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En tillbakablick på 2018

Vid avstämning mot balanskravet justeras
årets resultat med -34,5 mnkr för intäkter
från försäljningar (realisationsvinst). Från
försäljningen av Brandvakten 7 ”gamla
brandstationen” har 16 mnkr av reavinsten i
anspråktagits för drift av kommunens
nyinrättade trygghets- och larmcentral.
Kommunens balanskravsresultat uppgår
därmed till 70,3 mnkr vilket gör att
kommunen uppfyller kommunallagens krav
på ekonomisk balans i bokslutet.

I
november
2017
beslutade
kommunfullmäktige om verksamhetsplan
med budget för 2018-2020. Resultatet för
2018 budgeterades till 73,5 mnkr. I juni 2018
beslutade kommunfullmäktige om utökad
budgetram för servicenämnden med 0,6
mnkr för på enskilda vägar. Budgeterat
resultat för 2018 efter dessa justeringar är
72,9 mnkr.
Ekonomirapporter
och
budgetuppföljningar under året har visat på avvikelser
från budgeterad resultatnivå. Efter april
månad visade uppföljningen att årets resultat
förväntades avvika mot budget med -3,4
mnkr, efter augusti med +54,1 mnkr och
efter oktober med +64,3 mnkr. I huvudsak
beror förändringen av prognosen på
tillkomna reavinster till följd av sålda
fastigheter.

Kommunens mål om att nettokostnadsandelen inte ska överstiga 99 procent
uppfylls, dels för det enskilda året (97,3
procent),
dels
för
den
rullande
femårsperioden
(97,4 procent).
Det
finansiella målet om minst 50 procent
självfinansieringsgrad över en rullande
femårsperiod är uppfyllt, dels för det
enskilda året (71,5 procent), dels för den
rullande femårsperioden (81,4 procent).

Efter budgetuppföljningen i april uppgick
nämndernas avvikelser till -0,9 mnkr, efter
augusti till +2,5 mnkr och efter oktober till
+5,3 mnkr. En nämnd, socialnämnden,
redovisade negativ avvikelse mot budget.

Redovisningsprinciper

Redovisningen är anpassad enligt lagen om
kommunal
redovisning
(1997:614).
Kommunen
följer
även
de
rekommendationer som lämnats av Rådet
för kommunal redovisning.

Prognoserna över skatteintäkter, generella
statsbidrag och kommunal utjämning har
förändrats under året och efter april var
avvikelsen -14,2 mnkr, efter augusti
-17,2 mnkr och efter oktober -20,2 mnkr.

Tillämpade redovisningsprinciper

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt
den s.k. blandmodellen. Detta innebär att
den pension som intjänats före år 1998
behandlas som en ansvarsförbindelse ”inom
linjen”. Pensionsförmåner som intjänats från
och med 1998 redovisas som kostnad i
resultaträkningen och som en avsättning i
balansräkningen.
I
kostnaden
och
avsättningen ingår särskild löneskatt med
24,26 procent.

Preliminärt bokslut 2018

Ekonomienheten
har
upprättat
ett
preliminärt bokslut för 2018. Årets resultat
uppgår till 104,8 mnkr. Jämfört med
budgeterat resultat 72,9 mnkr är det en
avvikelse med 31,9 mnkr.
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I enlighet med Rådet för kommunal
redovisningsrekommendation nr 4.2 har
kommunalskatten
periodiserats.
Detta
innebär att kommunen i bokslutet för 2018
har bokfört den definitiva slutavräkningen
för
2017
och
den
preliminära
slutavräkningen för 2018.

Nämndernas nettokostnader, 18,2 mnkr

Kapitalkostnaderna består dels av rak
avskrivning på anskaffningsvärdet, dels av
internränta med 1,75 procent på bokfört
värde. Avskrivning påbörjas månaden efter
slutförd investering och beräknas på
anskaffningsvärdet.
Avskrivningar
av
anläggningstillgångar görs efter bedömning
av tillgångens nyttjandeperiod uppdelad i
komponenter.
Kortidsinventarier
och
inventarier av mindre värde under ett
prisbasbelopp (2018: 45 500 kronor)
kostnadsförs direkt.

I samhällsbyggnadsnämndens avvikelse
ligger att kostnaden för revidering av
kommunens
översiktsplan
denna
mandatperiod belastar utfallet med 4,2 mnkr
utöver
budget.
Utrangeringskostnad
avseende bokfört värde för fastigheten
Eldaren
6
belastar
exploateringsverksamheten med 14,5 mnkr.

Nämndernas nettokostnader avviker från
budget med 18,2 mnkr. I 2017 års bokslut
avvek nämnderna från budget med 36,7
mnkr. De största avvikelserna utgörs av
socialnämnden
(-19,0
mnkr)
samt
kommunstyrelsen (+18,9 mnkr).

Nämndernas budgetavvikelser
mnkr
Kommunstyrelsen

2018
18,9
17,8

15,1

6,3

- varav exploateringsverksamhet

32,5

18,7

5,9

1,7

-0,9

-4,8

0,3
6,8
5,4
1,0
12,6
0,1
6,1

0,3
1,4
1,9
3,8
3,0
-10,9
12,0

0,2
-0,2
-2,3
6,3
4,4
-19,0
12,6

0,1

1,1

-2,7

81,7

36,7

18,2

Kommunens revisorer
Samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Socialnämnden
Omsorgsnämnden

Semesterlöneskuld och okompenserad övertid för de anställda har redovisats som en
kortfristig skuld. Årets ökning har påverkat
resultaträkningen. De intjänade förmånerna
har
belastats
med
lagenliga
arbetsgivaravgifter.

2017
24,1

- varav kommunledningskontoret
- varav gymnasieverksamhet

Lånekostnader redovisas i enlighet med
huvudmetoden och belastar därmed
resultatet för den period de hänför sig till.

2016
49,3

Södermöre kommundelsnämnd
Summa budgetavvikelser

Internränta, pensioner m.m. -4,8 mnkr

De centrala anslagen för löne-, hyres- och
volymökningar etc. avviker med 15,4 mnkr
mot budget, varav effekt av övergång till
komponentavskrivning utgör 9,1 mnkr.
Internränta, pensioner och sociala avgifter
avviker mot budget med -26,4 mnkr, varav 23,7 mnkr (29,5 mnkr inklusive löneskatt)
utgör en engångspremie för övergången till
en
försäkringslösning
för
del
av
pensionsåtagandet.
Förändringen
av
semesterlöneskulden redovisar en avvikelse
med 3,3 mnkr.

Kommunen har tillämpat rekommendation
nr 13 Redovisning av leasingavtal från Rådet
för kommunal redovisning.

Resultaträkning

Totalt avviker årets resultat mot budget med
31,9 mnkr. I 2017 års bokslut avvek årets
resultat mot budget med 109,7 mnkr.
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I kommunal redovisningslag (1997:614)
regleras hur pensionskostnad/skuld ska
redovisas
enligt
den
så
kallade
blandmodellen. Enligt denna modell ska
pensionsförpliktelser intjänade från och med
1998 redovisas som skuld i balansräkningen
och pensionsförpliktelser intjänade före
1998 redovisas som ansvarsförbindelse.
Pensionsförpliktelser (inklusive engångspremie avseende försäkringslösning) som
redovisas som avsättning i balansräkningen
har ökat med 65,7 mnkr till 303,7 mnkr.

Sammantaget
avviker
skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning mot
budget med -22,2 mnkr.
Finansnetto, 8,7 mnkr

Finansnettot uppgår sammantaget till 20,9
mnkr vilket är 8,7 mnkr högre än budgeterat.
Finansiella intäkter uppgår till 26,8 mnkr
vilket är 3,6 mnkr högre än budget.
Utdelning på aktier och andelar uppgår till
8,9 mnkr, en avvikelse mot budget på 0,5
mnkr.
Borgensavgifter
från
helägda
kommunala bolag uppgår till 7,5 mnkr, en
avvikelse mot budget på -1,0 mnkr. Återbäring
från Kommuninvest ekonomisk förening och
övriga ränteintäkter uppgår till 10,1 mnkr, en
avvikelse mot budget på 4,8 mnkr.

Skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning, -22,2 mnkr

I enlighet med Rådet för kommunal
redovisnings rekommendation nr 4.2 har
kommunalskatten periodiserats. Fr.o.m.
2007 ska Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) skatteprognos användas.
Detta innebär att kommunen i bokslutet för
2018
har
bokfört
den
definitiva
slutavräkningen för 2017 och en preliminär
slutavräkning för 2018. När det gäller
korrigeringen av slutavräkningen för 2017 så
uppgår den till -147 kr per invånare (totalt 9,7 mnkr). Den preliminära slutavräkningen
för 2018 uppgår enligt SKL till -61 kr per
invånare (totalt -4,1 mnkr) och har bokförts
på 2018.

Finansiella kostnader uppgår till 5,9 mnkr,
en positiv avvikelse mot budget med 5,1
mnkr.
Kalmar Läns
Pensionskapitalförvaltning AB

År 2000 avsatte kommunen 50,0 mnkr för
förvaltning av pensionsmedel i Kalmar Läns
Pensionskapitalförvaltning AB (KLP AB).
2001-2002 minskade värdet av dessa
placeringar med 17,7 mnkr. 2003-2004
ökade värdet med 11,3 mnkr. Under 20052007 fortsatte den positiva börsutvecklingen
och marknadsvärdet uppgick till 61,2 mnkr
2007. Under 2008 var det turbulens på den
finansiella marknaden och marknadsvärdet
sjönk till 52,4 mnkr. Under 2009-2017 har
den finansiella marknaden både gått upp och
ned och marknadsvärdet 2017 uppgick till
125,3 mnkr. Den 31 december 2018 uppgick
marknadsvärdet till 123,1 mnkr.

Kommunen har under året erhållit 1,1 mnkr
i generellt statsbidrag för ”Tillfälligt stöd till
kommuner för ensamkommande unga
asylsökande m.fl.”
Kommunen har ansökt om statsbidrag för
stöd till ökat bostadsbyggande ”byggbonus”
och beviljats 12,9 mnkr för 2018.
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Balanskravet – god ekonomisk
hushållning

Omsättningstillgångar

De finansiella tillgångarna, placerade
pensionsmedel i KLP AB, är redovisade
som omsättningstillgång och värderade till
anskaffningsvärdet, 50,0 mnkr. Marknadsvärdet den 31 december 2018 uppgick till
123,1 mnkr.

Från och med räkenskapsåret 2005 gäller nya
regler för balanskravet. Ett negativt resultat
ska återställas inom tre år.
Så snart ett negativt resultat konstaterats ska
dessutom kommunfullmäktige anta en
särskild åtgärdsplan för hur återställandet ska
ske. Planen ska innehålla genomtänkta och
genomförbara åtgärder för att täcka hela det
belopp som ska regleras och det ska framgå
när
åtgärderna
genomförs.
Fullmäktigebeslutet bör fattas snarast efter
det att ett negativt resultat konstaterats, dock
senast vid det sammanträde som följer efter
det
sammanträde
som
behandlat
delårsbokslutet. Åtgärdsplanen ska följas
upp kontinuerligt och återrapportering ska
ske till fullmäktige om planen inte hålls.

Likvida medel har ökat något från 1,4 mnkr
vid årets början till 1,7 mnkr vid årets slut.
Långfristiga skulder

Kommunens långfristiga skulder uppgår till
942,5 mnkr, varav låneskulden har ökat med
100,0 mnkr till 825,0 mnkr. Långfristig skuld
avseende finansiell leasing har minskat med
0,9 mnkr under året och uppgår till 20,6
mnkr. Avtalade gatukostnadsersättningar har
ökat med 50 mnkr till 83,7 mnkr. Dessa
avser att täcka kommunens framtida
åtaganden som avtalats med exploatörer.

Vid avstämning mot kommunallagens krav
om ekonomisk balans justeras årets resultat
med reavinster/förluster, disponering eller
reservering från/till resultatutjämningsreserv
(RUR).

Kortfristiga skulder

Kommunens kortfristiga skulder har under
året ökat med 10,1 mnkr och uppgår till
737,3 mnkr.

I boksluten 2000-2017 redovisas ett
ackumulerat balanskravsresultat på 406,9
mnkr. 2018 års preliminära bokslut visar ett
balanskravsresultat på 70,3 mnkr vilket
innebär ett ackumulerat överskott på 476,5
mnkr. Resultatnivån medger ingen ytterligare
reservering
till
resultatutjämningsfond
(RUR) som fortsatt uppgår till 176,6 mnkr.

Nyckeltal
Nettokostnadsandel

Nyckeltalet nettokostnadsandel uttrycks som
verksamhetens nettokostnader inklusive
avskrivningar och finansnetto i relation till
skatteintäkter och kommunal utjämning. För
att uppnå och vidmakthålla en god
ekonomisk hushållning är tumregeln i
kommunsektorn att minst två procent av de
löpande intäkterna bör finnas kvar för att
finansiera årets nettoinvesteringar. Det
innebär att de löpande kostnaderna över en
längre period inte bör ta mer än 98 procent i
anspråk av de löpande intäkterna.

Balansräkning

Kommunen investerade under 2018 för
676,2 mnkr. Det kan jämföras med en
budgeterad nivå på 620,0 mnkr. Den enskilt
största posten utgörs av förvärvet av
fastigheten Kalmar Bilen 13 (Guldfågeln
Arena) uppgående till 244,5 mnkr.
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Kommunfullmäktige
i
Kalmar
har
formulerat det finansiella målet att
nettokostnadsandelen inte ska överstiga 99
procent över en rullande femårsperiod.
Nettokostnadsandel
Verksamhetens nettokostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar
Finansnetto
Summa löpande kostnader
Rullande fem år

2016
90,5%
0,0%
5,2%
-0,4%
95,3%
97,5%

2017
90,9%
0,0%
5,9%
-0,5%
96,3%
97,6%

finansiella målet om minst 50 procent
självfinansieringsgrad över en rullande
femårsperiod är därmed uppnått, såväl för
det enskilda året (71,5 procent), som för den
rullande femårsperioden (81,4 procent).

2018
93,0%
-0,9%
5,7%
-0,5%
97,3%
97,4%

Likviditet och soliditet

Kassalikviditet
(likvida
medel
och
kortfristiga fordringar i förhållande till
kortfristiga skulder) och soliditet (eget
kapital i förhållande till totalt kapital) är mått
på betalningsförmåga på kort respektive lång
sikt.

År 2018 uppgår nyckeltalet till 97,3 procent,
vilket är 1,0 procentenheter lägre än 2017.
Verksamheten tar i anspråk 93,0 procent av
skatteintäkter och kommunal utjämning.
Reavinsterna på sålda anläggningstillgångar
bidrar med -0,9 procent. Avskrivningarna tar
i anspråk 5,7 procent och finansnettot bidrar
med -0,5 procent av skatteintäkter och
kommunal utjämning. Målet om att
nettokostnadsandelen över en rullande
femårsperiod inte ska överstiga 99 procent
uppnås, såväl för det enskilda året (97,3
procent),
som
för
den
rullande
femårsperioden (97,4 procent).
Självfinansieringsgrad

Målet för investeringarnas
utrymme
uttrycks
i
självfinansieringsgrad.
Självfinansieringsgrad
Kassaflöde investeringar (mnkr)
Självfinansieringsgrad
Rullande fem år

2016
442,4
113,7%
90,5%

Likviditet
Kassalikviditet

2017
48,1%

2018
40,5%

Likviditetsmåttet vid utgången av 2018
uppgår till 40,5 procent. En högre
nyttjandegrad av rörelsekrediten vid årets
utgång än vid årets ingång har bidragit till
förändringen av måttet.
Soliditet
Exkl. pensionsskuld intjänad
före 1998
Inkl. pensionsskuld intjänad före
1998

finansiella
nyckeltalet

2017
395,0
90,2%
80,7%

2016
45,6%

2016

2017

2018

49,2%

50,7%

47,8%

11,3%

16,6%

18,1%

Soliditeten, exklusive ansvarsförbindelsen
för del av pensionsskulden, har sjunkit från
50,7 procent i bokslutet 2017 till 47,8
procent i årets bokslut.

2018
644,2
71,5%
81,4%

Soliditeten, inklusive hela pensionsskulden
(varav ansvarsförbindelsen 1 252,5 mnkr),
har förbättrats från 16,6 procent i bokslutet
2017 till 18,1 procent i årets bokslut.
Orsaken till det är en minskande
ansvarsförbindelse, -30,0 mnkr 2018.

Nyckeltalet (kassaflödet från den löpande
verksamheten i förhållande till kassaflödet
från investeringsverksamheten) redovisar
hur stor del av årets investeringar som har
finansierats med egna medel utan exempelvis
ökad upplåning. Nettoinvesteringarna som
genomförts under året (644,2 mnkr) har
finansierats 71,5 % med egna medel. Det
7

Resultaträkning
Mnkr

2017
Bokslut

Nämndernas nettokostnader
Jämförelsestörande poster
Internränta, pensioner, m.m.

Budget

Bokslut

Avvikelse

-3 578,0 -3 762,8

-3 744,6

18,2

2,5
-46,0

34,5
-50,8

32,0
-4,8

-3 592,2 -3 806,3

-3 760,9

45,4

0,0
-14,2

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

2018

3 016,8
694,0
22,2
-4,9

3 124,9
742,1
23,2
-11,0

3 126,0
718,8
26,8
-5,9

1,1
-23,3
3,6
5,1

135,9

72,9

104,8

31,9

Extraordinära poster

0,0

0,0

0,0

0,0

ÅRETS RESULTAT

135,9

72,9

104,8

31,9

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

Balanskravsavstämning
2014
2,5
-2,8
-0,3

Belopp i mnkr
Årets resultat enligt resultaträkningen
avgår: samtliga realisationsvinster/förluster
Årets resultat efter balanskravsjusteringar

2015
62,5
-14,6
47,9

Medel till resultatutjämningsreserv
Medel från resultatutjämningsreserv

18,6

Årets balanskravsresultat

18,3

Synnerliga skäl enl KL 8 kap. 4§:

47,9

-40,0

Balanskravsresultat efter synnerliga skäl
att reglera
Balanskravsresultat från tidigare år att reglera
Summa
Ackumulerat resultat

-21,7

Ingående värde resultatutjämningsreserv
Utgående värde resultatutjämningsreserv
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2016
166,7
-4,1
162,6

2017
135,9
-6,5
129,4

2018
104,8
-34,5
70,3

-127,1

-21,6

35,5

107,8

70,3

0,0

0,0

0,0

35,5

107,8

70,3

-21,7
236,7

47,9
-21,7
26,2
262,9

35,5
298,4

107,8
406,2

70,3
476,5

46,6
28,0

28,0
28,0

28,0
155,1

155,1
176,6

176,6
176,6

Balansräkning
Mnkr

2017-12-31

2018-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella
-mark, byggnader och tekniska anläggningar
-maskiner och inventarier
-finansiell leasing
Finansiella
-aktier, andelar, bostadsrätter
-långfristiga fordringar
Omsättningstillgångar
-förråd, lager och exploatering
-kortfristiga fordringar
-kortfristiga placeringar
-kassa och bank
S:A TILLGÅNGAR

3 351,6
3 143,3
2 919,2
204,8
19,3
208,3
196,8
11,5
412,0
73,2
287,4
50,0
1,4
3 763,6

3 821,1
3 612,8
3 380,0
214,8
18,0
208,3
196,8
11,5
387,3
71,3
264,3
50,0
1,7
4 208,4

Eget kapital
-varav årets resultat
-resultatutjämningsreserv
Avsättningar
-varav pensioner
-varav övriga
Skulder
-varav långfristiga skulder
-varav finansiell leasing
-varav kortfristiga skulder
-varav
koncernkontokredit
S
G
,
S

1 907,8
135,9
176,6
354,5
238,0
116,5
1 501,3
737,2
21,5
723,1
19,5

2 012,6
104,8
176,6
420,1
303,7
116,4
1 775,7
921,9
20,6
737,3
95,9

3 763,6

4 208,4

SKULDER

G

OC
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Finansieringsanalys
Mnkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning
Justering för gjorda och ianspråktagna avsättningar
Övriga ej likvidpåverkande poster
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

2017

2018

135,9
220,1
15,7
-16,0

104,8
210,3
65,7
-35,5

355,7

345,3

-37,3
0,0
7,9
28,6

23,1
0,0
1,9
90,5

354,9

460,8

-405,0
11,7
0,0

-676,2
32,0
0,0

-393,3

-644,2

0,0
0,0
0,0
38,7

100,0
-0,9
84,6
0,0

38,7

183,7

ÅRETS KASSAFLÖDE

0,3

0,3

Förändring likvida medel

0,3

0,3

Likvida medel vid årets början

1,1

1,4

Likvida m edel vid årets slut

1,4

1,7

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar
Ökning (-)/minskning (+) förråd och lager
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE
VERKSAMHETEN
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anl tillgångar
Försäljning av materiella anl tillgångar
Investering i finansiella anl tillgångar
KASSAFLÖDE FRÅN
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning (+)/minskning (-) långfristiga skulder
Ökning (+)/minskning (-) finansiell leasing
Ökning (-)/minskning (+) långfristiga fordringar
Ökning (-)/minskning (+) förskottering infrastruktur
KASSAFLÖDE FRÅN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
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