
Bilaga KS 2019/18/1

"  SALA
KOMMUN

 

Wai/TWÖÄÄWWN
I  Knmnmnszyrelsws förvaltning

mk. 2619 -02— 07

DiarienrT  3/ 9  92,29. Aktbilaga/

Strategiskt inspel finans

för  budget 2020-2022

DOKUIVIENTET ÄR BASERAT PÅ SKL:S CIRKULÄR 18:64



Strategiskt  inspel  finans  för  budget  2020-2022

BUDGETPROCESSEN

Beskrivning av budgetprocessen

Tidplan och detaljerad beskrivning av för budgetprocessen återfinns i

dokumentet "Ekonomi och verksamhetsstyrning”.

Strategiska inspel

De strategiska inspelen består av två huvudkomponenter, dels nämndernas

strategiska inspel och dels finans strategiska inspel. Syftet med de strategiska

inspelen är att ge kommunstyrelsen tillgång till bästa möjliga fakta för

framtagandet av budgetdirektivet.

Strategiskt inspel  -  finans

Förutsättningar tas fram bland annat genom analys av demografisk utveckling

samt utvecklingen av kommunens intäkter som exempelvis kommunalskatt,

utjämningsbidrag och LSS-utjämning. Dessutom görs beräkningar av bland annat

arbetsgivaravgifter ,pensionskostnader och finansiella kostnader.

Strategiska inspel  -  nämnderna

Nämndernas strategiska inspel syftar till att få in underlag inför

kommunstyrelsens beslut om budgetdirektiv. Detta för att säkerställa att

kommunstyrelsen har tillgång till all information om nämndernas framtida

verksamhetsförutsättningar redan innan beslutet om budgetdirektiv fattas.

Nämndernas strategiska inspel skickas med som underlag till

budgetberedningen.
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OIVIVÄRLDSANALYS EKONOIVII (SKL CIRKULÄR 18:64)

Den  svenska  konjunkturen har passerat toppen

Utfallet för kvartal tre  i  år vittnar om en tydlig inbromsning i BN P-tillväxten. BNP

sjönk till och med något från kvartalet innan. Bakom nedgången under kvartal tre

finns en del tillfälliga faktorer. Arbetsmarknaden visar ännu fortsatt styrka. Vår

bedömning är att BNP åter kommer att stiga under fjärde kvartalet, Vilket

understödjs av nyliga utfall och indikatorer. BNP-fallet under kvartal tre är

därmed inte början på en svensk recession. Att den svenska konjunkturen nu har

passerat toppen framstår emellertid som ett faktum.  I  korten ligger därmed

konjunkturavmattning, vilket innebär att BNP en tid kommer att öka svagare än

den trendmässiga tillväxten.

Vi skriver ner vår prognos för global BNP-tillväxt, vilket indikerar en svagare

ökning av svensk export kommande år. På hemmaplan tycks byggboomen vara

över och vi räknar med att bostadsbyggandet minskar under hela  2019.  Detta är

två huvudförklaringar till svag svensk BNP-tillväxt  2019  och  2020.  Den starka

utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden kommer därmed att brytas, med

minskande sysselsättning och stigande arbetslöshet som följd. Avkylningen av

arbetsmarknaden ligger dock en bit bort.  I  vår prognos visar sig den svagare

arbetsmarknadskonjunkturen mer tydligt först år  2020.  En svag utveckling av

antalet arbetade timmar medför en dämpning av den kommunala

skatteunderlagstillväxten kommande år.

På längre sikt baseras den samhällsekonomiska analysen på en framskrivning

som hängs upp på arbetsmarknaden och demografin. Detta kan beskrivas som att

det varken råder hög- eller lågkonjunktur och vår analys utgår från

arbetsmarknaden.

Tabe"1.Nyckenalfördensvenskaekonondn.

Procentuell förändring om inte annat anges

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Antal arbetade timmar* 2,1 2,0 0,5  —0,5  0,4 0,4

Timlön, nationalräkenskaperna 2,6 2,8 3,2  3,3  3,4 3,5

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,2 2,5 3,0  3,3 3,4  3,5

Konsumentpriser, KPIF 2,0 2,1 2,2 2,2 2,0 2,0

Konsumentpriser, KPI 1,8 2,0 2,6 3,0 2,9 2,8

Realt skatteunderlag 1,1 1,5 0,8 0,1 0,9 1,1

Befolkning 15—74  år 1,1 0,8 0,5 0,3 0,4 0,5

*Kalenderkorrigerad utveckling.
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Skatteunderlagstillväxten faller från en konjunkturtopp

Det slutliga beskattningsutfallet för år 2017 visar att skatteunderlagets ökning
2017 blev mindre än 2016 men ändå  god.  Prognosen pekar på fortsatt dämpning
av skatteunderlagstillväxten även nästa år (diagram 1). Det beror på att den
förestående konjunkturavmattningen leder till mindre gynnsam utveckling av
arbetade timmar än den som varit under uppgången. Detta motverkas endast till
en mindre del av att lönehöjningarna väntas bli större samt inkomsterna av
pensioner och arbetsmarknadsersättningar tillta.

Kalkylen för år 2020—2022 bygger på förutsättningen att den svenska ekonomin
utvecklas i konjunkturell balans, vilket innebär att skatteunderlagstillväxten
dessa är bliri linje med ett historiskt genomsnitt.

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter

Procent respektive procentenheter
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Källa: Skatteverket och SKL.

Både 2018 och 2019 hålls skatteunderlaget tillbaka av att grundavdragen för

personer som fyllt 65 år höjs. Detta kompenseras kommunerna för genom
höjningar av anslaget Kommunalekonomisk utjämning med belopp som
motsvarar avdragshöjningarnas beräknade effekt på skatteintäkterna. Det

betyder att skatteunderlagets underliggande ökningstakt är 0,7 procentenheter
större än den faktiska båda dessa år.
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FÖRÄNDRING  ]ÄMFÖRT  MED  SKL:S  OKTOBERPROGNOS

Jämfört  med den  prognos  vi presenterade i oktober (cirkulär 18:37) är

utvecklingen 2019 nedreviderad (tabell 2). Det förklaras av att statsbudgeten för

2019 innehåller en höjning av grundavdraget för personer som fyllt 65 år, vilket

delvis motverkas av större ökning av arbetade timmar och högre timlöner i den

aktuella prognosen. För åren 2020—2022 gör vi nu en annorlunda bedömning av

hur arbetade timmar och timlöner kommer att utvecklas. En följdeffekt är att

pensionsinkomsterna reviderats ner 2022. Sammantaget visar

skatteunderlagsprognosen mindre ökning 2020 och 2022 men lite större ökning

2021 än i föregående prognos.

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser

Procentuell förändring

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017-2021

SKL dec 4,5 3,6 3,0 3,0 3,9 4,0 19,3

Reg nov* 4,4 4,0 3,5 3,6 3,5 20,5

SKL okt 4,5 3,6 3.4 3,3 3,8 4,2 20,1

ESV aug 4,4 3,7 3,4** 3,3 3,3 19,4

*De av regeringen fastställda uppräkningsfaktarernaför 2018 och 2019, som ligger till grund
för preliminär utbetalning av kommunal- och landstingsskatt 2019, är ], 040 respektive  1,039.

Den i statsbudgeten beslutade ytterligare höjningen av  grundavdragen  för personer som fyllt

65 år påverkar inte uppräkningsfaktorerna.

** Statsbudgetens höjning av grundavdragen för personer som ]j/llt 65 år var inte kändi
augusti.

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL.

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos

Skillnaden mellan skatteunderlagstillväxten 2019—2022 i SKL:s respektive

regeringens prognos förklaras till övervägande del av att regeringens

beräkningar utgår från att konjunkturnedgång kommer senare än i SKL:s kalkyl.

De räknar därför med starkare utveckling på arbetsmarknaden nästa år och 2020

men lite svagare 2021. Regeringens större ökning 2018 beror på sociala

ersättningar och inkomst av näringsverksamhet.

Även Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos utgår från en mer ihållande

konjunkturuppgång än SKL:s. I detta fall innebär det starkare utveckling på

arbetsmarknaden 2020 och svagare 2021 än i SKL-prognosen. ESV:s prognos för

2019 bygger på lite mindre ökning av arbetade timmar än SKL:s och hade

sannolikt visat svagare skatteunderlagstillväxt om de känt till att grundavdragen

skulle höjas.
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Omvärldsanalys ekonomi (SKL cirkulär  18:64) Strategiskt inspei finans för budget 2020-2022

Disponering av resultatutjämningsreserven

Enligt  kommunallagen  får  medel  från en resultatutjämningsreserv (RUR)
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras
måste  framgå  av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett sätt att
avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga

underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen
de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning fär reserven användas om det
årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med vår nuvarande
prognos skulle det vara möjligt åren  2019—2021  (tabell 3). En annan

förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat.

Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckiing; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling

Förändring i procent per år

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Snitt 10 år 4,0  3,9  3,8 4,0 4,1 4,0

Årlig ökning 4,4  4,3 3,7  3,0 3,9 4,0

Differens 0,4 0,4  —O,1 —1,0 —O,2  0,0

Källa: Skatteverket och SKL.

Skattesatser och skatteväxlingar  2019

Den 14 december presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) skattesatser för

2019.  De skattesatser som ingår i redovisningen är de som inkommit till
Skatteverket senast den  30  november  2018.  Det är 8 kommuner som höjer
skattesatsen  2019  (exklusive skatteväxlingar) medan  6  kommuner sänker.
Landstingsskattesatsen (exklusive skatteväxlingar) höjs i tre landsting nästa år.
Därtill ändras skattesatsen i tre lån på grund av skatteväxlingar mellan

kommuner och landsting av kollektivtrafiken. De tre län som skatteväxlar är
Blekinge, Värmland och Södermanland.  I  samtliga fall kommer den kommunala
skattesatsen att minska och den landstingskommunala skattesatsen att höjas
med motsvarande.

Den totala skattesatsen i kommuner och landsting ökar i genomsnitt med  0,07
procentenheter nästa år och uppgår till  32,19  procent. Landstingsskattesatsen

höjs med  0,10  procentenheter medan den kommunala skattesatsen minskar med

0,03  procentenheter.

De kommunvisa skattesatserna för  2019  som var inrapporterade före den  30
november finns på www.scb.se, under Offentlig ekonomi.
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Befolkningsuppgifter per den 1.11.2018 och reviderad
befolkningsprognos

Den 10 december presenterade Statistiska centralbyrån  (SCB)

befolkningsuppgifter per  1  november  2018.  Dessa påverkar intäkterna i form av

skatteintäkter och utjämningsbidrag/avgift. Den prognostiserade

medelskattekraften  2019  blir 147 kr lägre per invånare på grund av att antalet

invånare enligt utfallet var 6 538 fler än i prognosen, dvs. det beräknade

skatteunderlaget divideras med fler personer. Kommuner som erhåller bidrag i

inkomstutjämningen kommer att få lägre ersättning och kommuner som betalar

avgift kommer att betala en högre avgift på grund av detta, allt annat oförändrat.

I  tabellen syns befolkningsutfall och prognos samt medelskattekraft som ligger

till grund för beräkningarna i Prognosunderlag K  2017—2021 18064.

Tabell 4. Befolkning i riket, utfall och prognos per november samt medelskattekraft  2018—2022

Antal och procentuell förändring

2018 2019 2020 2021 2022

Utfall 10 215 309

Prognos 10 312  272  10  411 320  10  509 947  10 601  899

Förändring, % 1,011 1,009 1,010 1,009 1,009

Medelskattekraft

gigging“ 223 844 230 685

SKL:s prognos 223  607  227 807 232 435 239 202 246 436

Källa: SCB, regeringen. SKL.
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Omvärldsanalys ekonomi (SKL cirkulär  18:64) Strategiskt inspel finans för  budget 2020-2022

Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex

I  våra kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både  i  löpande

och fasta priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas

också verksamhetens volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av

skillnaden mellan förändring i löpande pris och prisförändringar på arbetskraft

(löneökningar) och annan förbrukning.  I  tabellen nedan redovisas vår senaste

bedömning av prisförändringar under perioden  2017—2022.  Syftet med

uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om från löpande till

fasta priser, t.ex. i budgetarbetet, med samma förutsättningar som används i

SKL:s kalkyler.

Tabell 5. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Arbetskraftskostnader* 4,1 2,5 3,1 3,3 3,4 3,1

Övrig förbrukning 2,8  2,2  2,6  2,6 2,6 2,6

Prisförändring 3, 7  %  2,4  %  3,0  %  3,1  %  3,1  %  3,0  %

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjuslering.

Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKL:s prognos för

timlöneökningarna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av

lagstadgade och avtalsenliga avgifter. Bedömningen för kommande år baserar

sig på timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt SKL:s prognos,

och beslutade förändringar av arbets givaravgifterna. För  2017  påverkar

lärarlönesatsningen PKV med cirka 0,3 procentenheter.

Allt högre avsättningar för förmånsbestämda pensioner innebär ökade

pensionskostnader framöver. Det påverkar även utvecklingen av sociala avgifter,

främst  2018  och  2020.  Det bör dock betonas att denna utveckling är starkt

förknippad med de antagande om priser, löner m.m. i kalkylen. Osäkerheten ökar

för varje år framåt. För  2018  och  2020  påverkar det PKV med  +O,2

procentenheter.

Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på arbetsinsatsen, bland annat till

följd av högre utbildningsnivå, och därmed höjda löner. Vi betraktar denna

kvalitetsökning som en volymförändring och inte som en prisförändring, därför

justeras timlöneökningarna ned med en uppskattning av kvalitetsökningen.

Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av vår prognos för

KPIF, dvs. konsumentprisindex med fast ränta, och en uppskattad löneandel.

Lönekostnader respektive övriga prisförändringar vägs med sina respektive

vikter i totalkostnaderna.
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Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för kommunerna år  2019

PO-pålägget för år  2019  uppgår till 39,15 procent av lönesumman, vilket är en

liten sänkning med  0,02  procentenheter jämfört med  2018.

ARBETSGIVARAVGIFTER  OCH  AVTALSFÖRSÄKRINGAR

Arbetsgivaravgifterna enligt lag är oförändrade och uppgår år  2019  liksom år

2018  till  31,42  procent.

Det är en liten sänkning av avtalsförsäkringarna, de sänks från  0,05  procent år

2018  till  0,03  procent år  2019.  Det är tjänstegrupplivförsäkringen  (TGL-KL) som

sänks.

AVTALSPENSIONER

Det kalkylerade pålägget avseende avtalspensioner  2019, är  7,70  procent, vilket

är oförändrat jämfört med år  2018.  Pålägget höjdes kraftigt år  2018  pga. ökade

kostnader för den förmånsbestämda pensionen, vilken ger pensionsförmåner för

inkomster utöver 7,5 inkomstbasbelopp (cirka 4-0 250 kr/mån år  2019).  PO-

pålägget ligger still detta år,  2019,  men ser ut att behöva höjas framöver.

Pensionskostnaderna har på senare år varit något nedtryckta på grund av den

låga inflationen. Simuleringar från de två pensionsadministratörerna KPA och

Skandikon visar framöver på ökade kostnader för den förmånsbestämda

pensionen. En förklaring är att pensionsunderlaget ökar snabbare när inflationen

återgår till en mer normal nivå. En annan förklaring är att lönerna tenderar att

öka snabbare för inkomster över tak, exempelvis via satsningar på karriärtjånster

och brist på kvalificerad personal. Det tar dock tid innan löneökningar slår

igenom, men prognoser några år framåt visar på fortsatt ökande kostnader.

Det som rekommenderas som PO-pålägg är utifrån ett genomsnitt i sektorn.

Kostnaden är dock betydligt högre för de anställda som har inkomster utöver tak.

lnternränta för år  2020

SKL ger förslag på internränta för beräkning av kapitalkostnader för

investeringar för att kunna användas i internredovisningen. Den föreslagna

internräntan återspeglar sektorns genomsnittliga lånekostnad. Huvudkällan är

information från Kommuninvests skulddatabas, KI Finans.

[ det strategiska inspelet har räntan nu preliminärt satts till 1,5 procent då

internräntan för år  2020  kommer att publiceras av SKL först i februari  2019.

Den för kommunen mest rättvisande internräntan, är att göra en egen

bedömning av sin egen genomsnittliga räntekostnad för kommunens externa

upplåning.
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BEFOLKNING, DEIVIOGRAFI

Sala kommun har i samarbete med SCB (Statistiska Centralbyrån) tagit fram

denna befolkningsprognos för Sala kommun under mars 2018.

Befollmingsprognosen bygger på kända förändringar under tidigare år och

uppskattning av nuvarande utveckling inom kommunen. Prognosen visar en

ökad folkmängd i kommunen varje år under perioden 2018 -2021. Antalet födda

och antalet avlidna per år ligger ganska stabilt mellan åren. En nettoinflyttning

till kommunen bedöms ske varje år.

Diagram 2. SCB befolkningsprognos för Sala

Anta' SCB befolkningsprognos Sala
Personer

26 OOO  '

.,. '_'mE—Jn

 

Q
Är '19 ’19

lföljandee tabell har en bedömning gjorts av utvecklingen i olika åldersklasser.
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Tabell 6. Befolkning, Utvecklingstendenser för åren 2019 -  2022 i  åldersklasser.

Avser folkmängden den 31 december.

Älderskategorier

Totalt Sala kommun

Förskolebarn, 0-5 år

Yngre skolbarn, 6-12  år

Högstadieelever, 13-15  år

Gymnasieelever, 16-18 år

Befolkning i ålder, 19-64 år

Pensionärer, Ålder 65-79 år

Äldre personer, 80+ år

2019

23 015

1 552

1966

718

748

12 323

4  233

1 475

2020

23  213

1 582

1 972

771

762

12 317

4 304

1 506
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2021

23 417

1 608

1 996

811

773

12 360

4 322

1 547

2022

23 605

1 631

2 011

839

767

12 392

4 364

1 600

Periodens

förändring, %

3  %

5%

2%

17%

3%

1%

3%

8%



Beräkningar och förutsättningar Strategiskt inspel finans för  budget 2020-2022

BERÄKNINGAR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Modeller och beräkningar  i  bilagan ”Beräkningar Strategiskt inspel ekonomi"

baseras på nu gällande politiska beslut samt information ur SKL:s cirkulär 18:64

och 18:68.

Beräkningar och förutsättningar ska skapa en uppfattning om Sala kommuns

framtida ekonomiska läge som vi kan bedöma det utifrån den information som

finns tillgänglig idag. Dessa bedömningar sätts också i relation till föregående

strategisk plan 2019-2021.Bilagan innehåller bland annat:

- Skatteintäktsprognos för 3-år relaterad till föregående budget.

- Förslag till ramfördelning baserat på föregående budget.

- Förslag till resultat och förfogande baserat på avstämning med KSO med

hänsyn taget till återställande av 2018-års negativa resultat.

- Kapitaltjänstkostnader

- Pensioner

- Beskrivningar av källor och förklaringar till eventuella antaganden.

- Resultat, balansräkning och kassaflödesanalys

Med hjälp av Kommuninvests verktyg har vi gjort en prognos på alla befintliga

lån med refinansieringsåtaganden samt de lån som är nödvändiga för att hantera

investeringsvolymen med en bibehållet positiv likviditet. Det innebär att vi har

specifika ränteberäkningar för respektive år under budgetperioden. Den

kalkylerade räntan följer prognosen för marknadsräntorna för STIBORSår plus

0,60%  i marginal.
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Analys Strategiskt  inspel  finans  för  budget  2020-2022

ANALYS

Befolkningsutveckling, skatter, bidrag och utjämning

Det befolkningsunderlag som används för beräkningen av skatter, bidrag och

utjämning för 2020  utgörs  av befolkningsuppgifter per den  första  november

föregående år. Därmed är  SCB:s  prognos för befolkningen per sista december

2019  en realistisk befolkningsprognos att grunda beräkningarna för 2020 på.

Summan av skatter, bidrag och utjämning ökar normalt sett från år till år

förutsatt att befolkningsnivån hålls konstant. Detta beror på att lönerna ökar från

år till år och att medborgarna därför betalar mer och mer i skatt. Till denna

"naturliga ökning” kommer eventuella förändringari befolkningsprognosen

också att påverka.

Pensioner

Pensionskostnader fortsätter att stiga under budgetperioden, en av

förklaringarna är att lönerna tenderar att öka snabbare för de med högre

inkomster, exempelvis via satsningar på karriärtjänster och brist på kvalificerad

personal. Det tar dock tid innan löneökningar slår igenom på

pensionskostnaderna, men prognoser några år framåt visar på fortsatt ökande

kostnader. Kostnaderna beräknas öka från 88 mkr 2020 till 96 mkr 2022.

Investeringar

Investeringsbehoven är fortsatt höga under budgetperioden och i beräkningarna

för kassaflödesanalysen har tagits med ett bedömt tilläggsanslag från 2018 till

2019 på 120 mkr. Exklusive det bedömda tilläggsanslaget uppgår

investeringarna till 286 mkr 2019, 254 mkr 2020 och 258 mkr 2021.

Investeringar finns beslutade för 2020-2021 men ett inriktningsbeslut för de

kommande fem åren saknas. Som en konsekvens av detta har investeringsnivån

för 2022 beräknats vara den samma som 2021, dvs 258 mkr.
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Analys Strategiskt inspel finans för budget 2020-2022

Diagram  3. Investeringar och nyupplåning 2018  -  2022

Investeringar och nyupplåning 2018-2022
450 _

400 ———— * ————

350 V—
300 ___—__ ___._____

250  f ' , * ‘_ ._
200  A

150  -

100  f

50  —

0  ' . I . I .

Bokslut 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

—o—lnvesteringar Nyupplåning

I  kassaflödesanalysen kan utläsas hur summan av resultat och avskrivningar är

mycket lägre än de planerade investeringarna vilket innebär att det finns litet

utrymme för egenfinansiering.

Relativt den höga investeringsvolymen fär resultatmålet på 1  %  anses vara

mycket lågt satt något som bidrar till att utrymmet för egenfinansiering är lågt

och att behovet av extern upplåning ökar. Visserligen har kommunen i praktiken

egenfinansierat investeringarna de senaste åren trots låga resultatmål men detta

beror på att resultaten varit starkare än budgeterat och att organisationen endast

lyckats genomföra en bråkdel av alla investeringar. Nu har flera stora

byggprojekt satts igång samtidigt som kommunen gör ett stort underskott vilket

innebär att den externa upplåningen ökar väldigt mycket, under perioden 2018-

2022  beräknas att kommunen måste låna upp totalt 1 175 mkr. Ränterisken blir

väldigt stor med så stora långfristiga lån, en räntehöjning på endast 1% skulle

innebära en kostnadsökning på ca 12 mkr per år.
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Diagram 4. Investeringar, budget och  utfall  2005 -  2022

Investeringar 2005-2022
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Grafen visarpå skillnaden mellan budgeterade investeringar och utförda

investeringar sedan  2005.

Under 2017 anpassade kommunen sin investeringsriktlinje till de regler som

Rådet för kommunal redovisning (RKR) tagit fram. Tidigare har kommunen

tillämpat felaktiga principer bland annat genom att aktivera utgifter för rivning

och sanering samt internhyra för egna maskiner som investeringar trots att dessa

enligt RKR ska bokföras som kostnad året de uppstår. Under 2018 har

fullmäktige tagit ett beslut att avvika från RKR:s rekommendationer när det

gäller utgifter för sanering i ett avgränsat område i centralorten som beror på

den historiska gruvdriften i Sala och hantera detta som investering.

l sam band med investeringsplaneringen är det viktigt att kalkylera med

investeringens hela effekt på driftsredovisningen, både när det gäller

kapitaltjänstkostnader som genererar höjda hyror eller direkta kostnader men

även övriga driftskostnader och i förekommande fall förändring av

verksamhetsvolym.

Under 2018 har 200 mkr lånats upp men trots det har likviditeten sjunkit med ca

25 mkr på grund av den höga investeringstakten och det negativa resultatet som

ökat stadigt under hela året och vid årsbokslutet uppgick till -36,4 mkr.

Upplåningsbeslutet för 2019 uppgår till 260 mkr, för 2020 till 200 mkr och för

2021 till 210 mkr och bygger på den investeringsbudget som beslutats i budget

2019.
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Om  kommunen  inte vill ha negativ likviditet behöver upplåningen vara minst 220

mkr, 185 mkr samt 210 mkr för de respektive åren i budgetperioden.

Kommunens långfristiga skulder kommer att öka från 419,5 mkr i bokslut 2018

till 1 208 mkr 2022.

Diagram 5. Beräknad genomsnittlig skuld samt genomsnittlig räntesats 2019 -2022

. halm; .  '  balanm‘vt  "» '  .  .

2000M  " ' 2,00%
Cimmm (lq balans hn ‘imulexina—n Fa'vlisil Snizimnu

um snwnemammum;wimmmanim

glsoom — . ,«’ L -  1.50%

U)

.9‘ __
gloom  - .  . — 1.00%
V)

E
O

å
0 500M . - 05D %

'_' _ _ _ '

OM 0,00%
2019 2010 2021 2022

Som en konsekvens av den höga investeringsvolymen beräknas de

kapitaltjänstkostnader som ska bäras av verksamheterna öka kraftigt från 96,5

mkr 2020 till 119,1 mkr 2022. Investeringarna för perioden ger dock full effekt

på kapitaltjänstkostnaderna först 2023.

Finansnettot kommer att försämras från +1,8 mkr i bokslut 2018 till —15,4- mkr

2022 på grund av kraftigt ökade räntekostnader till följd av nyupplåning. Det är

viktigt att komma ihåg att räntorna ur ett historiskt perspektiv är extremt låga

och att denna siffra kan komma att mångdubblas under investeringarnas

livslängd när räntorna återgår till mer normala nivåer.

Driftsredovisning

Det är viktigt att komma ihåg att jämförelsetalen i tabellen "fördelning nämnder”

är beräknade utifrån 2019 års budgeterade kostnadsnivå och att inga

uppräkningar gjorts för de olika åren i budgetperioden 2020-2022. Det innebär

att jämförelsen med föregående års ram endast visar "intäktssidans förändring",

men detta utrymme ska också kunna finansiera löne- och kostnadsökningar samt

andra förändringar exempelvis av kommunens resultatmål.

Något annat som man måste ha i åtanke är driftskostnadskonsekvenser för de

investeringsprojekt som beslutas. Kostnader som måste kalkyleras kan vara

ökade driftskostnader i form av hyra och underhåll samt eventuella kostnader för
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Analys Strategiskt  inspel  finans  för  budget  2020-2022

rivning, utrangering och sanering. Innebär en investering en utökning av

verksamhet måste även en beräkning göras av ökade personalkostnader.

Internkostnadsindex

Index för interna kostnader bör fastställas i budgetdirektivet. Syftet är att ge ett

märke för vad interna kostnader som exempelvis hyror och kost ska kunna höjas

med under budgetåret. Det uppstår annars en orimlig situation där verksamhet

som finansieras med interna intäkter alltid kan få full kostnadstäckning oavsett

eventuella ramändringar i budget. En högsta nivå för ett-sådant mål sätts

lämpligen till den genomsnittliga ökningen av driftsramarna som finansieringen

medger. Med nuvarande kalkylförutsättningar för  2020  skulle detta medge

maximalt 3,2  %  jämfört med budget 2019.

Resultat

Ett positivt resultat behövs för att skapa marginaler för att finansiera

oförutsedda händelser till exempel genom ramförstärkningar eller tilläggsanslag

men också för att kunna egenfinansiera investeringar som överstiger årets

avskrivningar. Om kommunen lånar även till dessa investeringar finns risk att

ränta och amortering kommer att tränga undan övriga kostnader för drift av

kommunens verksamhet. Derma risk bedöms som högst påtaglig med tanke på

kommunens låga budgeterade resultati kombination med de låga

marknadsräntorna och hur den stora investeringsvolymen påverkar

kapitaltjänstkostnaderna.

Ett ytterligare område som har resultatpåverkan, framför allt för mindre kontor,

är de omfattande lönesatsningarna i kommunen. Under de senaste åren har ett

stort antal yrkesgrupper prioriterats med satsningar i vissa fall på upp till  7  %.

Snittet för löneökningarna i kommunen under  2018  uppgår till  2,81  %.

68  %  av kommunens totalt externa kostnader är personalkostnader varför

kostnadskontroll inom detta område är av yttersta vikt.

Kommunen har under tidigare år redovisat starka resultat trots relativt lågt

ställda resultatmål.  I  2018  års bokslut gör kommunen dock ett stort underskott,

-36,4  mkr. Kommunens resultatmål är idag satt till  1  %  av skatter, bidrag och

utjämning men då det negativa resultatet från  2018  enligt kommunallagens krav

på god ekonomisk hushållning behöver återställas inom tre år krävs ett högre

resultat. I en balanskravsutredning räknas fram vad som behöver återställas,

justeringar görs bland annat för reavinster och —förluster. I en preliminär

balanskravsutredning uppgår balanskravsresultatet till  46,5  mkr.
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Preliminär balanskravsutredning 2018

Årets resultat enl resultaträkning -36 405

Reducering av samtliga realisationsvinster —12 229

Justering av realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet ggg

Årets resultat efter balanskravsutredning -46 474

Medel till/från resultatutjämningsreserv —

Ärets balanskravsresultat -46 474

Under 2018 uppmärksammades att de inrapporterade uppgifterna till KPA inte
registrerats fullt ut, vilket medfört att de debiterade pensionspremierna varit för
låga under ett antal år. En reglering har skett under 2018. I och med att felet
härrör från tidigare år med goda resultat föreslår ekonomikontoret att
fullmäktige beslutar att hantera den kostnaden inom ramen för kommunallagens
regler för synnerliga skäl och undanta posten från kraven om återställande av
eget kapital. Kostnadsposten uppgår till 9,9 mkr och med den posten undantagen

återstår totalt 36,6 mkr att återställa.

I  beräkningen för strategiskt inspel är återställandet beräknat att genomföras

under åren  2020  och 2021 genom en jämn fördelning.

24 (28)



Känslighetsanalys Strategiskt inspel finans för budget  2020-2022

KÄNSLIGHETSANALYS

Det är viktigt att  göra  en känslighetsanalys över den  ekonomiska  ställningen och
känsligheten för omvärldsförändringar är viktig att göra. Nedanstående punkter
Visar effekterna av förändringar i de olika planeringsförutsättningarna.

. 1  %  i löneökning ger ca 10,5 miljoner kronori ökade personalkostnader

.  1  %  räntehöjning på 100 mkr upplåning innebär en kostnadsökning på 1
mkr.

. Ökning/minskning med tio heltidstjänster (snittkostnad för kommunen)
påverkar personalkostnaderna med ca 5,1 miljoner kronor

0 100 invånare fler eller färre påverkar skatteintäkter, utjämning och
bidrag med cirka 5,6 miljoner kronor

0 10 öre i skatteökning ger ca 4,7 miljoner kronor i ökade skatteintäkter
2020

o 25 öre i skatteökning ger ca 11,9 miljoner kronor i ökade skatteintäkter
2020

o 50 öre i skatteökning ger ca 23,7 miljoner kronori ökade skatteintäkter
2020

o  1 kr i skatteökning ger ca 47,4- miljoner kronor i ökade skatteintäkter
2020
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BILAGOR

Bilaga 1 Beräkningar  strategiskt  inspel finans  2020-2022
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