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Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra 

till ett demokratiskt samhälle präglat av öppenhet, dialog och engagemang. Vi ska ha en hög 

kvalité i vår välfärd. Kommunen befinner sig i ett ekonomiskt läge som fortfarande innehåller 

många svåra utmaningar. Vi har dock en miljard kronor att göra bra och kvalitetsmässigt hög 

verksamhet för. Alla tar vi vårt ansvar och ställer kostnader mot värde och behov. Därför 

kraftsamlar vi de tillgängliga ekonomiska resurserna med fokus på barn, unga och äldres 

förutsättningar för ett tryggt och gott liv. Barn och unga ska få de bästa förutsättningarna för 

att kunna rusta sig för sin egen framtid. Våra barn och ungdomar ska ges förutsättningar att 

kunna gå ut grund- och gymnasieskolan med godkända betyg och framtidstro. Vår uppgift är 

att ge våra äldre en trygg omsorg med hög livskvalitet. Vi ska ta tillvara de erfarenheter som 

finns hos dem som levt sitt liv länge. Att växa upp och åldras i Nybro ska präglas av trygghet, 

gemenskap och delaktighet i samhället. Vi politiker har ett ansvar att skapa framtidstro. Det är 

vårt ansvar att tillsammans med organisationer, företag, kommuninvånare och medarbetare 

överbrygga de utmaningar som vi möter. Det är tillsammans och genom samverkan som vi 

säkerställer en positiv utveckling av vår kommun. Vi tror på att alla kan vara ambassadörer 

för Nybro, våra företagare, våra invånare och alla medarbetare. Tillsammans skapar vi 

förutsättningar för en fortsatt tillväxt och bättre service till invånarna. 

 

 

 

Femklövern Nybro 2015 

 

Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet, SPI 
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Nybro kommun har 25 000 invånare och är centrum i Glasriket 

mellan Kalmar och Växjö. 

Hela Nybro kommun kännetecknas av hållbarhet i alla avseenden 

– ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt. 

 

 

 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad 

 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens 

utveckling  

 Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och 

bo i 

 Företagarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv kommun att verka i 

 Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning 

 

 

Stentavlan 

Vår verksamhet bygger på möten mellan människor. Detta är vårt förhållningssätt och våra 

värderingar i såväl interna som externa relationer. 

Vi utför tjänster som präglas av hög kvalitet. Kvalitet är en fråga om filosofi och livsstil samt 

en process mer än ett projekt. Vi löser arbetsuppgifter och besitter inte tjänster. Vi ställer snabbt 

om oss efter nya villkor och värderingar från brukare och medborgare. 

Våra relationer är öppna och ärliga. Vårt arbete kännetecknas av omtanke om invånare och 

anställda. Vi ifrågasätter och säger som det är i ett klimat som genomsyras av tillit. 

Vi har respekt för offentliga medel. Vi ställer kostnader mot värde och behov. Alla tar ansvar 

för prioritering och god hushållning. 

Alla är delaktiga och engagerade. Vi använder allas kunskaper och interna gränser är inget 

hinder. Att lära sig är att förändra sig. 

Vi lever med förändringar. Vi strävar efter ständig förbättring och utveckling. Var och en som 

ser ett problem, har ansvar och befogenhet att söka en lösning. 
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Under hösten 2011 påbörjades arbetet med en övergripande kommunplan i syfte att skapa en 

sammanhållen och målmedveten riktning i det utvecklings- och förändringsarbete som Nybro 

kommun behöver genomföra. Föreliggande plan bygger delvis på tidigare plan men tillförs 

också nya uppdrag för att stärka visionsarbetet och tydliggöra de politiska prioriteringarna. 

Kommunstyrelsen har under året kunna följa en utveckling, där delar av verksamheterna 

fortfarande visat svårigheter att hantera sin budgetram. För att öka delaktigheten och 

informationsutbytet mellan nämnderna och kommunstyrelsen som kontrollorgan, genomförs 

månadsvisa möten för avrapportering och diskussion mellan kommunledningen och 

nämndernas presidier. 

Budgetarbetet inför 2016-2018 inleddes med en gemensam budgetdag för nämnder/styrelsers 

presidier, förvaltnings- och bolagschefer och förvaltningsekonomer. Varje nämnd/styrelse 

redovisade det gångna året, innevarande år och framtiden. Därefter har ett antal budgetmöten 

med Femklövern hållits och ett antal med hela budgetberedningen. 

Budgeten antas i kommunfullmäktige i juni månad med drift- och investeringsramar till 

nämnderna/styrelsen. Beslut om skattesatsen tas också i juni. I november/december görs sedan 

en avstämning av budgeten efter höstpropositionen, det interna budgetarbetet och ny 

skatteprognos. 

Kommunen befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge och som innehåller många utmaningar. 

Arbetet med att skapa ett säkerhetsutrymme i ekonomin för att klara de opåverkbara 

svängningarna – omvärldsfaktorer – måste fortsätta i angiven riktning och med bibehållna 

resultatmål. Under sommaren 2014 tog PWC fram en rapport ”Kostnadsanalys – Nybro 

kommun” och som visar att kommunen har en högre kostnadsnivå än förväntat. För 

verksamheter där det sker utjämning är kostnaden 44 mnkr över standardkostnaden. För omsorg 

av personer med funktionshinder enligt SoL/HsL 15 mnkr över genomsnittet i riket och i övriga 

verksamheter 4 mnkr över snittet.  

I Kommunplan 2015-2017 beslutades om justeringar av ramarna för att komma till rätta med 

ekonomin. Detta arbete måste fortgå för att kunna ha en ekonomi i balans och god ekonomisk 

hushållning. 

Föreliggande kommunplan ska på ett kontrollerat och långsiktigt sätt ge Nybro kommun 

ekonomiska och organisatoriska förutsättningar att utveckla kommunens verksamhet och 

attraktivitet i den riktning och de mål som visionsdokumentet anger. 

2016 ska alla nämnder och styrelser utvecklat sitt arbetssätt så att det underlättar arbetet med 

kommunfullmäktiges uppdrag. 

2016 ska kommunen ha en ekonomi som ger möjligheter att ytterligare prioritera utvecklingen 

av kärnverksamheterna. 
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Kommunplan 2016-2018 ska förverkligas med bland annat följande strategier: 

 Utveckla och förändra arbets- och mötesformer i politiken för att stärka demokratin. 

 Uppdaterade och giltiga styrdokument och löpande utrensning av ej giltiga/aktuella 

dokument. 

 Inspirera till förändrade arbetssätt och arbetsformer i hela organisationen genom att lyfta 

fram goda exempel. 

 Mäta servicenivå/kvalitet så nära brukarna som möjligt. 

 Effektivisera förvaltningsorganisationen genom nyttjande av centrala ledningssystem.  

 Förtydliga delegation och styrprinciper. 

 Samverka med andra kommuner. 

 Konkurrensutsätta verksamhet i egen regi. 

 Kommunicera vision och mål i alla utvecklings- och beslutsprocesser. 

 Vidareutveckla budgetprocessen.  

Kommunallagen anger att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning och ett sätt att 

belysa detta är att studera det löpande resultatet. Viktigt styrinstrument för att uppnå god 

ekonomisk hushållning är budgeten. Nämndernas förmåga att bedriva sin verksamhet inom 

budgetramarna är en grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning. God 

ekonomisk hushållning innebär att dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen 

kommunala välfärd och inte förbruka den förmögenhet som tidigare generationer byggt upp. 

Resultatet måste därför vara tillräckligt högt för att dels värdesäkra det egna kapitalet och dels 

täcka kommande pensionsutbetalningar som ökar. Det bör också finnas en marginal som klarar 

oförutsedda händelser och risker, till exempel negativ skatteutveckling, eventuellt infriande av 

borgensåtaganden och oväntade kostnadsökningar. 

Kommunallagen kräver att kommunen formulerar finansiella mål, för att betona att ekonomin 

är en restriktion för verksamhetens omfattning. Vidare krävs mål för verksamheten som är av 

betydelse för god ekonomisk hushållning, för att visa hur mycket av de olika verksamheterna 

som ryms inom de finansiella målen.  

Nybro kommuns definition av god ekonomisk hushållning är att nettokostnaderna ska högst 

uppgå till 98 procent och att investeringarna ska självfinansieras. 
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2016:1 - Att införa utmaningsrätt gällande verksamheter som bedrivs av Nybro kommun samt att 

stödja de som vill driva eller ta över verksamhet i form av t ex intraprenad. 

2016:2 - Att utreda och föreslå alternativa sätt att finansiera framtida investeringar t ex försäljning av 

fast egendom. 

2016:3 - Att arbeta fram ett lokalförsörjningsprogram med tillhörande normer för kommunens samlade 

lokalbestånd och behov. 

 

 

Uppdragstagare 
Ovanstående uppdrag lämnas till kommundirektören som är ytterst ansvarig och tar, inom ramen för 

uppdragen, de beslut som blir nödvändiga för att lösa uppdragen (HUR-frågor). Den processen 

innefattar, beroende på det enskilda uppdragets innehåll, bland annat samverkan, förhandling, 

konsekvensbeskrivning, riskanalys, chefsdialog och så vidare. 

Kommundirektören ska löpande, dock senast vid kommunstyrelsen i mars 2016, redovisa förslag till 

tidplan och ett eller flera alternativ till hur uppdragen ska verkställas och hur de ska följas upp. 

Kommunstyrelsens beslut utgör därefter kommundirektörens grund för verkställande av uppdragen. 

 

Ännu ej avslutade eller avrapporterade uppdrag från tidigare Kommunplaner   
2014:1 - Förslag till en prioriterad handlingsplan för att genomföra tre områden/frågor i den 

fördjupade översiktsplanen för Nybro stad, FÖP, för att uppnå Vision 2030. 

2014:3 - Förslag till en långsiktig (5-10 år) handlingsplan för Svartbäcksmåla (Svartbäcksmåla-

Krukebo) där föreningslivets stora engagemang ges ytterligare förutsättningar. Områdets utveckling 

ska stärkande samverka med utvecklingen i Pukeberg. 

2015:1 Fastighetsbolag 

Utreda och succesivt införa en bolagisering av kommunens fastigheter, som kan hanteras långsiktigt 

och yteffektivt, med succesivt anpassade marknadsmässiga hyror och en egen budget. I avvaktan på 

eventuell bolagisering ska internhyror införas. 

Gå igenom kommunens samtliga fastigheter och upprätta en förteckning av de fastigheter som kan 

försäljas, där kommunen inte har egen verksamhet eller är nödvändiga i övrigt att styra över. 

2015:2 En giftfri vardag 

Frågan giftfri miljö i kommunen är angelägen och bör prioriteras. Att under 2015-2017, ta hänsyn till 

Regeringens proposition ”På väg mot giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken för att nå 

miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”. Att påbörja arbetet med att upprätta ett handlingsprogram/plan för 

giftfria förskolor i Nybro kommun. 

2015:4 Utvecklingsenhet 

Utred möjligheten att under 2015 inrätta en utvecklingsenhet som lyder under kommunstyrelsen. 

Enheten ska fokusera på utvecklingsfrågor, näringslivsfrågor, landsbygdsutveckling, turism m.m. 
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2015:9 Konkurrensutsättning 

Utred kostnader för inköp av tjänster inom mark och service. Samtidigt prövas löpande om redan 

utlagd verksamhet kan återtas till kommunen till en lägre kostnad. 

2015:10 Demensplatser 

Utred kostnader för inrättande av nya demensplatser, vilket är mest fördelaktigt, renovering eller 

nybyggnation? 

2015:11 Trygghetsboende 

Då kommunen saknar eget boende för äldre med tillgång till service och gemenskap bör en 

handlingsplan upprättas för att realisera en sådan boendeform under påbörjad mandatperiod.  
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Det är många faktorer som påverkar kommunen och dess verksamheter allt från samhällsekonomin, 

statliga beslut, demografiska förändringar, förändringar i näringsliv och sysselsättning, inflations- och 

löneutvecklingen till ränteläget. 

Den 15 april 2015 presenterade regeringen vårpropositionen. Nedan sammanfattas propositionens 

innehåll i de delar som påverkar kommunerna hämtat från Sveriges Kommuner och Landstings 

cirkulär 15:14. 

 Satsning på äldreomsorgens bemanning 

 Kompensation för förändringen av sociala avgifter för unga 

 Satsningen på lågstadiet ligger kvar 

 Minskade barngrupper i förskolan 

 Klimatinvesteringar 

 Upprustning skollokaler 

 Satsning på ungdomar i jobb 

Sveriges Kommuner och Landsting ger varje vår och höst ut Ekonomirapporten. Vårens rapport visar 

på en långsam återhämtning av den internationella ekonomin. Både USA och Storbritannien har haft 

en relativt stark utveckling som också har pressat tillbaka arbetslösheten. Så har också skett i Tyskland 

även om tillväxten inte har varit lika stark. I Europa för övrigt är arbetslösheten fortsatt hög och det 

kommer ta tid innan den är i balans. De s.k. PIIGS-länderna (Portugal, Italien, Irland, Grekland och 

Spanien) har fortsatt svag ekonomi och BNP-ökningen var 0,6 procent där. I euro-området i övrigt var 

den 0,9 procent. Men förväntningarna framöver är att tillväxten stärks och framför allt i de väst- och 

centraleuropeiska länderna. Dock förväntas även PIIGS-länderna få en bättre utveckling. Den svaga 

euron, låga oljepriser och räntor gör att ekonomin stärks. 

Den svenska ekonomin har också stärkts och det är den inhemska efterfrågan genom ökade 

investeringar och hushållens förbättrade ekonomi som gjort detta möjligt. Bedömningen är att den 

svenska ekonomin når konjunkturell balans nästa år. Men det förutsätter att ekonomi i euroområdet 

blir starkare. SKL gör bedömningen att den svenska exporten förbättras kommande år då ekonomin på 

vår exportmarknad stärks. Den svaga svenska kronan är positiv för exporten. Den har försvagats mot 

de viktigaste ländernas valutor med 12 procent mellan 2013 och 2015.  

 

Bostadsinvesteringarna har ökat markant och tros komma fortsätta växa kraftigt. Det låga ränteläget 

har bidragit och en ljusare syn på konjunkturen. SKL bedömer att investeringarna kommer att växa 

snabbt i år och nästa år.  

Hushållens sparande är högt och sparkvoten uppgick till 16 procent 2014, att jämföra med ett 

genomsnitt på 5,4 procent 1980-2010. Bedömningen är att sparandet kommer att minska i och med att 

räntenivåerna stiger. Hushållens disponibla inkomster, likväl som konsumtionsutgifterna ökar 

förhållandevis snabbt.  
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Så en allt snabbare tillväxt i ekonomin, hushållens ökade konsumtionsutgifter och ökade investeringar 

gör att BNP kommer att uppgå till ca 3,5 procent 2015 och 2016. Däremot tror man att BNP kommer 

vara lägre 2017 och 2018. 

Arbetsmarknaden har relativt sett varit stark med ökad sysselsättning och fler arbetade timmar så 

arbetsmarknadsgapet har minskat och uppgick till en dryg procent 2014. Arbetslöshetens bedöms 

sjunka till 6,6 procent andra halvåret 2016.  

I och med att arbetsmarknaden förstärks kommer också lönerna öka och SKL gör bedömningen att 

dessa kommer att öka med 3 procent i år, 3,2 procent nästa år och därefter 3,5 procent. 

 

I tabellen nedan finns ett antal nyckeltal med bedömningar som påverkar ekonomin. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

BNP (kalenderkorr.) 2,3 2,4 2,5 2,7 2,5 

Arbetade timmar (kalenderkorr.) 1,4 1,3 1,3 1,4 0,9 

Arbetslöshet (% av arbetskraften) 7,9 7,5 7,1 6,7 6,4 

Timlön, konjunkturlönestatistik 2,8 2,9 3,2 3,3 3,4 

KPI 0,0 0,0 0,9 1,7 2,7 

I Ekonomirapporten lyfter SKL ett antal faktorer som kommer påverka kommunerna ekonomi 

framöver. Dels är det förändringen av befolkningen där både yngre och äldre blir fler. 

Tidigare har omfördelning kunnat ske från de yngre åldrarna till de äldre, men nu ökar båda 

grupperna. Se diagrammet nedan. 
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Dels kommer investeringarna att fortsätta öka de kommande åren och där anläggningar byggda på 

1960- och 1970-talet är i stort behov av renovering eller nybyggnation. Förändringen i befolkningen 

påverkar också investeringsbehovet med fler förskolor, skolor och äldreboenden. 

 

Ytterligare faktorer som kommer påverka är flyktingmottagandet och där regeringen och SKL ser en 

ojämn fördelning av mottagandet i kommunerna i landet. En jämnare fördelning måste till. Dock styr 

vi inte helt över detta då frihet finns att bosätta sig där man själv vill. 

 

Gymnasiereformen 2011 som innebar ett sparbeting och som flyttats fram, ligger nu kvar från 2016. 

SKL:s bedömning är att sparbetingen är obefogat och att det bör tas bort. 

 

Det finns förslag på förändringar i den kommunala utjämningen avseende dels inkomstutjämningen 

och dels kostnadsutjämningens delmodeller för förskolan och för individ- och familjeomsorgen. 

Förslaget är att det ska gälla från 2016 och genomföras utan några införandebidrag. Beslut tas i juni. 

Det är femte året i rad med relativt stark real tillväxt av skatteunderlaget och nästa år är bedömningen 

att den blir ännu bättre. Det är ökningen av arbetade timmar som är bidragande till detta. Men även de 

sammantagna pris- och löneökningarna i början av perioden som varit mindre än den genomsnittliga 

lönenivån på arbetsmarknaden. Även i år bidrar sysselsättningen och prisfaktorn till ökningen av 

skatteunderlaget, likväl som att höjningen av grundavdraget är lågt till följd av låg inflation. Nästa år 

är det framför allt den automatiska balanseringen av allmänna pensioner som medför extra höjningar 

av pensionsinkomsterna. 

 

Regeringen gör bedömningen att skatteunderlaget ökar mer än vad Sveriges Kommuner och Landsting 

och Ekonomistyrningsverket gör. Regeringen tror på en snabbare sysselsättningstillväxt. I tabellen 

nedan ser ni olika prognoser under året för utvecklingen av skatteunderlaget.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 

Vårprop. april 2015 2,6 5,3 5,7 5,3 4,7 25,9 

SKL, april 2015 3,2 5,0 5,4 4,3 4,2 23,9 

ESV, mars 2015 3,1 4,9 4,5 4,5 4,4 23,3 

SKL, feb. 2015 3,2 5,1 5,1 4,5 4,3 24,1 

Regeringen har en lägre prognos än Sveriges Kommuner och Landsting och Ekonomistyrningsverket 

för 2014, vilket beror på en försiktigare bedömning av lönesumman, arbetsmarknadsersättning och 

grundavdrag. Däremot har regeringen en högre prognos för 2015-2018. Deras bedömning är bättre 

utveckling av arbetade timmar och flera sociala ersättningar. 
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De senaste åren innan 2012 har befolkningen minskat medan det under 2014 har ökat med 225 

personer och var den 31 december 19 714 stycken. Det är invandringen som ökat. Förändringen i 

antalet födda och döda är ungefär som tidigare år. 

I tabellen nedan ser ni de senaste tre årens faktiska utfall och den senaste framtagna prognosen för 

åren 2015 till 2018 i de olika åldersgrupperna och totalt. 

Invånare 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0-5 år 1 179 1 168 1 233 1 271 1 264 1 282 1 308 

6-18 år 2 587 2 552 2 559 2 573 2 664 2 731 2 801 

19-44 år 5 656 5 698 5 755 5 828 5 824 5 863 5 969 

45-64 år 5 290  5 221 5 255 5 234 5 233 5 286 5 312 

65-w år 4 774 4 850 4 912 4 960 4 988 4 995 5 012 

Totalt 19 486 19 489 19 714 19 865 19 972 20 157 20 403 

Enligt prognosen ökar antalet personer i samtliga åldersgrupper. I snitt ökar invånarantalet med 172 

personer mellan 2014 och 2018. Detta påverkar fördelningen av resurserna till de olika nämnderna, 

men i och med att både de yngre och äldre ökar i antal så blir omfördelningen svårare att göra. Nya 

resurser tillkommer i och för sig med ökade skatteintäkter tack vara ökat invånarantal, men med en 

viss eftersläpning på intäktssidan medan kostnaden kommer mer direkt. 
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Budgetförutsättningarna omfattar de ekonomiska planeringsförutsättningarna som finns för ekonomin 

i Nybro kommun. 

I kommunallagen anges att det ska finnas en god ekonomisk hushållning, vilket innebär förutom att 

det ska vara balans mellan resultaträkningens intäkter och kostnader ska det finnas en marginal för att 

klara oförutsedda kostnader, reinvesteringar, kommande utökade pensionsutbetalningar m.m. I Nybro 

kommun kommer de budgeterade resultaten för åren 2016-2018 att klara det lagstadgade balanskravet. 

Målet om 2 procent av skatter och utjämning kommer över perioden att nås. 

Återställande av ett negativt resultat ska ske senast tre år efter det uppkommit. I och med kravet på 

återställande ska fullmäktige anta en åtgärdsplan som ska täcka hela underskottet. Planen ska innehålla 

genomförbara åtgärder för att täcka hela beloppet som ska regleras och det ska framgå när åtgärderna 

genomförs. Åtgärdsplanen ska följas upp kontinuerligt och återrapportering ska ske till fullmäktige om 

planen inte hålls. 

Från bokslut 2013 finns ett underskott på 1,2 mnkr och från bokslut 2014 på 16,1 mnkr som ska 

återställas. Kommunfullmäktige måste ta beslut om hur underskotten ska återställas. 

En viktig förutsättning vid upprättandet av kommunens budget och plan är vilka antaganden som 

gjorts om löne- och prisutvecklingen. Löneökningen som är centralt budgeterad är drygt 20 mnkr per 

år för perioden 2016-2018. Bedömningen av lönekostnadsutvecklingen utgår i grunden från Sveriges 

Kommuner och Landstings bedömning av timlönekostnadsutvecklingen eftersom denna ligger till 

grund för kommunens tillgängliga resurser i form av skatter och kommunal utjämning. Sedan har en 

bedömning gjorts av löneutvecklingen inom den kommunala sektorn. I potten finns också medel för 

ändrade avtal för t.ex. ob, jour m.m. och lokal lönebildning. 

Preliminära arbetsgivaravgifter för 2016 är oförändrade 38,46 procent. Förändringar föreslås dock i de 

specialregler som gällt för ungdomar och äldre. Den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar upp till 

26 år tas bort i två steg. Från och med 2016 kompenseras kommunerna för detta i den kommunala 

utjämningen. Eventuell förändring av specialreglerna för äldre återkommer regeringen med i 

höstpropositionen. 

Några generella uppräkningar av nämndernas ramar har inte gjorts men vissa nämnds-

specifika justeringar har däremot gjorts, se nämndspecifikation. Nämnderna ska bedöma intäkts- och 

kostnadsutvecklingen för olika typer av varor och tjänster och beakta detta i sina detaljbudgetar. 

Internräntan är för hela perioden budgeterad med 2,5 procent, vilket är enligt SKL:s 

rekommendationer. 

De ekonomiska driftsramarna för perioden 2016-2018 har beräknats utifrån aktuell ram 2015 och med 

hänsyn till tidigare beslut i plan 2015-2017. Specifika justeringar har gjorts av nämndernas och 

styrelsens ramar för personal, övriga kostnader och intäkter. Avskrivningskostnad och 

kapitaltjänstkostnader är beräknade på förslag till investeringsplan 2016-2018 samt budget för 

investeringar år 2015. 

I nämndernas ramar har inte hänsyn tagits till någon resurstilldelning som baserar sig på demografins 

utveckling. Däremot finns en central pott och som ska fördelas när en ny modell arbetats fram under 
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2015. Denna modell ska avrapporteras till budgetberedningen i samband med avstämningen av 

budgeten i november/december. Justeringen av ramarna på grund av befolkningsförändring berör 

inte alla nämnder, utan det är framför allt lärande- och kulturnämnden och omsorgsnämnden som 

påverkas av fler/färre invånare.  

Pensionsutbetalningar inklusive löneskatt utgår från Skandias prognos från januari 2015 och uppgår 

till ca 26 mnkr per år inkl. löneskatt. 

Kommunens pensionsförpliktelser (inklusive löneskatt) uppgick till 506 mnkr den 31 december 

2014. På sikt kommer pensionerna både likviditetsmässigt och kostnadsmässigt att trängas med det 

ekonomiska utrymmet för verksamheten. 

Skatteintäkterna i budgeten är beräknad på skattesats 21,83 kr. Sveriges Kommuner och Landsting 

presenterar löpande prognoser över skatte- och statsbidragsutvecklingen. Bedömningen av 

kommunens skatte- och statsbidragsintäkter 2016-2018 bygger på prognosen enligt cirkulär 15:15 

från 29 april 2015. Budgeten för perioden är beräknad på invånarantalet per den 31 december 2015 

och utifrån den nya befolkningsprognosen 2015-2024. En höjning/sänkning av skatten med 1 kr 

medför ca 34 mnkr. 

I kommunplanen för 2016-2018 uppgår den totala investeringsnivån till 147,6 mnkr. För år 2016 

uppgår investeringsbudgeten till 58,3 mnkr, för år 2017 till 45,9 mnkr och för år 2018 uppgår 

investeringsplanen till 43,4 mnkr. Dessa investeringar är fördelade inom de olika nämndernas 

ansvarsområden och 3,6 mnkr per år avser exploateringsverksamheten. Den nämnd som tar störst 

andel i anspråk är teknik och samhällsbyggnad, med 69 procent av den totala investeringsbudgeten. 

Kommunens långfristiga lån uppgick vid utgången av år 2014 till 387 mnkr. I den tidigare planen 

ligger att nyupplåning ska ske under 2015 med 25 mnkr. Den budgeterade låneräntan under perioden 

2016-2018 ligger på 2,5 procent. De låga räntenivåerna är fördelaktiga för kommunens räntekostnader, 

men på sikt kommer räntorna att öka och en ränteökning med 1 procent innebär ca 4 mnkr i ökade 

kostnader. 
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RK-modellen: fyra aspekter vid finansiell bedömning 

RK-modellen är en finansiell analysmodell för att kartlägga och analysera resultat, finansiell 

utveckling och finansiell ställning. Målsättningen är att utifrån analysen identifiera finansiella 

möjligheter och problem och därigenom försöka klargöra om kommunen har en god ekonomisk 

hushållning som föreskrivs i kommunallagen. Varje perspektiv i modellen analyseras med hjälp av ett 

antal finansiella nyckeltal som har till uppgift att belysa ställning och utveckling inom de fyra 

perspektiven. Aspekterna resultat-kapacitet och risk-kontroll utgör hörnstenar i modellen. 

Resultat: Vilken balans har vi haft över våra intäkter och kostnader under året och över tiden? 

Kapacitet: Vilken kapacitet (betalningsberedskap) har vi för att möta finansiella svårigheter på lång 

sikt? 

Risk: Föreligger det några risker som kan påverka vårt resultat och vår kapacitet? 

Kontroll: Vilken kontroll har vi över den ekonomiska utvecklingen? Hur följs upprättade finansiella 

målsättningar och planer? 

 

Resultat och kapacitet 

Nybro kommuns resultat budgeteras under perioden 2016-2018 till 17,9 mnkr, 28,7 mnkr respektive 

22,7 mnkr. Det genomsnittliga budgeterade resultatet under perioden är 23,1 mnkr. Under perioden 

2016-2018 är det genomsnittliga budgeterade resultatet i relation till skatteintäkter och kommunal 

utjämning 2,1 procent. Många kommuner använder detta nyckeltal för att mäta att kommunen inte 

förbrukar mer än vad man får i intäkter. Ett positivt resultat behövs för att parera osäkerheter och 

risker i ekonomin och för att skapa utrymme för investeringar. En vanlig nivå på nyckeltalet bland 

kommuner är 2 procent, vilket Nybro kommun därmed når upp till över perioden. 

 

Mnkr 
Bokslut  

2014 
Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Årets resultat, 
kommunen -20,8 1,0 17,9 28,7 22,7 

 

Olika kostnaders andel av skatteintäkter och kommunal utjämning 

(nettokostnadsandel) 

En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och 

kostnader. Viktigt är då att analysera hur stor andel olika typer av återkommande löpande kostnader 

tar i anspråk av skatteintäkter och kommunal utjämning. På lång sikt krävs då att minst 2 procent finns 

kvar för att finansiera nettoinvesteringar och för att möta förändrade ekonomiska förutsättningar. 

Nybro kommuns mål är 2 procent eller omvänt en nettokostnadsandel på 98 procent. 
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Nettokostnadsandelen i budget 2015 är 99,9 procent och uppnår inte målet om 98 procent. I budget 

2016 nås heller inte målet, däremot uppnås målet 2017 och 2018. Men totalt över perioden uppnås 

målet om nettokostnadsandel på 98 procent. 

 

% Kommunen 
Bokslut 

2014 
Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Verksamhetens 

nettokostnader 97,7 94,6 92,9 91,9 92,6 

Jämförelsestörande 

poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avskrivningar 4,7 4,4 4,7 4,8 4,8 

Finansnetto -0,3 0,9 0,7 0,7 0,7 

Nettokostnadsandel 102,1 99,9 98,3 97,4 98,0 

 

 

Nettokostnads- och skatteintäktsökning 

Nettokostnaderna ökar över perioden, likväl som skatteintäkterna. Uppräkningen av skatteunderlaget 

är relativt god de kommande åren, men det påverkar också att löneökningarna blir högre. 

 

 

 

Investeringsvolym och självfinansieringsgrad 

Kommunen 
Bokslut 

2014 
Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Investeringar, netto 76,3 58,5 56,3 43,9 41,4 

Självfinansieringsgrad 90,1 153,3 203,2 299,4 324,5 

 

När den löpande driften har finansierats bör det helst finnas kvar tillräckligt stor andel av 

skatteintäkter och kommunal utjämning så att större delen av investeringarna kan finansieras med egna 

medel. Det är summan av årets resultat, avskrivningar och avsättningar som utgör det finansiella 

utrymmet för investeringar som kommunen kan göra utan att ta upp nya lån eller minska befintlig 
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likviditet. Detta benämns självfinansieringsgrad. Nybro kommuns investeringar för de kommande åren 

är självfinansierade. 

 

Soliditet och skuldsättningsgrad 

Soliditet är ett mått på den finansiella styrkan, betalningsförmågan på lång sikt. Den visar hur stor del 

av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel, det vill säga med skatteintäkter, eller hur 

stor del av kommunens tillgångar som inte motsvaras av skulder. 

Soliditeten (det egna kapitalet i relation till de totala tillgångarna) redovisas både inkluderat och 

exkluderat den pensionsskuld som ligger utanför balansräkningen. Från och med 1998 redovisas 

tidigare intjänad pensionsskuld som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen och enbart nyintjänad 

pensionsskuldsökning bokförs som avsättning i balansräkningen. 

 

Soliditet, % 
Bokslut  

2014 
Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Kommunens 

soliditet exkl. 
pensionsåtagande 37,4 35,9 38,1 39,9 41,2 

Kommunens 

soliditet inkl. 
pensionsåtagande -9,9 -10,1 -6,1 -3,4 -1,5 

 

Soliditeten, exkl. pensionsåtagande minskar i budget 2015 men ökar därefter. Det är de ökade 

resultatnivåerna som förbättrar det egna kapitalet och därmed soliditeten. Att även ta med 

pensionsåtagandet i nyckeltalet speglar bättre kommunens långsiktiga finansiella utrymme. 

Kommunens soliditet, inkl. pensionsåtagande uppgår till ca -10,1 procent i budget 2015, men 

förbättras i budget 2016-2018.  

 

Den del av de totala tillgångarna som finansierats med främmande kapital benämns 

skuldsättningsgrad. I skuldsättningsgraden ingår avsättningar, lång- och kortfristiga skulder. 

 

Skuldsättningsgrad, % 
Bokslut  

2014 
Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Kommunen 62,6 64,1 61,9 60,1 58,8 

 

Kommunens skuldsättningsgrad är högre i början av budgetperioden men minskar i slutet vilket beror 

på att det egna kapitalet ökar i och med förbättrade resultatnivåer. 

 

Skattesats 

Nybro kommuns skattesats för 2016 är oförändrad 21,83 kronor. Landstingsskatten är 11,37 och 0,29 

kronor i begravningsavgift. Kyrkoavgift (1,17 kronor) betalar de som är medlemmar i svenska kyrkan. 

En ökning av kommunalskatten med 1 krona ger ca 34 mnkr i ökade skatteintäkter. 

 



18 

 

Risk och kontroll 

Likviditet 

Den kortsiktiga betalningsberedskapen är likviditeten där kassalikviditeten utgörs av 

omsättningstillgångarna (exkluderat lager) i förhållande till de kortfristiga skulderna. Om måttet 

överstiger 100 procent innebär det att de likvida medlen är högre än de kortfristiga skulderna och 

räcker till att betala de skulder som förfaller inom den närmaste tiden. 

 

Kassalikviditet, % 
Bokslut  

2014 
Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Kommunen 79,9 79,6 83,5 97,0 111,2 

 

Nybro kommuns kassalikviditet understiger de 100 procent och innebär att de kortfristiga skulderna är 

högre än de likvida medlen. I budget 2017 närmar vi oss 100 procent och i budget 2018 är 

kassalikviditeten 111,2 procent. 

  

Balanslikviditet motsvarar i princip samma mått men lagret är inkluderat. 

 

Balanslikviditet, % 
Bokslut  

2014 
Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Kommunen 94,2 100,3 97,8 111,3 125,5 

 

Om lagret räknas in så är de kortfristiga skulderna lägre än de likvida medlen under perioden förutom 

för budget 2016.  

  

Rörelsekapitalet (omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder) är ett mått på kommunens 

finansiella styrka. 

 

Rörelsekapital, 

mnkr 

Bokslut  

2014 
Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Kommunen -13,9 0,6 -5,2 27,0 60,9 

 

Rörelsekapitalet är lågt i budget 2015 och 2016, men förbättrats och är positivt i budget 2017 och 

2018. Upptagande av lån 25 mnkr i budget 2015 förbättrar rörelsekapitalet, men något lån har inte 

tagits upp det första halvåret 2015. 
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Ränterisk – finansnetto 

Finansnettots utveckling är intressant ur finansieringssynpunkt. Ett negativt finansnetto innebär att 

räntekostnaderna överstiger ränteintäkterna. Det påverkar kommunens handlingsutrymme negativt 

ifråga om kommunens möjligheter att betala investeringar med egna medel. 

 

Finansnetto, mnkr 
Bokslut  

2014 
Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Kommunen 2,6 -9,2 -7,9 -7,7 -7,6 

 

Senaste årens ränteutveckling har varit gynnsam för kommunen och lånen är beräknade framåt med en 

räntesats på 2,5 procent. Finansnettot är negativt över perioden, men blir något bättre 2018. 

 

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 

En viktig del för att nå och bibehålla en god ekonomisk hushållning är att det finns god 

budgetföljsamhet i kommunen. I tabellen nedan redovisas hur den varit de fyra senaste åren. 

 

Budgetföljsamhet, 

mnkr 
Budget Prognos, juni Utfall 

Diff. prognos -

utfall 

Diff. budget 

- utfall 

2010 6,7 13,8 13,8 0 20,6 

2011 3,6 3,5 19,2 15,7 15,6 

2012 4,3 20,0 14,4 -5,6 10,1 

2013 -4,3 5,2 10,3 5,1 14,6 

2014, prognos aug. 0,9 -25,6 -20,8 4,8 -21,7 

 

Budgeten som beslutades i december 2014 för 2015 har ett ekonomiskt resultat på 1,0 mnkr. Under 

året har prognoserna för nämnderna svängt både uppåt och nedåt. Prognosen för 2015 är ett negativt 

resultat på ca 17 mnkr. Det är framför allt omsorgsnämnden som inte håller sina budgetram.  Men 

också ökade kostnader för avskrivningar och sämre skatteprognos. Det är också av stor vikt att 

nämnderna håller sina budgetramar, vilket kan vara svårt att veta om besparingarna får full effekt 

2015. 
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Nämndernas avvikelser har varierat över åren, men totalt sett har de fyra senaste åren gått med 

underskott, vilket försvårar möjligheterna för kommunen att nå kommunfullmäktiges mål om god 

ekonomisk hushållning. I tabellen nedan redovisas respektive nämnds avvikelse mot budget. 

 

Nämndernas avvikelser, 

mnkr 
2010 2011 2012 2013 2014 

Kommunstyrelse 1,5 -3,7 -8,0 -2,5 0,9 

Teknisk nämnd -4,5 6,0 0,0 0,0 0,0 

Teknik- och 
samhällsbyggnadsnämnd* 3,8 2,9 1,2 3,7 -0,7 

Kultur- och 

fritidsnämnd** 

1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omsorgsnämnd 1,2 -9,3 3,0 -12,0 -8,6 

Individ- och 

familjenämnd -0,7 2,0 -2,4 -3,9 3,0 

Lärande- och 

kulturnämnd** -2,5 -7,0 -0,5 -2,3 -0,5 

Revision 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Överförmyndarnämnd 0,0 0,0 -0,3 -0,2 -01 

Summa 0,3 -9,1 -7,1 -17,2 -6,0 

      

Från och med 2012      

*) Teknik- och samhällsbyggnadsnämnd inkl. myndighetsnämnd och fritidsverksamheten  

**) Kultur- och fritidsnämndens verksamheter överflyttade till teknik- och samhällsbyggnadsnämnd och till barn- 

och utbildningsnämnd 

 

 

När det gäller prognoserna under året är det ett område som bör stärkas ytterligare för att ha en god 

finansiell kontroll och för att kunna uppnå de ekonomiska målen. För 2015 är prognoserna från 

nämnderna både positiva och negativa. Omsorgsnämndens prognos är -14,5 mnkr. Det är av största 

vikt att nämnderna håller sina budgetar. Om de inte gör det har vi ytterligare negativa resultat att 

återhämta framöver. 
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Placerade pensionsmedel 

I kommunal redovisningslag (1997:614) regleras hur pensionskostnad/skuld ska redovisas enligt den 

s.k. blandmodellen. Enligt denna ska pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som 

skuld i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade före 1998 ska redovisas som 

ansvarsförbindelse. 

Pensionsåtaganden, 

mnkr 
2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 

Avsättningar 
intjänade före 1998 

356,4 389,7 389,6 412,9 407,1 

Avsättningar 

intjänade efter 1997 

26,9 23,5 23,7 25,5 35,4 

Löneskatt 93,0 100,2 100,3 106,4 107,4 

Total 

pensionsskuld 476,2 513,5 513,5 544,8 549,9 

      

Pensionsskuld per 
invånare (tkr) 

     

Nybro kommun 24,2 26,1 26,4 28,0 28,0 

Kalmar län 23,8 26,5 26,7 28,5  

Hela riket (vägt 
medelvärde) 

23,9 26,5 26,6 28,0  

 

Under 2013 bytte kommunen pensionsskuldsförvaltare från SPP till Skandia.  Till bokslut 2014 har en 

ny pensionsskuldsprognos tagits fram av Skandia och avsättningen för visstidspensioner för 

förtroendevalda ökar med 11,9 mnkr. Avsättningen ökar i och med att uttagen har påbörjats i år. 

Avsättningen är beräknad utifrån försiktighetsprincipen om hela beloppet och tidsperioden utfaller. 

Beräkningen har en tidsperiod på ca 35 år, vilket gör att beloppet är betydande. Avsättningen kan 

sedan förändras mellan åren beroende på om den kommer att regleras med exempelvis inkomst. 

Pensionsskulden ökar från 544,8 mnkr 2013 till 549,9 mnkr 2014. Pensionsskulden per invånare är 

oförändrad de senaste två åren. 

 

Finansiella 

placeringar, mnkr 
Bokfört värde 

Tillgångsslag 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 

Aktier 29,3 33,8 36,6 42,0 46,1 

Räntebärande 30,5 33,3 35,0 38,4 40,2 

Upplupna 
ränteintäkter 

0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 

Likvida medel 1,3 2,3 3,0 1,8 4,8 

Summa 61,6 69,8 75,0 82,6 91,4 

      

 Marknadsvärde 

Aktier 40,4 37,7 43,6 53,5 59,9 

Räntebärande 30,8 33,3 35,9 39,4 41,1 

Upplupna 

ränteintäkter 

0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 

Likvida medel 1,1 2,3 3,0 1,8 4,8 

Summa 72,9 73,7 82,9 95,0 106,0 
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Kommunen har satt in 50 mnkr till KLP AB, det länsgemensamma pensionskapitalförvaltnings-

bolaget, och marknadsvärdet siste december 2014 uppgår till 106,0 mnkr. 

 

Återlånade medel, 

mnkr 
2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 

Total pensionsskuld 476,2 513,5 513,5 544,8 549,9 

Finansiella 

placeringar -61,6 -69,8 -75,0 -82,6 -91,4 

Summa återlånade 

medel 414,6 443,7 438,5 462,2 458,5 

 

I tabellen ovan redovisas skillnaden mellan total pensionsförpliktelse och finansiella placeringar 

avsedda för kommande pensionsutbetalningar. Denna skillnad definieras i kommunala sammanhang 

som återlån av pensionsmedel. Av den totala pensionsskulden finns det 16,6 procent i avsatta medel 

om man beräknar på det bokförda värdet. 

 

Borgensåtaganden 

Totalramen för generell borgen uppgår till 1 456 mnkr för bolagen den 31 december 2014. Hela 

utrymmet är inte utnyttjat utan uppgår till 767,9 mnkr. 

 

Mnkr 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 

Kommunägda 

företag 678,0 679,7 787,6 767,2 767,9 

Egna hem och 
småhus 4,8 4,3 3,9 3,5 3,1 

Övriga 0,7 0,7 2,9 2,8 2,6 

Summa 

borgensåtaganden 683,5 684,7 794,4 773,5 773,6 

 

 

Borgensåtagande 2014-12-31 Beviljat (kr) Utnyttjat (kr) 

Nybro Kommunbolag AB 60 000 000 60 000 000 

AB Nybro Brunn 52 000 000 22 400 000 

Nybro Bostads AB 400 000 000 328 679 869 

Nybro Elnät AB 329 659 848 234 500 000 

Nybro Värmecentral AB 516 500 000 33 700 000 

Nybro Energi AB 86 000 000 78 100 000 

Transtorpsfastigheter AB 12 000 000 10 550 000 
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Medlemsansvar 

Nybro kommun har i april 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 

Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per den 

2014-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 

borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 

reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av 

ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 

storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 

förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 

ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Nybro kommuns ansvar enligt ovan nämnd 

borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 

förpliktelser till 299 065 476 978 kronor och de totala tillgångarna till 290 729 650 160 kronor. 

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 304 917 711 kronor och andelen av de 

totala tillgångarna uppgick till 1 268 845 414 kronor. 

Nybro kommun har sedan 2010 dessutom upptagit ett förlagslån på 3,6 mnkr på 30 år som lämnats till 

Kommuninvest. 

 

Känslighetsanalys 

Nybro kommun påverkar av en mängd omvärldsfaktorer och i tabellen nedan ger vi några exempel på 

händelser och dess effekter på kommunens ekonomi. 

 

Känslighetsanalys Tkr 

1 kr i utdebitering (skattehöjning/skattesänkning) 36 000 

1 ny invånare 47 

1 procents ränteförändring på lån 3 960 

1 procents löneökning 8 000 

1 procents ökning av övriga kostnader 4 900 

10 nya heltidstjänster (27 tkr i månadslön, 38,46 procent i po) 4 500 

1 barn i förskolan 112 

1 elev i grundskolan 96 

1 elev i gymnasieskolan 116 

1 procents ökning av försörjningsstödet 113 

1 LVU-placering i 6 månader 850 

1 LVM-placering i 6 månader 850 
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Sammanfattning 

I kommunplan 2016-2018 är de budgeterade resultaten 17,9 mnkr, 28,7 mnkr och 22,7 mnkr 

respektive år. Resultatet i budget 2016-2018 klarar balanskravet. Målet om 2 procent av skatter och 

utjämning eller omvänt 98 procents nettokostnadsandel uppnås över perioden men inte det enskilda 

året 2016. Budget 2017 och 2018 har däremot resultatnivåer som klarar målet. Justeringar av 

nämndernas budgetramar 2015-2017 möjliggör resultatnivåerna. Det är dock av stor betydelse att 

justeringen av ramarna verkställs.  

Nyupplåning på 25 mnkr finns inplanerat i budget 2015, men har inte verkställts det första halvåret.  

Låneskulden är ca 400 mnkr och kommunen har haft fördel av det låga ränteläget. Men en hög 

skuldsättning innebär att kommunen är känsligare för förändringar i räntenivåerna. En ökning med 1 

procent på räntan innebär ca 4 mnkr i ökade räntekostnader. 

Det är av stor vikt att nämnderna håller sina budgetramar så att de budgeterade resultatnivåerna kan 

hållas. Ett negativt resultat ska återställas enligt det regelverk som finns och påverkar de tre 

kommande årens verksamheter.  

Resultatet i bokslut 2014 var -20,8 mnkr och balanskravsresultatet -16,1 och ska återställas 2015-2017. 

Prognosen för 2015 är ca -17 mnkr som också ska återställas, men under perioden 2016-2018. Detta 

innebär att resultaten de kommande åren måste vara i den nivån så att de negativa resultaten för 2013, 

2014 och 2015 återställs. 
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Resultatbudget      

      

Tkr Bokslut Budget 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Verksamhetens intäkter 194 453 326 659 326 659 326 659 326 659 

Pensionsutbetalning inkl. löneskatt -34 157 -26 495 -26 082 -26 136 -27 218 

Löneökningar 0 -18 574 -44 353 -73 659 -103 547 

Pott för resursfördelning (1)     -5 000 -5 000 -5 000 

Pott för ökade hyror (2)     -8 000 -10 000 -12 000 

Pott för förändring i befolkning (3)     -7 452 -9 028 -20 554 

Ökade kostn. för soc avg unga (4)     -4 390 -5 153 -5 160 

Ökning semesterlöneskulden 0 -1 500 -2 000 -2 000 -2 000 

Försäkringsfond 0 -150 -200 -200 -200 

Kommunplanskonto 0 -3 786 -3 786 0 0 

Verksamhetens bruttokostnad  -1 116 049 -1 242 586 -1 222 952 -1 211 425 -1 212 725 

Summa kostnader -1 150 206 -1 293 091 -1 324 215 -1 342 600 -1 388 404 

Avskrivningar -45 572 -45 182 -50 386 -52 720 -54 555 

Reavinst/förlust 0 1 000 1 000 1 000 1 000 

Skogsavverkning (5) 0 1 000 4 000 4 000 4 000 

Jämförelsestörande intäkt (AFA) 0 0 0 0 0 

Verksamhetens nettokostnad -1 001 325 -1 009 614 -1 042 942 -1 063 660 -1 111 300 

  

Skatteintäkter 724 560 747 162 788 031 821 917 856 437 

Slutavräkning -1 987 3 177 0 0 0 

Inkomstutjämningsbidrag 221 156 238 634 255 007 260 595 271 595 

Kostnadsutjämning -24 486 -23 944 -25 487 -29 695 -28 443 

Regleringsbidrag 4 520 3 566 -4 721 -8 721 -14 151 

Strukturbidrag 2 026 2 039 2 066 2 077 2 096 

Utjämning LSS-kostnader 18 536 14 833 19 466 19 571 19 752 

Kommunal fastighetsavgift 33 587 34 266 34 305 34 305 34 305 

Summa intäkter  977 912 1 019 733 1 068 667 1 100 049 1 141 591 

            

Finansiella intäkter 10 300 500 500 500 500 

Borgensavgifter kommunala bolag 1 942 2 000 2 000 2 000 2 000 

Finansiella kostnader -9 664 -11 654 -10 358 -10 206 -10 123 

Finansnetto 2 578 -9 154 -7 858 -7 706 -7 623 

            

Året resultat -20 835 965 17 866 28 683 22 669 
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1) I resultatbudgeten finns pott för resurstilldelning som ska tas fram under 2015.  

2) Det finns också en pott för ökade hyror som är en del i uppdrag 2015:1 där 

fastighetsverksamheten ska utredas.  

3) I den senaste befolkningsprognosen ökar Nybro kommuns befolkning och skatteprognosen är 

beräknad utifrån en ökad befolkning. För att inte ta ut intäkten i förskott har en central pott för 

förändring i befolkning skapats.  

4) Arbetsgivaravgiften för unga kommer att höjas och kompensation för detta finns i 

utjämningssystemet 2016 och framåt, men samtidigt kommer kommunens kostnader öka. 

5) Intäkter från skogsavverkning ökar till 4 mnkr per år. 

  



27 

 

  

Balansbudget      

      

Tkr Bokslut Budget Budget 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Tillgångar           

Anläggningstillgångar           

Fastigheter och anläggningar 749 262 748 801 768 511 759 668 746 491 

Maskiner och inventarier 68 746 63 144 68 746 68 746 68 746 

            

Finansiella anläggningstillgångar 27 104 27 356 27 104 27 104 27 104 

Summa anläggningstillgångar 845 112 839 301 864 361 855 518 842 341 

            

Omsättningstillgångar           

Förråd 34 220 48 305 34 220 34 220 34 220 

Fordringar 93 162 78 437 93 162 93 162 93 162 

Placerade pensionsmedel 86 360 84 011 86 360 86 360 86 360 

Likvida medel 11 208 24 091 19 905 52 100 85 968 

Summa omsättningstillgångar 224 950 234 844 233 647 265 842 299 710 

            

Summa tillgångar 1 070 062 1 074 145 1 098 008 1 121 360 1 142 051 

            

Eget kapital, avsättningar och skulder           

Eget kapital           

Ingående balans 420 932 384 432 400 994 418 860 447 543 

Justerat för resultatregleringsfonder -67 0 0 0 0 

Årets resultat -20 835 964 17 866 28 683 22 669 

Summa eget kapital 400 030 385 396 418 860 447 543 470 212 

            

Avsättningar           

Avsättning för pensioner 43 988 43 615 46 224 49 953 57 035 

Summa avsättningar 43 988 43 615 46 224 49 953 57 035 

            

Skulder           

Långfristiga skulder 387 206 410 906 394 086 385 026 375 966 

Kortfristiga skulder 238 839 234 228 238 839 238 839 238 839 

Summa skulder 626 044 645 134 632 924 623 864 614 804 

            

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 070 062 1 074 145 1 098 008 1 121 360 1 142 051 

            

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt 505 862 494 058 486 229 485 360 487 472 

Ansvars- och borgensförbindelser 773 627 773 471 773 471 773 471 773 471 
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Kassaflödesanalys      

      

Tkr Bokslut Budget Budget 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Den löpande verksamheten           

Resultat efter finansiella poster -20 835 964 17 866 28 683 22 669 

Justering för av- och nedskrivningar 45 572 45 182 50 386 52 720 54 555 

Justering ej likviditetspåverkande poster 12 126 0 2 236 3 729 7 082 

Kassaflöde från den löpande verksamheten           

före förändringar av rörelsekapital 36 863 46 146 70 488 85 131 84 305 

Ökning(-)Minskning(+) av förråd 10 222 0 0 0 0 

Ökning(-)Minskning(+) av kortfristiga fordringar -28 598 0 0 0 0 

Ökning(+)Minskning(-) av kortfristiga skulder 13 629 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 32 116 46 146 70 488 85 131 84 305 

            

Investeringsverksamheten           

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -77 504 -60 535 -58 332 -45 877 -43 377 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 156 2 000 2 000 2 000 2 000 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -76 348 -58 535 -56 332 -43 877 -41 377 

            

Finansieringsverksamheten           

Amortering av låneskuld -9 020 -9 010 -9 060 -9 060 -9 060 

Nyupplåning 0 25 000 0 0 0 

Förändring av lånefordringar -1 320 0 0 0 0 

Nyutlåning 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10 340 15 990 -9 060 -9 060 -9 060 

            

Summa kassaflöde -54 572 3 601 5 096 32 194 33 868 

            

Likvida medel vid årets början 65 780 20 490 14 809 19 905 52 100 

Likvida medel vid årets slut 11 208 24 091 19 905 52 100 85 968 
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Exploateringsbudget 2015 2016 2017 2018 

Intäkter 3 100 2 240 1 880 4 858 

Kostnader -1 700 -1 065 -1 228 -3 783 

Årets resultat 1 400 1 175 652 1 075 

 

 

Investeringsbudgeten för exploateringsverksamheten är 3,6 mnkr per år och finns med i 

sammanställningen över samtliga investeringar. 

 

 

 

  

Tkr 
Bokslut 

2014 

Budget 

2015 

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Budget 

2018 

Kommunstyrelse -72 733 -74 546 -73 695 -70 341 -71 641 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnd -75 881 -73 376 -71 419 -70 712 -70 712 

Myndighetsnämnd -380 -456 -447 -442 -442 

Omsorgsnämnd -226 969 -218 848 -213 743 -211 612 -211 612 

Individ- och familjenämnd -178 568 -179 886 -175 556 -173 809 -173 809 

Lärande- och kulturnämnd -366 992 -365 722 -358 189 -354 606 -354 606 

Revision -952 -952 -952 -952 -952 

Överförmyndarnämnd -1 942 -2 141 -2 292 -2 292 -2 292 

Total -924 417 -915 927 -896 293 -884 766 -886 066 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen 2015 2016 2017 2018 

Integration 4 000  -4 000  

Ramjustering -1 444 -1 451 -704  

Uppdrag administration -750 -750    

EU-val -350      

Allmänna val -600      

Nybro.se -500     

Pukeberg  1 350 1 350 1 300 
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Teknik- och samhällsbyggnadsnämnd 2015  2016 2017 2018 

Ramjustering -1 501 -1 457 -707  

Uppdrag administration -750 -750    

Förstudier saneringsområden  250   

 

 

 

Myndighetsnämnd 2015  2016 2017 2018 

Ramjustering  -5 -9 -5  

 

 

 

Omsorgsnämnd 2015  2016 2017 2018 

Resursfördelning 869 403    

Ramjustering  -712 -4 355 -2 131  

Uppdrag administration -750 -750    

 

 

 

Individ- och familjenämnd 2015  2016 2017 2018 

Ramjustering  -1 816 -3 580 -1 747  

Uppdrag administration -750 -750    

 

 

 

Lärande- och kulturnämnd 2015  2016 2017 2018 

Resursfördelning 1 084 2 241    

Ramjustering  -2 665 -7 283 -3 583  

Uppdrag administration -750 -750    

Glasskolan  500   

 

 

Överförmyndarnämnd 2015  2016 2017 2018 

Utökad ram 258  151    
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Investeringsbudget 

2015 

inkl. tb 2016 2017 2018 

Kommunstyrelse 4 469 3 610 3 610 3 610 

 -Räddningstjänsten* 4 000 500 0 0 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnd 49 243 40 042 28 087 25 587 

Myndighetsnämnd 0 0 0 0 

Omsorgsnämnd 2 906 1 136  1 136 1 136 

Individ- och familjenämnd 1 271 934  934  934 

Lärande- och kulturnämnd ** 6 267 8 510 8 510 8 510 

Överförmyndarnämnd 0 0 0 0 

Revision 0 0 0 0 

Exploateringsverksamheten 4 000 3 600 3 600 3 600 

Summa investeringar 72 156 58 332 45 877 43 377 

 

 

För samtliga nämnder förutom teknik- och samhällsbyggnadsnämnd är investeringsbudgeten ett 

ramanslag. 

 

*) Planeringen av räddningstjänstens fordonsplan kommer att ingå i den totala översynen av 

räddningstjänstens verksamhet. 

**) Lärande- och kulturnämndens investeringsram är utökad med medel för satsning på datorer i 

skolan. Lärande- och kulturnämnden får också disponera högst 1 mnkr för Skattkistans inventarier 

inom ramen för den beslutade totala investeringsramen för 2016. 
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Investeringsobjekt teknik- och samhällsbyggnadsnämnd 

 

 2015 2016 2017 2018 

Linnéasjön + Svartbäcksmåla+ Natur 1 250 2 250 2 250 0 

Utbyggnad enl Gång- och cykelplan 1 000   2 000 1 500 

Lejonet 5/Paradisskolan; Renov/ombyggnad slöjdsal 

& hemkunskap 1 200       

Lejonet 5/Paradisskolan; Fönsterrenovering hus 3     2 200   

Sporthallen 1/ Nybro sporthall: PCB sanering. Byte 

fönster; dränering 2 650       

Läraren 1/Fagerslättskolan tak idrott 1 200       

Hinshult 5:32/Alsterbro skola; Sporthall: Belysning 

& byte golv     2 500   

Syrenen 1/Skattkistan: Till- och ombyggnad förskola 15 000 20 000     

HVB-hem 4 500       

Demensplatser; förstudie, utredning, projektering 1 500       

Reinvesteringar; underhåll, konsultrapport 3 000 3 505 1 700   

Åtgärder efter energieffektiviseringsinventering    2 500 2 500   

Ny infart och P-plats Madesjövallen     4 000   

Gymnasiet 2 Åkrahällskolans aula   1 900     

Gymnasiet 2/Åkrahällskolan; hus 1 

Modernisering/ombyggnad kemisalar     1 500   

Sveavägen allé       1 500 

"Kristalltorget". Omr kring bibliotek, FH       3 500 

Gång- och cykelväg Alsterbro       1 500 

Glas i Centrum       2 000 

Trädgårdsmästaren/Bolanders bäck       2 000 

Bygga samman Madesjövägen-Titanvägen       3 000 

Gymnasiet 1/Åkrahällskolan; hus 1-5 Isolering/nytt 

tätskikt; Brand- och utrymningslarm        1 150 

Tilläggsbudget 2015 5 808    

Totalt TSN exkl. ramanslag 37 108 30 155 18 650 16 150 
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Begrepp 

 

Kommunplan:  Vision 

 Kommunfullmäktigemål 

 Värdegrund 

 Rambudget för år 1 och plan för år 2-3  

 Investeringsbudget 

 Planeringsprinciper för utvecklad budgetprocess  

 Prioriteringar  

 Uppdrag till kommunchefen  

Verksamhetsplan: nämndens plan och nyckeltal kopplade till kommunfullmäktigemålen för att 

genomföra sitt uppdrag 

Handlingsplaner: verksamheternas planer och nyckeltal för att genomföra uppdragen 

Policy/program: antaget av kommunfullmäktige i syfte att styra mot uppsatta mål och 

underlätta verkställighet av beslut 

Reglemente: kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd eller styrelse 

Delegation: förteckning över de beslut som nämnd/styrelse överlämnat till angiven delegat 

Uppföljning: så här blev det 

Utvärdering: blev det som vi ville – dvs. når vi målen? 

Stratsys: stödsystem för styrning, ledning, planering och rapportering 

VAD-frågor: frågor där politiken i huvudsak beslutar om riktning och ambition 

HUR-frågor: frågor där tjänstemannaorganisationen tar beslut för att genomföra politiska 

beslut på verksamhetsnivå 

 


