


Årets resultat +249,0 mkr 
Det preliminära resultatet för Kristianstads kom-
mun 2020 uppgår till +249,0 mkr (+247,1 mkr 
exkl. VA). Budgeterat resultat var +39,0 mkr.  

I likhet med stora delar av kommunsverige har 
Kristianstads kommun ett starkt resultat som till 
stor del kan förklaras av engångsintäkter samt 
kostnadsminskningar kopplat till covid-19. De 
största positiva avvikelserna är kopplade till stat-
liga ersättningar för sjuklönekostnader och för-
stärkta statsbidrag. Kristianstad har även fortsatt 
starka exploateringsintäkter.  

Under 2020 har Kristianstads kommun gjort ned-
skrivningar av det bokförda värdet på några av de 
vallar som ska skydda staden från översvämningar 
vid högvatten. Nedskrivningarna har gjorts som en 
konsekvens av den genomlysning som gjorts under 
det gångna året rörande stadens skyddsbehov i dag 
och i framtiden. 

 

Den ekonomiska målsättningen är att kommunens 
resultat ska utgöra minst +1 procent av summan 
skatteintäkter och statsbidrag sett över en femårs-
period. För 2020 var det budgeterade resultatet 
+0,7 procent. Redovisat resultat 2020 utgör +4,6 
procent av skatteintäkter och statsbidrag, vilket in-
nebär att genomsnittsresultatet för 2016-2020 blir 
+2,7 procent och ovan nämnda målsättning upp-
fylls. 
 
Balanskravsavstämning 
Årets resultat 249,0 
Reducering samtliga realisationsvinster 
(anläggningstillgångar) 

- 0,7 

Vissa realisationsvinster enligt undan-
tagsmöjlighet 

0,0 

Vissa realisationsförluster enligt un-
dantagsmöjlighet 

0,0 

Orealiserade förluster i värdepapper 0,0 
Återföring av orealiserade förluster i 
värdepapper 

0,0 

Resultat efter balanskravsjuste-
ringar 

248,3 

Medel till resultatutjämningsreserv - 141,2 
Medel från resultatutjämningsreserv 0,0 
Årets balanskravsresultat 107,1 

 
Reservering till resultatutjämningsreserv får göras  
för den del av årets resultat, efter balanskravs- 
justeringar, som överstiger +2 procent av skat-
teintäkter och statsbidrag. Totalt får resultatut-
jämningsreserven utgöra +10 procent av eget ka-
pital. 
 
Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar 
uppgår till +4.6 procent av skatteintäkter och 
statsbidrag. För 2020 avsätts enligt kommunens 
regelverk drygt 141 mkr till resultatutjämnings-
reserv. 
 
Budgetavvikelser – Nämnderna  
Total budgetavvikelse för nämnderna (exkl. VA-
verksamheten) uppgår till +26,4 mkr. Budgetavvi-
kelse fördelad per nämnd framgår av tabellen på si-
dan 3. 
 
Vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett 
verksamhetsresultat på +1,9 mkr, vilket innebär att 
VA-kollektivet ackumulerat har 0,4 mkr i resultat-
fond.  
 
Budgetavvikelser – Finansförvalt-
ningen 
För finansförvaltningen är budgetavvikelsen 
+181,8 mkr, vilket främst förklaras av större in-
flutna bidrag än budgeterat, främst generella stats-
bidrag, större intäkter från exploateringar, lägre ar-
betsgivaravgifter för äldre, lägre pensionsförsäk-
ringsavgifter, överskott av anslaget för senare för-
delning och statsbidrag för Covid-19. Hur budget-
avvikelserna fördelar sig mer i detalj framgår av ta-
bellen på sidan 3 och i följande textavsnitt.   
 
Skatteintäkter och generella statsbidrag 
Budgetavvikelsen för 2020 uppgår till +84,4 mkr.  
Överskottet består helt av statsbidrag, kopplade till 
Covid-19, vilka är 151 mkr högre än budgeterat. 
Samtidigt är skatteintäkterna 67 mkr lägre än bud-
get. 
 
Budgeterad nivå avseende skatteintäkter och stats-
bidrag för 2020 bygger på den prognos som Sveri-
ges Kommuner och Regioner (SKR) lämnade i ok-
tober månad 2019.  
 
Finansnetto  
Finansnettot uppgår till +81,2 mkr, vilket är 34,9 
mkr lägre än budget. Den största negativa avvikel-
sen är att kommunen för 2020 inte har gjort den 
värdeöverföring från moderbolaget Kristianstads 
Kommunföretag AB (KKF) eller AB Kristian-
stadsbyggen som var budgeterad. De icke uttagna 
medlen står kvar i KKF, det innebär en negativ 
budgetavvikelse för de finansiella intäkterna på 51 
mkr.  
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Under 2020 har kostnaderna för de lån som kom-
munen betalat till kreditinstitut varit lägre än bud-
geterat då marknadsräntorna fortsatt varit historiskt 
låga.  
 
Arbetsgivaravgifter och semesterlöneskuld  
Då arbetsgivaravgifterna för arbetstagare över 65 
år och för ungdomar mellan 15 och 18 år är lägre 
än för andra grupper har kostnaderna för kommu-
nen minskat med sammanlagt 6,3 mkr jämfört med 
budget.  
 
Under 2020 ökade personalens innestående se-
mesterdagar med 1 700 dagar och uppgår vid års-
skiftet till 66 954 dagar. Ökningen beror delvis på 
effekter av pandemin med lägre semesteruttag. 
Komptiden har minskat med 5 350 timmar och 
uppgår vid årsskiftet till 35 668 timmar. 
 
Pensioner  
Pensionskostnaderna är 14,8 mkr lägre än budgete-
rat. Det är främst kostnaderna för den förmånsbe-
stämda ålderspensionen som blivit lägre men även 
kostnaderna för den avgiftsbestämda ålderspens-
ionen har ett lägre utfall än budget.  
 
Övriga finansiella poster 
I bokslutet görs utrangering och nedskrivning av 
anläggningstillgångar när det identifieras att kom-
munen har felaktiga bokförda värden. För 2020 har 
utrangeringar och nedskrivningar gjorts med 70,5 
mkr. Nedskrivningarna är ovanligt höga då ned-
skrivning av vallar, efter utredning, gjorts med 
63,7 mkr. Vad gäller utrangeringar är det i huvud-
sak tillgångar med mindre bokfört värde som av 
olika anledningar inte längre finns kvar i kommu-
nens ägo. Den största utrangeringen är en tillfällig 
rondell som inte längre finns kvar (har rivits). 
Varje år görs extra avskrivning på 5,5 mkr av Ti-
volibadet så att dess bokförda värde ska var noll år 
2022, då Tivolibadet ska sluta användas och det 
nya ska öppna. 
 
Årets utfall från exploateringsverksamheten inne-
bär en nettointäkt på 71,5 mkr (41,4 mkr), vilket är 
36,5 mkr högre än budgeterat. Nettointäkten kan 
ses i två delar, dels ett försäljningsnetto på 49,9 
mkr och dels intäkter i form av exploateringsbidrag 
på 21,6 mkr. 
 
Investeringar  
Årets investeringar uppgick till 953 mkr av budge-
terade 1 260 mkr. Stora investeringsposter är sko-
lor och förskolor, exempelvis Sånnaskolan, Frök-
negårdsskolan, Hjärtebacke förskola och Helgedal 
skola/förskola. Andra stora poster är nya badhuset 
(Kristianstad Badrike) samt utbyggnad av VA-an-

läggningar och nytt centralt reningsverk. Genomfö-
randegraden av investeringarna uppgår till 76 pro-
cent av budgeterade medel. 
 

 
 
 
Likviditet, långfristig låneskuld och självfinan-
siering av investeringar  
 
Vid årsskiftet uppgick de likvida medlen till 552 
mkr. Kommunen hade samtidigt en låneskuld på 3 
030 mkr (varav 760,4 mkr är vidareutlånade till 
kommunala bolag). Enligt finansieringsbudgeten 
planeras nyupplåning med 500 mkr under 2021 till 
följd av ett fortsatt omfattande investeringspro-
gram. 
 

 
 
Investeringarna självfinansierades till 82 procent. 
Det var till stor del möjligt då kommunen fick mer 
statsbidrag och andra poster av engångskaraktär 
vilka ökat de likvida medlen under året. Med fort-
satt höga investeringsnivåer de kommande åren så 
är det en stor utmaning att hålla självfinansieringen 
så hög som möjligt så att olika finansieringsrisker 
för kommande generationer kan minimeras. 
 
Framtiden  
Efter ett år där stora delar av kommunen och värl-
den präglats av covid-19 blickar vi nu framåt mot 
vaccination och en väg tillbaka till en mer normal 

493

745

983 1 033
953

0

200

400

600

800

1 000

1 200

2016 2017 2018 2019 2020

Investeringar (mkr)

72%
78%

55%

44%

82%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2016 2017 2018 2019 2020

Självfinansiering 
investeringar (%)



vardag, såväl verksamhetsmässigt som ekono-
miskt.  
 
Under 2021 kommer en ny strategisk färdplan för 
2021-2024 att beslutas och läggas till det budget-
beslut som redan är taget. Strategisk färdplan pekar 
ut riktning och färdvägen framåt under en fyraårs-
period och är ett viktigt verktyg för våra långsik-
tiga målsättningar. Det är av yttersta vikt att vi 
hanterar pandemin även framöver, men det är lika 
viktigt att vi har fokus på hur kommunen ska ut-
vecklas för att vi ska fortsätta ta steg framåt.  
 
Osäkerheten kring den ekonomiska verkligheten 
efter covid-19 är stor och Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) beskriver i sina ekonomiska scena-
rio ett år med svagare tillväxt i skatteunderlaget än 
genomsnittligt. Samtidigt är tillväxten starkare än 
de tidigare prognoserna, även om de är historiskt 
sett svaga. Långsiktigt förväntas skatteunderlags-
tillväxten vara tillbaka på vanliga nivåer under år 
2022. 
 
 
 

En stark ekonomi är en förutsättning för att en 
kommun ska klara framtidens välfärd. Kristian-
stads kommun har tagit beslut om förändringar i 
budgeten för att säkerställa vår långsiktiga ekono-
miska styrka, där balansen mellan skatteintäkter, 
kostnader och investeringar gör att vi kan säker-
ställa Kommunallagens krav på god ekonomisk 
hushållning.  
 
Kommunfullmäktige fastställde i november den 
budgeterade resultatnivån för 2021 till +83 mkr 
vilket motsvarar 1,5 procent av skatter och statsbi-
drag. SKR rekommenderar 2 procent av skatter och 
statsbidrag för genomsnittskommun med normal 
mängd investeringar. 
 
Bokslutsberedningar genomförs i vecka 7. Då görs 
viktiga avstämningar av det verksamhetsmässiga 
och ekonomiska resultatet som bas för det kom-
mande budgetarbetet inför budget 2022. I april och 
maj följer sedan budgetberedningar för såväl drift 
som investeringar. Som processen ser ut idag ska 
beslut om budget 2022 tas i juni 2021 men det 
finns ett förslag om att flytta det slutliga beslutet 
om budget 2022 i Kommunfullmäktige till hösten 
2021.  
 

Budgeterat resultat 2020 +39,0   
      
Avvikelser per nämnd i förhållande till bud-
get (mkr)   

KF, revisionen, valnämnden, GN +2,2 

Överskott KF: Betydligt lägre sammanträdeskost-
nader och inställd jubileumsmiddag till följd av 
pandemin.  

Överförmyndarnämnden +2,7 
Lägre arvodeskostnader för gode män. Fler antal 
huvudmän betalar sina arvoden själva. 

Kommunstyrelsen inkl. KLK +2,5 

Överskottet beror på lägre personalkostnader 
pga. temporära vakanser, inställda evenemang  
och lägre kostnader på bussresor för pension-
ärer. 

Räddningsnämnden -0,6 

Underskottet beror på ett föreläggande gällande 
övningsplatser. Föreläggandet innebär genomfö-
rande av provtagningar, vilket lett till oförutsedda 
kostnader. 

Tekniska nämnden +2,3  

 - varav gator, parker, fastigheter +0,4 

Lägre kostnader för uppvärmning och snöröjning. 
Högre kostnader pga. högvattenläget i början av 
året, pandemin, avgångsvederlag samt merkost-
nader i samband med entreprenaduppdrag. 

 - varav vatten och avlopp +1,9 

Överskott med 1,9 mkr som balanserar resultat-
fonden. Verksamheten har påverkats av höga 
kostnader för kemikalier och skadestånd men en 
taxa som börjar komma i balans och ett lågt rän-
teläge har bidragit till det positiva resultatet.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden +1,5 

Överskottet beror främst på högre intäkter i form 
av projektmedel och statsbidrag m lägre perso-
nalkostnader. 

Byggnadsnämnden +4,5 

Överskottet beror på högre intäkter i form av pro-
jektmedel och ökat ärendeinflöde, samt lägre 
kostnader  för verksamhetsutveckling pga. pan-
demin. 



 

Kultur- och fritidsnämnden +0,0 

Totalt resultat är enligt budget. Lägre intäkter 
pga. färre besökare men samtidigt även lägre 
kostnader för inställda arrangemang. 

Barn- och utbildningsnämnden +33,8 

Lägre kostnader inom stora delar av verksam-
heten, främst som en konsekvens av pandemin 
men även som en konsekvens av god framför-
hållning avseende åtgärder för att nå balanserat 
resultat 2021.  

Arbete och välfärdsnämnden -30,0 

Underskottet beror framförallt på lågkonjunkturen  
och effekterna av pandemin, där försörjningsstö-
det och SFI är de områden med störst avvikelse. 

Omsorgsnämnden +9,4 

Överskottet består främst av minskade volymer, 
en del pga. pandemin. Förvaltningen har fått 
statsbidrag, både för att täcka ökade kostnader 
och för utvecklingssatsningar som skett under 
året vilket förbättrar årets resultat. 

Budgetavvikelse nämnderna  +28,3  
   
Avvikelse finansförvaltningen (mkr)   

Skatteintäkter och generella statsbidrag +84,4 

Lägre skatteintäkter pga. pandemin men samti-
digt kraftigt ökade statsbidrag till följd av den-
samma. 

Finansnetto -34,9 
Utebliven värdeöverföring (-50 mkr) vägs till stor 
del upp av lågt ränteläge. 

Semesterlöneskuld, timlöner, retroaktiva löner +5,7 

Ökad semesterlöneskuld delvis p g a pandemi, 
skulden gällande komp tid minskade, retroaktiv 
för löneöversyn kommunal 

Exploateringar  +36,5 
Högre försäljningssummor än beräknat samt 
intäkter i form av exploateringsbidrag 

Arbetsgivaravgifter +6,3 Främst ökande andel anställda över 65 år. 

Anslag för senare fördelning +80,3 
Överskott medel för fastighetsförändringar, avsatt 
reserv, evenemang, volymer m.m. 

Reserverade avskrivningsmedel +3,8  
Lägre avskrivningskostnader pga. försenade 
projekt. 

Nedskrivningar -63,7 Nedskrivning av skyddsvallar 

Pensioner  +14,8 
Lägre kostnader både för den förmånsbestämda 
och den avgiftsbestämda ålderspensionen.  

Övrigt +48,6 

Främst statsbidrag för sjuklöneersättning från re-
geringen pga. Covid-19 (+38 mkr). Därtill ingår 
reavinster och reaförluster, finansiell leasing, 
självrisk och värderegleringar.  

Budgetavvikelse finansförvaltningen +181,8  
   

Redovisat resultat 2020 +249,0  

  
 
 

Resultaträkning (mkr) BOKSLUT 
2020 

BOKSLUT 
  2019 

Verksamhetens intäkter 1 457,7 1 441,2 
Verksamhetens kostnader -6 200,7 -6 208,4 
Avskrivningar -379,5 -290,7 
Verksamhetens nettokostnader -5 122,5 -5 057,9 
Skatteintäkter 
Generella statsbidrag och utjämning 
Verksamhetens resultat 

3 758,3 
1 598,4 

234,2 

3 773,3 
1 297,0 

12,4 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 

39,4 
-24,6 

83,4 
-18,4 

Resultat efter finansiella poster 249,0 77,3 
Extraordinära poster 0 0 
Årets resultat 249,0 77,3 
   



 
 
 
 

 

 
Investeringar (mkr) BOKSLUT BOKSLUT 

  2020 2019 
  953,6 1 033,5 
   
   

Balansräkning (mkr) BOKSLUT BOKSLUT 
  2020 2019 

Anläggningstillgångar 8 197,2  7 494,5 
Omsättningstillgångar 1 211,9 745,0 
 - varav kommunens likvida medel och kortfristiga placeringar 552,3 173,5 
SUMMA TILLGÅNGAR 9 409,1 8 239,5 
    
Eget kapital 4 206,8 3 957,8 
 - varav årets resultat 249,0 77,3 
Avsättningar till pensioner och miljöåtgärder 86,8 87,4 
Skulder 5 115,5 4 194,2 
 - varav långfristiga 3 593,3 2 905,2 
 - varav kortfristiga 1 522,1 1 289,0 
SUMMA EGET KAP, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 9 409,1 8 239,5 
   
Ansvarsförbindelser   
  - Pensionsförpliktelser (inkl. förtroendevalda)  1 388,9 1 415,3 
  - Övriga ansvarsförbindelser 4 921,2 4 692,7 

 
Kristianstad den 17 februari 2021 
 
 
 
 
Christel Jönsson   Oscar Nilsson  
Kommundirektör   Ekonomidirektör  
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