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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 februari är årets första prognos och endast två månaders utfall finns 

som utgångspunkt för bedömningarna av prognosen för helåret. Flera poster i prognosen 

innehåller därför osäkerheter, inte minst kopplade till de ekonomiska effekterna av 

coronapandemin.  

Prognosen för årets resultat är 126,2 miljoner kronor (mnkr), vilket är 84,0 mnkr högre än det 

budgeterade resultatet på 42,2 mnkr.  

Prognosen för de samlade investeringarna är 660,0 mnkr, vilket är samma som den 

budgeterade nivån.  

Prognos driftredovisning  

Belopp i mnkr  
Prognos helår 

2021  
Budget helår  

2021  Avvikelse  

Kommunstyrelsen totalt  -725,4  -725,4  0,0  

- varav kommunledningskontoret  -388,4  -388,4  0,0  

- varav överförmyndarnämnden  -11,1  -11,1  0,0  

- varav exploateringsverksamhet  13,3  13,3  0,0  

- varav gymnasieverksamhet  -339,2  -339,2  0,0  

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

Samhällsbyggnadsnämnden  -44,5  -39,8  -4,7  

Servicenämnden totalt  -235,9  -233,9  -2,0  

Kultur- och fritidsnämnden  -213,4  -208,4  -5,0  

Utbildningsnämnden  -1 126,1  -1 127,3  1,2  

Omsorgsnämnden  -759,6  -759,6  0,0  

Socialnämnden  -871,1  -871,1  0,0  

Södermöre kommundelsnämnd  -243,4  -239,4  -4,0  

Summa nämnderna  -4 222,2  -4 207,7  -14,5  

Finansförvaltningen, övriga poster  -110,7  -111,9  1,2  

Jämförelsestörande poster  0,0  0,0  0,0  

Verksamhetens nettokostnader  -4 332,9  -4 319,5  -13,3  

Skatteintäkter totalt  4 425,2  4 327,8  97,4  

- varav skatteintäkter  3 432,6  3 357,3  75,3  

- varav generella statsbidrag och kommunal utjämning  992,6  970,6  22,1  

Verksamhetens resultat  92,3  8,3  84,0  

Finansiella poster  33,9  33,9  0,0  

- varav finansiella intäkter  47,2  47,2  0,0  
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- varav finansiella kostnader  -13,3  -13,3  0,0  

Resultat efter finansiella poster  126,2  42,2  84,0  

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

Årets resultat  126,2  42,2  84,0  

  

  

Prognosförutsättningar  

Coronapandemin har medfört förändrade förutsättningar för prognosläggandet. Pandemin 

medför effekter för såväl de samlade intäkterna från skatter, utjämning och generella 

statsbidrag som för verksamhetens nettokostnader.  

  

Nämnderna  

Nämndernas samlade prognostiserade budgetavvikelse är ett underskott gentemot budget 

på 14,5 mnkr. Positiv budgetavvikelse i prognosen lämnas av utbildningsnämnden. En 

prognos i enlighet med budget lämnas av kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och 

socialnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden 

samt Södermöre kommundelsnämnd redovisar negativa budgetavvikelser i 

helårsprognosen. De negativa budgetavvikelserna beror främst på ökade kostnader och 

minskade intäkter till följd av coronapandemin. Närmare orsaker redovisas under avsnittet 

Prognos för effekterna av coronapandemin nedan. Rensat för effekterna av pandemin är det 

samhällsbyggnadsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd som fortsatt prognostiserar 

negativa budgetavvikelser.  

  

Finansförvaltning, övriga poster  

Posten "Finansförvaltningen, övriga poster" innehåller främst pensionskostnaderna och de 

centrala anslagen för löneökningar och kompensationer för ökade hyror och 

kapitaltjänstkostnader. Prognosen för de totala pensionskostnaderna är i nuläget en positiv 

budgetavvikelse med 1,9 mnkr, vilket bygger på den prognos som pensionsförvaltaren 

lämnat vid årsskiftet.  

Dock är det viktigt att redan nu flagga för att prognosen för pensionskostnaderna kan 

komma att förändras betydligt. RIPS (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) reglerar hur 

pensionsåtaganden beräknas i kommunsektorn. Den kommunala särarten, genom 

beskattningsrätten och att en kommun inte kan upphöra, innebär att sektorn själv kan 

ansvara för att värdera sina pensionsskulder. De komplexa beräkningarna ska sträva efter att 

vara korrekta och transparenta så långt det är möjligt, då de samtidigt bygger på antaganden 

om framtida osäkra faktorer. Liksom för god ekonomisk hushållning är 

generationsperspektivet viktigt, så att det inte sker en övervältring av kostnader på framtida 

generationer.  

Vid den årliga översynen av RIPS är målet att under våren 2021 besluta om reviderade 

livslängdsantaganden för kommunsektorn. Konsekvensen av ett antagande om längre 

livslängd är en stigande pensionsskuld och pensionsavsättning. Det innebär en ökad 

belastning på såväl resultatet med högre kostnader, som på de finansiella nyckeltalen såsom 

soliditeten då den totala pensionsförpliktelsen blir större.  
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Övriga centrala poster bedöms samlat få ett utfall som ger 0,7 mnkr högre kostnader än 

budgeterat. Den vid årsskiftet införda sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga beräknas 

ge en positiv avvikelse med 3,8 mnkr. Anslagen för löneökningar och kompensationer för 

ökade hyror och kapitaltjänstkostnader har en prognos på en negativ avvikelse mot budget 

med -4,5 mnkr.  

  

  

  

Samlade intäkter från skatt, utjämning och generella statsbidrag  

Utifrån SKRs senaste prognos om skatteunderlagets utveckling för 2021 blir den samlade 

intäkten från skatter, utjämning och generella statsbidrag 97,4 mnkr högre än budgeterat. 

Det beror främst på en uppreviderad prognos för skatteunderlagstillväxten för åren 

20202022. Pandemins andra våg minskade inte antalet arbetade timmar under slutet av 2020 

i den utsträckning som man tidigare räknat med. Även utvecklingen under andra halvåret 

2021 förväntas bli mer positiv än i tidigare prognoser. En annan bidragande orsak är att 

antalet invånare i kommunen var fler per den förste november föregående år än vad som 

budgeten utgick från baserat på den senaste befolkningsprognosen.  

  

Jämförelsestörande poster  

Jämförelsestörande poster utgörs i huvudsak av realisationsvinster på sålda 

anläggningstillgångar såsom fastigheter och fordon. I nuläget finns inga reavinster för 2021 

redovisade och prognosen är satt till 0 i enlighet med budget.  

  

Finansiella intäkter och kostnader  

För de finansiella intäkterna och kostnaderna samlat är prognosen i det här tidiga skedet ett 

utfall i enlighet med budget.  

  

Total prognos  

Den totala prognosen för årets resultat är 126,2 mnkr, vilket är 84,0 mnkr högre än det 

budgeterade resultatet på 42,2 mnkr.  
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Prognos för effekterna av coronapandemin  
  

  
Coronapandemin påverkar kommunens ekonomi 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. Under 2020 minskade skatteintäkterna med 48,7 mnkr 

jämfört med budget, vilket i stor utsträckning berodde på konjunkturnedgången i 

pandemins spår med ökande arbetslöshet, permitteringar och färre arbetade timmar i 

samhället. Nämndernas nettopåverkan bedömdes till -34,3 mnkr. Staten kompenserade 

kommunsektorn med kraftigt höjda generella statsbidrag som för Kalmars del uppgick till 

130,3 mnkr. Den bedömt samlade resultateffekten av pandemin blev därmed ett plus på 47,3 

mnkr.  

Även under 2021 görs en bedömning av pandemins samlade ekonomiska effekter. 

Osäkerheten är stor och det finns inget övergripande scenario för den kommande 

utvecklingen under året att förhålla sig till. Varje nämnd och verksamhet har därför utgått 

från sina egna förutsättningar och de antaganden och planering man har i respektive 

verksamhet. Nämndernas samlade prognos är nettokostnader uppgående till 55,9 mnkr, 

vilka specificeras i nedanstående tabell.  

För de samlade skatteintäkterna görs bedömningen att förändringen gentemot budget inte 

direkt kan härledas till coronapandemin. När budgeten för 2021 lades var samhället mitt i 

pandemin och dess effekter redan medtagna i konjunkturberäkningarna. Därmed sätts 

påverkan på skatteintäkterna till noll.  
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Nivån på de extra statsbidragen är lägre 2021 än under 2020 men utgör ändå betydande 

belopp jämfört med de statsbidrag som var beslutade eller aviserade innan pandemins 

utbrott. De uppgår till 58,9 mnkr och då är avräknat de ökade statsbidrag som aviserades 

redan i januariöverenskommelsen med en ökning i jämn takt under mandatperioden vilket 

brukar uttolkas som 5 miljarder kronor årligen varav 3,5 miljarder kronor till kommunerna 

och resterande till regionerna. Under 2021 har hittills inte tillkommit några beslut om 

ytterligare generella statsbidrag än de som beslutades under 2020.  

Nettopåverkan på resultatet i denna prognos är därmed positiv med 3,0 mnkr.  

  

  
  

Nedbrutet per nämnd framgår att störst nettopåverkan finns i omsorgsnämnden och kultur- 

och fritidsnämnden.  

• Kommunstyrelsen belastas i huvudsak av ökade kostnader till följd av 

lunchersättningar och uteblivna intäkter för brandkårens inställda utbildningar samt 

lägre schablonintäkter för verksamhetsområde Arbete och välfärd från  

Migrationsverket. Dock innebär ersättningarna för hälso- och sjukvårdskostnader 

samt ersättningen för sjuklönekostnader att nettopåverkan är positiv.  

• Omsorgsnämndens och Södermöre kommundelsnämnds ökade nettokostnader inom 

omsorgsverksamheten utgörs främst av personalkostnader, inköp av skyddsmateriel 

och lokalkostnader.  

• Socialnämndens ökade nettokostnader utgörs främst av vikariekostnader och 

kostnader för smittskyddsutrustning.  

• Samhällsbyggnadsnämnden påverkas främst av minskade intäkter från 

parkeringsavgifter, evenemang och upplåtelser av allmän plats samt 

livsmedelstillsyn.  

• Servicenämnden påverkas av högre lokalvårdskostnader. Kostverksamheten får lägre 

försäljningsintäkter men även lägre livsmedelsförbrukning.  

• Kultur- och fritidsnämnden har dels det beslutade och tilläggsbudgeterade stödet till 

föreningslivet med 2,5 mnkr men även minskade intäkter för badet, kulturskolan, 

teatern samt idrottsanläggningarna.  

• Utbildningsnämndens kostnader utgörs till största delen av utökad städning.  
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Prognos investeringsredovisning  
  

Belopp i mnkr  
Prognos helår 

2021  
Budget helår  

2021  Avvikelse  

Kommunstyrelsen totalt  551,1  551,1  0,0  

- varav fastigheter  358,8  358,8  0,0  

- varav infrastruktur  111,3  111,3  0,0  

- varav exploateringsverksamhet  53,8  53,8  0,0  

- varav övrigt  27,2  27,2  0,0  

Kommunens revisorer  0,0  0,0  0,0  

Samhällsbyggnadsnämnden  1,1  1,1  0,0  

Servicenämnden totalt  76,7  76,7  0,0  

- varav fastighet  37,0  37,0  0,0  

- varav infrastruktur  8,0  8,0  0,0  

- varav övrigt  31,7  31,7  0,0  

Kultur- och fritidsnämnden  4,0  4,0  0,0  

Utbildningsnämnden  7,6  7,6  0,0  

Omsorgsnämnden  13,0  13,0  0,0  

Socialnämnden  1,4  1,4  0,0  

Södermöre kommundelsnämnd  5,1  5,1  0,0  

Summa investeringar  660,0  660,0  0,0  

Genomförandegrad  100%    

  

Prognosen för investeringsverksamheten visar i nuläget inga avvikelser gentemot budget.  

  

Prognos per nämnd Kommunstyrelsen  
Prognosen för kommunstyrelsens driftredovisning visar en prognos i nivå med budget. Vissa 

verksamheter visar dock avvikelser, där den största avvikelsen finns hos Arbete och välfärd. 

Intäkterna från Migrationsverket förväntas bli lägre. Den negativa avvikelsen förväntas i 

nuläget att vägas upp av positiva avvikelser inom andra verksamhetsområden under 

kommunstyrelsen.  

Samhällsbyggnadsnämnd  
Till och med februari månad finns det mer eller mindre avvikelser inom alla 

samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och helårsprognosen totalt för nämnden visar ett 

underskott på minus 4,7 mnkr mot budget. Av det totalt prognostiserade underskottet beror 

minus 3,7 mnkr på den påverkan som coronapandemin har på nämndens verksamheter.  
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Därutöver kommer samhällsbyggnadsnämnden att, enligt helårsprognosen, ha ett 

underskott på grund av ökade kostnader för framtagandet av översiktsplanen på minus 1,2 

mnkr. Vad gäller underskottet för arbetet med översiktsplanen beror det på 

konsultkostnader för information m.m. till politiken samt arbetet med framtagandet av 

mobilitetsstrategin. Det prognostiserade underskottet kommer endast att påverka årets 

budget och kommer därmed inte att innebära några framtida ökade kostnader för nämnden.  

Servicenämnd  
Efter februari visar servicenämnden ett totalresultat på –2,0 mnkr jämfört med budget.  

Effekterna av coronapandemin uppskattas till en kostnad för nämndens 

lokalvårdsverksamhet på totalt -6,0 mnkr vilket är inräknat i prognosen, summan avser 

främst ökade personalkostnader. 4,0 mnkr av dessa beräknas att kunna vidarefaktureras 

vilket ger ett nettoresultat på -2,0 mnkr.  

Nämnden vill redan nu i prognosen lyfta att inköpsverksamheten kommer att mycket svårt 

att hålla budget för 2021, framförallt på grund av ökade personalkostnader. Vid 

prognosläggningen beräknas vinterväghållningen hålla budget.  

Kultur- och fritidsnämnd  
På grund av coronapandemin så håller teatern, badet, biblioteken, fritidsgårdarna samt delar 

av idrottsverksamheten stängt. Detta leder till stora underskott då flera av dessa är 

intäktsfinansierade till stor del. Det befarade underskottet beror helt på pandemieffekter.  

Dessa effekter är baserade på scenariot att full verksamhet kan återupptas från 1 juli. 

Verksamheten håller sig bortsett från dessa effekter inom ordinarie budgetram.  

Utbildningsnämnd  
Denna prognos ger ett överskott på 1,2 mnkr. Större delen av överskottet ligger centralt och 

avser personalkostnader på kontot kallat "personliga tjänster". På kontot finns pengar avsatta 

då central förvaltning kan gå in och ta en del av kostnaderna för medarbetare då denne inte 

fullt ut kan utföra de arbetsuppgifter som tjänsten innefattar. Det kan till exempel röra sig 

om någon form av funktionsvariation eller återgång till arbete efter längre tids sjukskrivning.  

Socialnämnd  
Prognosen för socialnämnden efter februari visar en budget i balans. Pandemin påverkar de 

flesta verksamheter och medför ökade kostnader för personal, smittskyddsutrustning och 

vaccinationer. Samtidigt minskar vissa kostnader när verksamheterna ställer om för att 

minska smittspridning, och en del ny verksamhet blir framflyttad. Osäkerhet råder kring 

vilka effekter pandemin får på socialnämndens verksamheter på kort och lång sikt.  

Arbetet fortsätter med att implementera processorienterat syn- och arbetssätt för att få ökat 

fokus på individens behov i centrum, flödesorientering samt medarbetarstyrt ständigt 

förbättringsarbete. Inom flera processer syns positiva effekter, både på kvalitet och ekonomi.  
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Omsorgsnämnd  
Under omsorgsnämnden redovisas omsorgsförvaltningen och kommunernas 

hjälpmedelsnämnd i Kalmar län (KHS). Omsorgsnämnden och KHS prognostiserar 

tillsammans och var för sig budget i balans.  

Omsorgsförvaltningen har fortsatt stort fokus på att hantera coronapandemin.  

Verksamheten har anpassats efter rådande förutsättningar. Träffpunkter och dagverksamhet 

är stängda sedan i mars 2020. Grundläggande verksamhet har prioriterats. Även ledning och 

administration har fått prioritera arbete efter rådande förutsättningar. Coronaboende på 

Björkenäsvägen är i drift även om beläggningen är låg.  

Kostnaderna för Corona prognostiseras i detta mycket osäkra läget till upp emot 38 mnkr. Då 

endast grundläggande verksamhet kan prioriteras beräknas kostnaderna för ordinarie 

verksamhet att minska och resurser förs över för att hantera Corona, som i sin form ersätter 

ordinarie verksamhet. Utvecklingen kommer att följas mycket nogsamt. I denna prognos har 

statsbidrag ej beaktats.  

Södermöre kommundelsnämnd  
Den ekonomiska prognosen efter februari visar ett underskott jämfört med budget på 4,0 

mnkr. Omsorgsverksamheten prognostiseras med ett underskott jämfört med budget om 1,8 

mnkr, den pedagogiska verksamheten prognostiseras med ett underskott om 2,1 mnkr. 

Kultur och fritidsverksamheten prognostiseras med ett underskott om 0,3 mnkr och 

kommundelskontor och nämnd med ett överskott jämfört med budget om 0,2 mnkr. 

Investeringarna som planeras under 2021 prognostiseras att hålla budget.  

Omsorgsverksamhetens prognostiserade underskott beror delvis på högre 

personalkostnader jämfört med budget men också på att övriga kostnader överstiger 

budgeterad nivå. Underskottet inom övriga kostnader avser bland annat högre kostnader för 

förbruknings- och skyddsmaterial hänförbart till pandemin. Prognosen för helåret påverkas 

till stor del av hur pandemin fortlöper men även arbetet med att avskaffa delade turer.  

Det prognostiserade underskottet inom den pedagogiska verksamheten beror främst på 

högre personalkostnader än budgeterad nivå men även lägre intäkter. Vi tidpunkten för 

denna prognos medför det minskade elevantalet en minskad budgetram för Södermöres 

enheter. Det prognostiserade underskottet är också hänförbart till hög andel barn och elever i 

behov av särskilt stöd, vilket innebär höga personalkostnader som inte täcks av den 

tilldelade elevpengen.  

 


