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§ 68 Återställande av negativt balanskravsresultat 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Enligt kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning ska ett negativt balans
kravsresultat återställas inom tre år. I 2018 års bokslut uppgår kommunens resultat 
till -36 000 000 kronor. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /65/1, Missiv - återställande av negativt balanskravsresultat 
Reviderad Bilaga KS 2019/65/1, Missiv-återställande av negativt balanskravsresul
tat 

Ledningsutskottets beslut 2019-03-20, § 75 

YRKANDE 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa balanskravsresultatet till -46 500 000 kronor, samt 
att från planen för återställande undantas -9 900 000 kronor och resterande del, 
-36 600 000 kronor fördelas lika över åren 2020 och 2021 genom ett högre resul
tatmål. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa balanskravsresultatet till -46 500 000 kronor, samt 
att från planen för återställande undantas -9 900 000 kronor och resterande del, 
-36 600 000 kronor fördelas lika över åren 2020 och 2021 genom ett högre resul
tatmål. 

Protokollsanteckning 
Ulrika Spårebo (SJ, Glenn Andersson (SJ, Camilla Runerås (SJ och Viktor Kärvinge 
(SJ lämnar in protokollsanteckning, se bilaga. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

;?p .--

Utdrags bestyrkande 



Bilaga KS § 68, 2019-04-04 

4111,a 
"• Socialde~~kraterna 

Kommunstyrelsen 2019-04-04 

Ärende 34 Återställande av negativt balanskravsresultat 

Protokollsanteckning 

Balanskravsresultatet för 2018 uppgår till -46,5 miljoner kronor. Under 2018 
uppmärksammades det att från 2014 och framåt att de inrapporterade uppgifterna gällande 
pensionspremierna varit för låga. Kostnaden som uppstått är 9,9 miljoner kronor. Normalt så 
ska detta regleras för varje innevarande år. Detta kräver framförhållning och 
handlingsberedskap. 
Att använda sig av synnerliga skäl för att skriva av del av balanskravet som föreslås är inte 
enligt vår uppfattning i enlighet med regelsystemet. 
Vi har dock valt att ställa oss bakom förslaget enbart av den anledningen att kommunen 
befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge med ett stort budgetunderskott. 
Men det är viktigt att kommunen framgent får kontinuerlig information från 
pensionsbolaget så kommunen inte hamnar i samma situation igen. 
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Ulrika Spårebo (5) 

Camilla Runerås (S) Viktor Kärvinge (S) 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
EKONOMIKONTORET 

Reviderad Bilaga KS 2019/65/1 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2019 e04- 0 1 

0 2 Aklbilaga 3 

Återställande av negativt balanskravsresultat 

Enligt kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning ska ett negativt 
balanskravsresultat återställas inom tre år. I 2018 års bokslut uppgår kommunen 
resultat till -36,4 mkr. 

I en balanskravsutredning räknas fram vad som behöver återställas, justeringar görs 
bland annat för reavinster och -förluster. I bokslut för 2018 uppgår 
balanskravsresultatet till -46,S mkr. 

Under 2018 uppmärksammades att de inrapporterade uppgifterna till kommunens 
pensionsadministratör inte registrerats där fullt ut sedan 2014, vilket medfört att de 
debiterade pensionspremierna varit för låga under ett antal år. En reglering har 
skett under 2018. Då felet härrör från tidigare år när kommunen redovisat goda 
resultat föreslår ekonomikontoret att posten undantas från kraven om 
återställande av eget kapital. Kostnadsposten uppgår till 9,9 mkr och med den 
undantagen återstår totalt 36,6 mkr att återställa. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa balanskravsresultatet till -46,S mkr samt 

att från planen för återställande undantas -9,9 mkr och resterande del,-36,6 mkr 
fördelas lika över åren 2020 och 2021 genom ett högre resultatmål. 

Inger Lindström 
Tf ekonomichef 
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2019-03-18 



§ 75 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN I NGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2019-03-20 

2019/402 -2 
Återställande av negativt balanskravsresultat 

INLEDNING 
Enligt kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning ska ett negativt 
balanskravsresultat återställas inom tre år. I 2018 års bokslut uppgår kommunens 
resultat till -36 000 000 kronor. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 / 65 /1, Missiv - återställande av negativt balanskravs resultat 

YRKANDE 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa balanskravsresultatet till 36 600 000 kronor, samt 
att återställandet av det negativa balanskravsresultatet fördelas lika över åren 2020 
och 2021 genom ett högre resultatmål. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att fastställa balanskravsresultatet till 36 600 000 kronor, samt 
att återställandet av det negativa balanskravsresultatet fördelas lika över åren 2020 
och 2021 genom ett högre resultatmål. 

Noteras att Socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med förslag. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

39 (41) 
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Återställande av negativt balanskravsresultat 

Enligt kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning ska ett negativt 
balanskravsresultat återställas inom tre år. I 2018 års bokslut uppgår kommunen 
resultat till -36,4 mkr. 

I en balanskravsutredning räknas fram vad som behöver återställas, justeringar görs 
bland annat för reavinster och -förluster. I bokslut för 2018 uppgår 
balanskravsresultatet till -46,S mkr. 

Under 2018 uppmärksammades att de inrapporterade uppgifterna till kommunens 
pensionsadministratör inte registrerats där fullt ut sedan 2014, vilket medfört att de 
debiterade pensionspremierna varit för låga under ett antal år. En reglering har 
skett under 2018. Då felet härrör från tidigare år när kommunen redovisat goda 
resultat föreslår ekonomikontoret att posten undantas från kraven om 
återställande av eget kapital. Kostnadsposten uppgår till 9,9 mkr och med den 
undantagen återstår totalt 36,6 mkr att återställa. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa balanskravsresultatet till 36,6 mkr samt 

att återställandet av det negativa balanskravsresultatet fördelas lika över åren 2020 
och 2021 genom ett högre resultatmål. 

Inger Lindström 
Tf ekonomichef 
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2019-03-18 


