
 

Ändring av  
Kommunplan 2018 

Nybro kommun 

 
 

 

Antagen av kommunfullmäktige 18 december 2017  



 
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 avstämning avser endast 2018 då osäkerheten kring 2019 och 2020 är stor och dessutom är det 

val 2018. Det är det nya kommunfullmäktige efter valet som beslutar om kommunplanen för 2019-

2021. 

 
Årets resultat  

I Kommunplanen 2018-2020 budgeterades följande resultat: 

Tkr 2018 

Årets resultat 22 841 

 

 

Skatteintäkter och kommunal utjämning  

Ny skatteprognos från Sveriges Kommuner och Landsting innebär förändrade skatteintäkter de 

kommande åren enligt följande: 

Tkr 2018 

Skatter och kommunal 

utjämning 
1 753 

 

 

Befolkning 

Befolkningsantalet i Kommunplanen 2018-2020 bygger på prognosen för 2017-2026. Nybro kommun 

har haft befolkningsminskning under många år, men 2015 och 2016 ökade däremot befolkningen. År 

2016 ökade den med 511 personer. Antalet invånare den 31 december var 20 311. Under våren 

minskade antalet invånare och den 30 juni var antalet invånare 20 289. Därefter har antalet ökat och 

uppgår till 20 333 invånare vecka 41 enligt kommuninvånarregistret. Nästa beräkning från Statistiska 

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

Skatteberäkningen i Kommunplanen 2018-2020 är beräknad på invånarantalet 20 100. Då 

invånarantalet skiljer sig åt med ca 200 invånare har omräkning gjorts och medför nedanstående 

förändring på skatteintäkterna. Den nya beräkningen är gjord på 20 311 invånare. 

Tkr 2018 

Skatter och kommunal 

utjämning 
11 220 

 

 



 

 

Statsbidrag för flyktingmottagande 

I vårpropositionen 2016 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. En slutlig beräkning för 2018 har gjorts. I 

Kommunplanen 2018-2020 budgeterades 30 634 tkr för 2018 för delen som avser mottagandet av 

antalet asylsökande och nyanlända. Den andra delen ingår i det generella statsbidraget. I den nya 

slutliga beräkningen för 2018 kommer kommunen erhålla 26 472 tkr för 2018. 

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 2018 

Statsbidrag 

flyktingmottagande -4 162 

 

Löneökningar 

Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 17:47) har gjort en ny bedömning av löneökningarna för 

2018 och framåt. Bedömningen är lägre löneökningar än tidigare gjorda. Detta medför en justering i 

potten för löneökningar med 694 tkr 2018. 

Tkr 2018 

Löneökningar 695 

 

Pott för nya hyror 

Potten för nya hyror har utökats med hyror för paviljong i Åkrahäll och i Flerohopp. Potten utökas 

med 2 000 tkr 2018 och framåt. 

Tkr 2018 

Pott för nya hyror -2 000 

 

 

Resurstilldelning 

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

med följande: 

Tkr 2018 

Resurstilldelning äldre -1 140 

Fler platser på 

Kvarnbacken -1 840 

Resurstilldelning 

barn/elever -16 869 

Pott för förändring i 

resurstilldelning 10 000 

 

 



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  1 245 tkr för 

2018. 

Tkr 2018 

Pensionsprognos -1 245 

 

De finansiella intäkterna har ökat de senaste åren, dels tack vare Kalmar Läns Pensionsförvaltning 

(KLP) och dels återbäring från Kommuninvest. Budgeten för finansiella intäkter utökas därför med 

5 000 tkr 2018. 

Tkr 2018 

Finansiella intäkter 5 000 

 

 

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:  

 

 Finansiering del av nämndsekreterare överförs från kommunstyrelsen till omsorgsnämnden. 

omsorgsnämndens budgetram utökas med 260 tkr och kommunstyrelsens budgetram minskas 

med 260 tkr. 

 Del av IT:s budget kommer att fördelas ut till nämnderna utifrån utredning som kommer att 

beslutas om under hösten. Fördelningen görs i ramarna 2018.  

 Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens fastighetsavdelnings budgetram kommer att fördelas 

ut till respektive nämnd i och med överflytten av fastigheterna från kommunen till AB Nybro 

Brunn och Nybro Bostads AB. Även andra budgeterade kostnader ska fördelas ut. Detta 

kommer att göras i ramarna för 2018. 

 Regler för interna debiteringar har tagits fram (se bilaga) dessa påverkar inte det slutliga 

resultatet utan blir en justering mellan lönepotten och nämndernas ramar. 

 

 

Tkr 2018 

Kommunstyrelsen -260 

Omsorgsnämnd 260 

 

 

Leasing 

Leasingramen för bilar behöver utökas från dagens 8 mnkr till 12 mnkr. 

Leasingramen för IT-utrustningar behöver utökas från dagens 7 mnkr till 10 mnkr. 

 

 



Investeringar 

 Investeringsramen för lärande- och kulturnämnden utökas med 1 500 tkr för inventarier till 

förskolan på Åkrahäll. 

 Investeringar i utemiljön på Åkrahäll får återkomma efter att en mer specificerad lista över 

behovet lämnats in till budgetberedningen. 

 Budget för investeringar i säkerhetsåtgärder finns sedan tidigare i teknik- och 

samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget med 1,5 mnkr 2018. Ett arbete pågår också att 

se över säkerhets- och trygghetsfrågorna i kommunen för att få en helhetssyn på detta. 

Investeringsramen för säkerhets- och trygghetsinvesteringar utökas med 2 mnkr 2018. 

 Omsorgsnämndens investeringsram utökas med 3 mnkr för inventarier till Kvarnbacken 2018. 

 

 

 

Årets resultat efter justeringar 
 

Efter ovanstående justeringar är det nya resultat i Kommunplan 2018-2020 följande för 2018: 

 

Tkr 2018 

Årets resultat, juni  22 841 

Skatter och kommunal utjämning 1 753 

Skatter och kommunal utjämning, utifrån ny beräkn. 

på antal invånare 
11 220 

Statsbidrag flyktingmottagande -4 162 

Löneuppräkning 695 

Pott för nya hyror -2 000 

Resurstilldelning äldre -1 140 

Fler platser på Kvarnbacken -1 840 

Resurstilldelning barn/elever -16 869 

Pott förändring resurstilldelning 10 000 

Pensionsprognos -1 245 

Finansiella intäkter 5 000 
  

Årets resultat 24 253 
 

 


