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Antagen av kommunfullmäktige 19 december 2016  



 
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 2017-2019 budgeterades följande resultat: 

Tkr 2017 2018 2019 

Årets resultat 16 573 -3 907 -6 836 

 

 

Skatteintäkter och kommunal utjämning  

Ny skatteprognos från Sveriges Kommuner och Landsting innebär förändrade skatteintäkter de 

kommande åren enligt följande: 

Tkr 2017 2018 2019 

Skatter och kommunal 

utjämning 4 741 -550 3 726 

 

 

Befolkning 

Befolkningsantalet i Kommunplanen 2017-2019 bygger på prognosen för 2016-2025 och där 

prognosen var att kommunen skulle ha 19 808 invånare den 1 januari 2017. Vid senaste mätningen 

enligt Kommuninvånarregistret fanns det 20 060 invånare i vecka 42. Nästa beräkning från Statistiska 

Centralbyrån kommer i mitten på november och avser den sista september. 

Skatteberäkningen i Kommunplanen 2017-2019 är beräknad på invånarantalet från den tidigare 

prognosen. Då invånarantalet skiljer sig åt med ca 200 invånare har omräkning gjorts och medför 

nedanstående förändring på skatteintäkterna. Den nya beräkningen är gjord på 20 000 invånare och 

oförändrat över perioden. 

Tkr 2017 2018 2019 

Skatter och kommunal 

utjämning 9 833 10 396 117 

 

 

Statsbidrag för flyktingmottagande 

I vårpropositionen aviserades ett statsbidrag för flyktingmottagande, de s.k. Välfärdsmiljarderna. En 

del av detta ingår i det generella statsbidraget utifrån antalet invånare och en del utifrån hur många 

asylsökande och nyanlända kommunen har tagit emot. Två preliminära beräkningar har gjorts utifrån 



antalet asylsökande och nyanlända dels i våras och dels i höst, men den slutliga beräkningen görs inte 

förrän i slutet på året och bygger då på antalet vid det tillfället. Detta gör att det finns en viss osäkerhet 

i den preliminära beräkningen. I ändringen av kommunplanen antas därför att kommunen erhåller 

20 000 tkr 2017 och 2018 och 13 000 tkr 2019. Bidraget växlar över från att beräknas med viss del på 

antalet asylsökande och nyanlända till att enbart erhållas för antalet invånare, vilket helt sker 2021. 

Tkr 2017 2018 2019 

Statsbidrag 

flyktingmottagande 20 000 20 000 13 000 

 

Resurstilldelning 

Från och med 2016 infördes ett nytt resurstilldelningssystem och justering av regelverket bör göras 

med följande: 

Uppföljning och kompensation av antalet äldre, barn och elever sker i samband med nytt budgetarbete. 

Resurstilldelningen i kommunplan 2016 bygger på faktiskt utfall 2014 och prognos 2015 och 2016. 

Faktiskt utfall av antalet äldre, barn och elever för 2016 erhålls i början på 2017 och justering av ram 

för både 2016 och 2017 görs då i kommunplanen för 2018-2020.   

 

Finansiering  

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 360 tkr för 2017, 

minskat med 610 tkr för 2018 och minskat med 566 tkr för 2019. 

Tkr 2017 2018 2019 

Pensionsprognos -360 610 566 

 

 

Resultatnivån för 2019 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. I kommunplanen som antogs i juni fanns en generell besparing 2019 på 17 000 tkr. 

Denna utökas med ytterligare 2 500 tkr till 19 500 tkr. 

Tkr 2017 2018 2019 

Generell besparing   2 500 

 

Potter 

Potten för ökade kostnader för sociala avgifter tas bort och ny pott skapas för förändringar i 

resurstilldelningssystem för barn och elever och äldre. Då invånarantalet ökar och skatteintäkterna 

ökar så måste också resurstilldelningen för fler barn och elev och äldre justeras, varför en pott för att 

hantera de ökade kostnader måste tillskapas. 

Tkr 2017 2018 2019 

Ökade kostnader för 

sociala avgifter för unga 5 153 5 160 5 200 

Pott förändring av 

resurstilldelning -10 000 -10 000 -10 000 



 

 

Nämnderna – förändring av ramar 

I Kommunplan 2017-2019 fanns ramjusteringar inlagda för 2017. Dessa har tagits bort. 

Kommunstyrelsens budgetram utökas med 704 tkr, teknik- och samhällsbyggnadsnämndens med 707 

tkr, myndighetsnämndens med 5 tkr, individ- och familjenämnds med 1 747 tkr och lärande- och 

kulturnämndens budgetram med 3 583 tkr. 

 

Tkr 2017 2018 2019 

Kommunstyrelsen -704 -704 -704 

Teknik- och 

samhällsbyggnadsnämnd -707 -707 -707 

Myndighetsnämnd -5 -5 -5 

Individ- och 

familjenämnd -1 747 -1 747 -1 747 

Lärande- och 

kulturnämnd -3 583 -3 583 -3 583 

 

 

Talangprogram och chefsutveckling 

För att finansiera utbildning och kompetensutveckling inom talangprogrammet och chefsutveckling 

ökas budgetramen för kommunstyrelsen med 130 tkr för talangprogrammet och 560 tkr för 

chefsutveckling. 

Tkr 2017 2018 2019 

Talangprogrammet -130 -130 -130 

Chefsutveckling -560 -560 -560 

 

 

Ombudgetering mellan nämnder  

Med anledning av omorganisationer eller andra verksamhetsförändringar görs ombudgeteringar mellan 

nämnderna så att driftbudgetramen för respektive nämnd justeras. Summan av ombudgeteringar är 

noll, och det får därmed ingen nettopåverkan på kommunens resultat. Följande ombudgeteringar 

mellan nämndernas driftbudgetramar finns upptagna i denna budgetavstämning:  

 

 Växeln som tidigare finansierats genom interfakturering till nämnderna får en rambudget då 

motsvarande belopp samlas under kommunstyrelsens ram. Kommunstyrelsen budgetram 

utökas med 2,9 mnkr, teknik- och samhällsbyggnadsnämndens budgetram minskas med 376 

tkr, omsorgsnämndens med 530 tkr, individ- och familjenämndens med 568 tkr, lärande- och 

kulturnämndens med 1 028 tkr och överförmyndarnämndens med 24 tkr. 

 Finansiering del av ekonomtjänst överförs från teknik- och samhällsbyggnadsnämnden till 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens budgetram utökas med 307 tkr och teknik- och 

samhällsbyggnads budgetram minskas med 307 tkr. 

 Finansiering del av nämndsekreterare överförs från kommunstyrelsen till teknik- och 

samhällsbyggnadsnämnden. Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens budgetram utökas med 

312 tkr och kommunstyrelsens budgetram minskas med 312 tkr. 



 

Uppdrag – samlad arbetsdag 

För att förbättra arbetsmiljön och göra vård- och omsorgsverksamheten attraktivare för både 

medarbetare och omsorgstagare, vill vi ge personalavdelningen, ekonomiavdelningen och 

omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda sammanhållen arbetstid som möjlighet för att ta bort delade 

turer hos omsorgspersonalen. 

Kommunstyrelsens budgetram utökas 2017 med 250 tkr för uppdrag – samlad arbetsdag. 

Tkr 2017 2018 2019 

Kommunstyrelsen, 

samlad arbetsdag -250   

 

 

Investeringar 

 Uppgradering av simulator till lärande- och kulturnämnden, 700 tkr 2017.  

Från och med 2018 en årlig serviceavgift på 170 tkr, denna får behandlas i det kommande 

budgetarbetet inför Kommunplan 2018-2020. 

 Pollare till Storgatan, 1 mnkr 2017. 

 Cyklar till förskolan, 500 tkr 2017-2019. 

 

 

Beslut  

 

Kommunfullmäktige beslutar på förslag av kommunstyrelsen, § 181.2016,  

 

att anta Kommunplan 2017-2019 enligt förslag,  

 

att anta tilläggsyrkanden om Uppdrag 2017:4 och 5 enligt kommunstyrelsens förslag nedan:  
 

Uppdrag 2017:4 - Lokalt lärarlönelyft I samband med kommunfullmäktiges beslut i juni 2016 om 

budget och Kommunplan 2017-2019, antogs förslaget om ett lokalt lärarlönelyft. I lönepotten för 

kommande år finns 5 000 000-6 000 000 kronor avsatta medel för ett lokalt lärarlönelyft i Nybro 
kommun.  

Uppdrag 2017:5 - Projektera för nya förskole- och skollokaler Vi ger i uppdrag att, utifrån den 

lokalförsörjningsplan som håller på att tas fram, vid behov påbörja projektering för byggnation av 

förskole- och skollokaler. För detta avsätter vi 500 000 kronor ur investeringsbudget 2017.  

  



 

Årets resultat efter justeringar 
 

Efter ovanstående justeringar är det nya resultat i Kommunplan 2017-2019 följande: 

 

Tkr 2017 2018 2019 

Årets resultat, juni  16 573 -3 907 -6 836 

Skatter och kommunal utjämning 4 741 -550 3 726 

Skatter och kommunal utjämning, 

utifrån ny beräkn. på antal invånare 
9 833 10 396 117 

Statsbidrag flyktingmottagande 20 000 20 000 13 000 

Pensionsprognos -360 610 566 

Generell besparing 0 0 2 500 

Ökade kostnader sociala avg. unga 5 153 5 160 5 200 

Pott förändring resurstilldelning -10 000 -10 000 -10 000 

Finansiella kostnader -256 -56 -641 

Kommunstyrelsen -704 -704 -704 

Teknik- och 

samhällsbyggnadsnämnd 
-707 -707 -707 

Myndighetsnämnd -5 -5 -5 

Individ- och familjenämnd -1 747 -1 747 -1 747 

Lärande- och kulturnämnd -3 583 -3 583 -3 583 

Kommunstyrelsen, projektmedel 

samlad arbetsdag 
-250   

Kommunstyrelsen, 

talangprogrammet 
-130 -130 -130 

Kommunstyrelsen, chefsutveckling -560 -560 -560 

Ombudgetering mellan nämnderna 0 0 0 

Nytt årets resultat 37 998 14 217 196 

 

 

 


