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Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 

 



Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en 

ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter, kommunal utjämning, utfall av 

löneavtal och liknande poster jämfört med den i juni fastställda Kommunplanen. Vid betydande 

avvikelser ska finansieringsförslag diskuteras och eventuella förslag till budgetjusteringar beslutas i 

kommunfullmäktige.  

 
Årets resultat 

I Kommunplanen 2016-2018 budgeterades följande resultat: 

Tkr 2016 2017 2018 

Årets resultat 17 866 28 683 22 669 

 

 

Skatteintäkter och kommunal utjämning  

Ny skatteprognos från Sveriges Kommuner och Landsting innebär minskade skatteintäkter de 

kommande åren enligt följande: 

Tkr 2016 2017 2018 

Skatter och kommunal 

utjämning -10 746 -15 313 -17 019 

 

 

För att motverka den skatteprognos som innebär minskade skatteintäkter de kommande åren höjs 

skatten med 50 öre. 

Tkr 2016 2017 2018 

Skatter och kommunal 

utjämning 17 852 18 602 19 458 

 

 

Resurstilldelning 

Från och med 2016 införs ett nytt resurstilldelningssystem, se bilaga 1. Detta innebär att potten som 

avsattes i Kommunplan 2016-2018 tas bort tilldelning sker till lärande- och kulturnämnden med 5 821 

tkr 2016, med 8 502 tkr 2017 och med 9 143 tkr 2018. Omsorgsnämndens ram utökas med 1 409 tkr 

2016, minskas med 1 391 tkr 2017 och utökas med 2 634 tkr 2018. 

Tkr 2016 2017 2018 

Finans 5 000 5 000 5 000 

Lärande- och 

kulturnämnd -5 821 -14 323 -23 466 

Omsorgsnämnd -1 409 -18 -2 652 

 

 

 



 

 

Finansiering  

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings prognos över Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) i 

cirkulär 15:29 kommer arbetskraftskostnaderna öka de kommande åren. Potten för löner räknas därför 

upp med 2 571 tkr 2017 och med 6 853 tkr 2018. För 2016 är det ingen förändring mot kommunplanen 

antagen i juni. 

Tkr 2016 2017 2018 

Lönepott 0 -2 571 -6 853 

 

 

Kommunen tar fram en ny pensionsprognos två gånger per år. En gång till delårsbokslutet per den 31 

augusti och en gång till årsbokslutet per den 31 december. Förändringar sker under året och i den nya 

prognosen från den 31 augusti har prognosen på kostnaderna för pensioner ökat med 2 632 tkr för 

2016, minskat med 109 tkr för 2017 och minskat med 700 tkr för 2018. 

Tkr 2016 2017 2018 

Pensionsprognos -2 632 109 700 

 

 

Räntekostnaderna för kommunen har minskat i och med omsatta lån och det låga ränteläget. Budgeten 

för de finansiella kostnaderna kan därför minskas med 2 031 tkr 2016, med 2 001 tkr 2017 och med 

1 985 tkr 2018. 

Tkr 2016 2017 2018 

Finansiella kostnader 2 031 2 001 1 985 

 

 

Borgensavgiften för bolagen har varit 0,25 procent under många år och enligt det regelverk som finns 

ska borgensavgiften spegla den risk som kommunen tar i varje nytt borgensåtagande. Den ska också 

vara marknadsmässig och inte snedvrida konkurrensen.  En höjning av avgiften till 0,5 procent innebär 

ökade intäkter med 2 845 tkr. 

Tkr 2016 2017 2018 

Borgensavgifter 2 845 2 845 2 845 

 

  



 

Enligt Kommunplan 2015-2017 avsattes 3 787 tkr till kommunkonto för olika projekt 2015 och 2016. 

Samtidigt minskades förvaltningarnas ramar med 750 tkr respektive år. För 2016 ändras beslutet och 

kommunkontot minskas med 3 750 tkr och minskningen av förvaltningarnas ramar med 750 tkr tas 

bort. 

  

Tkr 2016 2017 2018 

Kommunkonto 3 750   

Kommunstyrelsen -750 -750 -750 

Teknik- och 

samhällsbyggnadsnämnd -750 -750 -750 

Omsorgsnämnd -750 -750 -750 

Individ- och 

familjenämnd -750 -750 -750 

Lärande- och 

kulturnämnd -750 -750 -750 

 

 

Resultatnivån för 2018 innebär att en generell besparing måste till för att klara balanskravet, dvs. ett 

nollresultat. Den generella besparingen kommer att hanteras i budgetarbetet i kommande 

kommunplan. 

Tkr 2016 2017 2018 

Generell besparing 0 0 4 000 

 

 

Nämnderna – förändring av ramar 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden får utökad budgetram från och med 2016 med 1 950 tkr för 

hyra Vitsippan. 

 

Tkr 2016 2017 2018 

Teknik- och 

samhällsbyggnadsnämnd -1 950 -1 950 -1 950 

 

Kommunstyrelsen får utökad budgetram från och med 2016 med 500 tkr för att inrätta kommunala 

sommarjobb. 

Tkr 2016 2017 2018 

Kommunstyrelsen -500 -500 -500 

 

 

Investeringar 

Behov finns av ny utrustning för tvätt och tork av brandslangar. Investeringsramen för 

kommunstyrelsen utökas därför med 1 mnkr 2016.  



 

Årets resultat efter justeringar 
 

Efter ovanstående justeringar är det nya resultat i Kommunplan 2016-2018 följande: 

Tkr 2016 2017 2018 

Årets resultat, juni  17 866 28 683 22 669 

Skatter och kommunal utjämning -10 746 -15 313 -17 019 

Skattehöjning med 50 öre 17 852 18 602 19 458 

Finans minskad pott resurstilldelning 5 000 5 000 5 000 

Resurstilldelning lärande- och 

kulturnämnd -5 821 -14 323 -23 466 

Resurstilldelning omsorgsnämnd -1 409 -18 -2 652 

Lönepott 0 -2 571 -6 853 

Pensionsprognos -2 632 109 700 

Finansiella kostnader 2 031 2 001 1 985 

Borgensavgifter 2 845 2 845 2 845 

Kommunkonto 3 750   

Kommunstyrelsen -750 -750 -750 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnd -750 -750 -750 

Omsorgsnämnd -750 -750 -750 

Individ- och familjenämnd -750 -750 -750 

Lärande- och kulturnämnd -750 -750 -750 

Generell besparing 0 0 4 000 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnd -1 950 -1 950 -1 950 

Kommunstyrelsen -500 -500 -500 

Nytt årets resultat 22 536 
 

18 815 467 

 

 


