
Inom övriga verksamheter för personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri visar prognosen 
budget i balans. 
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Omsorgsnämnd 
Efter sex månaders drift kan följande noteras som påverkar ekonomin och prognosen: 

• Intäkter i form av hyror, kost och avgifter är högre än budget. 

• En högre kostnadsförbrukning av personal jämfört med 2017. En förklaring är driftstarten av 
vård- och omsorgsboendet Vänskapens Väg och att det också betalats ut mer i semesterlön. 

• Höga kostnader för personal avseende hälso- och sjukvårdsverksamheten. Ny verksamhet i form 
av trygg hemgång kom igång under april månad vilket kommer att påverka ekonomin. 
Verksamheten är en anpassning till den nya lagstiftningen som trädde i kraft vid årsskiftet. 

• Utvecklingen av hemtjänsttimmar är att dessa har minskat under första halvåret. Antalet 
omsorgstagare med LOV har också minskat något från nittio till åttiotvå. 

Sammanfattningsvis är prognosen efter sex månader att det kan bli ett mindre överskott. 

Södermöre kommundelsnämnd 
Södermöre kommundelsnämnd prognostiserar ett nollresultat gentemot budget. Prognosen visar dock ett 
ansträngt ekonomiskt läge och alla verksamheter i Södermöre kommundelsförvaltning behöver minska 
kostnader och effektivisera sina verksamheter om det prognostiserade nollresultatet ska kvarstå. 
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