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Hela Nybro kommun ska leva! 

Vi, Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och SPI Välfärden, presenterar nu en 

budget för Nybro kommun 2017 och framåt. 

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 kvalitet ́ 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, gott och värdigt 

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 behovsanpassad trygg omsorg som bidrar till 

hög livskvalitet. Vi ska ta tillvara de kunskaper och 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. 

Ansvaret att skapa en framtidstro ligger hos politiken och 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 ska vi skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt och en fortsatt god service till invånarna.  

 

Prioriterade utvecklingsområden  

Förutom att alltid hålla en hög kvalitet i all kärnverksamhet så ser vi utöver det ett antal områden som 

vi särskilt vill arbeta med för att stärka Nybros konkurrenskraft.  

 

Företagande 

Ett levande näringsliv är avgörande för en kommuns tillväxt. Det är företagen som skapar de flesta 

arbetstillfällena. Det privata näringslivet och enskilda människors innovationer har varit och kommer 

alltid att vara grunden för Nybros välfärd. Tillsammans med kommunens näringslivskontor och Nybro 

Företagsgrupp samt övriga näringslivsorganisationer vill vi skapa än större möjligheter för tillväxt i hela 

kommunen. Det ska vara lätt att etablera sig i Nybro och vi ska än mer stärka upp den redan goda 

servicenivån gentemot näringslivet. Vår ambition är att bli länets mest företagsvänliga kommun och 

säkra att vi håller länets bästa servicenivå gentemot näringslivet. Vi ska aktivt arbeta för att snabbt 

tillhandahålla exploateringsmark, säkra att hela kommunen ska ha tillgång till fiber/bredband, föra en 

aktiv dialog med näringslivet. Tillsammans med grannkommunerna påbörja arbetet med 

destinationsutveckling för att ytterligare stärka turistnäringen. Ett aktivt arbete för att skapa möjligheter 

till etablering av ny hotellverksamhet. 

 

Bostadsmarknad 

Vi är glada och stolta över att allt fler väljer att flytta till Nybro och vi känner starkt att vi är på rätt väg, 

men vi är inte nöjda. Det byggs för lite i Nybro vilket gör att det just nu råder bostadsbrist. Det finns en 

efterfrågan av fler bostäder och fler boendealternativ. Vi har gett i uppdrag till kommunens bostadsbolag 
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att bygga mer. Detta räcker dock inte. Vi behöver fler entreprenörer som vill satsa och bygga i Nybro. 

Ett av de prioriterade områdena är bostadsförsörjningen och byggandet av flera boendealternativ som 

attraherar alla åldrar. Detta arbete kommer att vara avgörande för Nybros tillväxt. Nybros attraktiva läge 

mellan Kalmar och Växjö ger oss en fördel vi ska nyttja och marknadsföra. Vi ser att våra insatser på 

detta område kräver åtgärder både i nutid samt insatser av mer långsiktig karaktär. Vi har dock en tydlig 

målsättning att upprätta en hög årlig bostadsproduktion i kommunen. Vi vill stärka Nybro som en 

attraktiv boendekommun. Vi ska regelbundet bjuda in byggherrar/entreprenörer för presentation av 

möjligheter att investera i Nybro kommun. Vi ska exploatera mark för fler bostäder. Vi vill förtäta och 

utveckla centrala områden i tätorten samtidigt som vi marknadsför befintliga attraktiva tomter på 

landsbygden. 

 

Välfärd 

En hög kvalitet i vår välfärd leder till utveckling, trygghet och framtidstro. Detta är begrepp som ska 

vara synonyma med Nybro oavsett i vilken ålder du befinner dig. Livet ser olika ut för oss i olika åldrar 

men oavsett det så ska du känna dig trygg med den kommunala servicen. Omsorg om våra äldre och 

funktionshindrade ska vara behovsanpassad och av bästa möjliga kvalitet. Mötesplatser liksom 

anhörigstöd skall vidareutvecklas med omsorgstagarna i fokus. Barn och unga ska få en så trygg och 

kärleksfull start i livet som möjligt. Varje barn och ungdom ska känna sig sedd, bekräftad och 

respekterad. Allt utanförskap ska motarbetas. För att hålla en hög kvalitet i vår verksamhet är vi 

beroende av goda medarbetare. Vi arbetar ständigt för att stärka vår attraktivitet som arbetsgivare för att 

upprätthålla en god kompetensförsörjning. Vi vill värna valfriheten i äldreomsorgen och arbeta för att 

omsorgstagarens önskemål ska respekteras och tillmötesgås i största möjliga mån. Vi vill 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. Bibehålla den höga kvaliteten i grundskolan. Vi vill 

utveckla Vuxenutbildning då vi ser att det idag är ett effektivt sätt att få både gamla och nya medborgare 

att etablera sig på arbetsmarknaden.  

Vi vill fortsätta med vårt omfattande projekt med syfte att komma tillrätta med de höga sjuktalen och 

fokusera på kvalitets- och värdighetsfrågor inom omsorgen. Nybro ska ligga bland Sveriges bästa 

skolkommuner och landets bästa äldrekommuner. 

 

Integration 

Vi lever i en tid då många länder runtom i världen upplever krig och oro. Flyktingströmmarna har aldrig 

varit så stora i modern tid som de är just nu. Många flyktingar söker sig till Europa. Sverige är det land 

i Europa som enskilt tagit emot flest flyktingar. I Nybro har vi ett ansvar att på ett så bra sätt som möjligt 

se till att integrerings- och etableringsprocesserna genomförs så effektivt som möjligt. Att få en 

utbildningsplats, ett arbete, ett hem och få lära sig språket är förutsättningar för en god integrering som 

i sin tur förhindrar utanförskap. Vi vill ta hänsyn till de utökade behoven som integrationsarbetet ställer 

på välfärden. Vi vill ligga i framkant vad gäller, mottagande, utbildning, integrering samt etablering.  

 

Christina Davidson (C)  Peter Lilja (M)  Jimmy Loord (KD)  

 

 

Maria Linnér (L)  Bodil Bagert (SPI Välfärden) 
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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 

”Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna” 

Vårt värdskap grundar sig i Nybro kommuns visionsvärde: "Kreativ gemenskap skapar trivsel, 

utveckling och framtidstro" och baseras på de tre kärnvärdena: "Natur, Gemenskap och 

Kreativitet"  

 

Vår verksamhet bygger på möten mellan människor. Våra relationer är öppna och ärliga. 

Arbetet kännetecknas av omtanke om medborgare och varandra, i en miljö som genomsyras 

av öppenhet och tillit. Vi ställer snabbt om utifrån nya villkor och vad medborgare, 

föreningsliv och näringsliv efterfrågar.  

 

Alla har respekt för offentliga medel, ställer kostnader mot värde och behov, gemensamt tar vi 

ansvar för prioritering och utför tjänster som präglas av hög kvalitet. Alla är delaktiga och 

engagerade, interna gränser får inte vara ett hinder för att ta del av varandras kunskap.  

Vi lever med förändringar - att lära sig är att förändra sig. Var och en som ser ett problem har 

ansvar och befogenhet att söka en lösning. Våra åtaganden och planering sker med hänsyn till 

minsta möjliga miljöpåverkan och en hållbar ekologisk utveckling. Vi strävar efter ständig 

förbättring och utveckling. 
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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 2017-2019 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 läge som innehåller många utmaningar. Där bland annat 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 

var 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. 

Det har tagits fram ny statistik utifrån 2014 års räkenskapssammandrag och denna visar att den 

högre kostnadsnivån är lägre än tidigare, men det är fortfarande stor skillnad mot 

standardkostnaden i vissa verksamheter. 

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.  

Bokslutet 2015 blev ett år med ett resultat på 21,4 mnkr, vilket är positivt. Det positiva resultatet 

beror till stor del på lågt ränteläge, reavinster och utdelning från KLP, återbetalning av premier 

från AFA m.m. Nämndernas resultat var -7,4 mnkr. Det är dock av stor vikt att nämnderna 

klarar sina budgetramar för att kommunen ska ha god ekonomi och nå uppsatta mål. 

 

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. 
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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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2017:1 All upphandling i kommunen och dess bolag sker enligt lagen om offentlig upphandling och 

kommunens upphandlingspolicy. Offentlig upphandling har blivit mer komplicerad och omfattande. 

Flera kommuner samarbetar idag mer eller mindre inom området. Upphandlingsenheten i Västerviks 

kommun arbetar som inköpscentral där enheten gör upphandlingar åt Hultsfred, Högsby, Mönsterås, 

Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks kommun. Nybro kommun har ett visst samarbete med Kalmar 

kommun.  

För att möta framtiden och klara rättssäkerheten behöver vi hitta långsiktiga lösningar för 

upphandlingsfrågorna i kommunen. 

Att utreda olika alternativ till utökat samarbete mellan kommuner alternativt att undersöka möjligheten 

att ansluta kommunen till någon befintlig inköpscentral. 

 

2017:2 Sociala frågor är en del av kommunens kärnverksamhet som i grunden handlar om våra 

invånares välbefinnande. För att nå framgång i detta arbete är det nödvändigt med en helhetssyn där 

alla förvaltningar involveras utifrån samma målbild. Barn och unga, psykisk hälsa samt integration är 

tre exempel på områden där vi kan bli än bättre i vår samverkan får att nå större mänskliga vinningar. 

Därför vill vi påbörja ett arbete med att:       

 Verka för en kommunövergripande systematisk och strukturerad samverkan för att främja 

socioekonomiska arbetssätt. Samverkan ska syfta till att stärka det förebyggande arbetet samt 

aktivt motverka utanförskap och ohälsa.  

 

2017:3 Bredda barnomsorg på obekväm arbetstid, så att fler kan utnyttja den. För att tillgängliggöra 

barnomsorg på obekväm arbetstid behöver för alla behöver målgruppen och öppettiderna utökas. 

Därför ger vi i uppdrag till lärande- och kulturnämnden att ta fram förslag på hur vi ska lösa 

barnomsorgen på obekväm arbetstid även för skolbarn samt att utöka öppettiderna att även gälla nätter 

och helger. Vi ser gärna även att man tittar på en lösning i hemmiljö. . (Ändringsyrkande från S och 

under förutsättning att Nybro kommun tilldelas det extra statsbidrag som utlovats men ännu inte 

beslutats.) 

 

2017:4 Att göra ett generellt lärarlönelyft för de lärare som inte får ta del av det statliga lärarlönelyftet  
Nybro är känt för att ha en skola i toppklass. Att behålla våra duktiga lärare är en viktig nyckel för att 

bibehålla den nivån. Därför ger vi lärande och Kulturnämnden i uppdrag att ta fram en modell rör att 

ge alla lärare ett lönelyft inte bara de som omfattas av det statliga lärarlönelyftet. (Ändringsyrkande 

från S och under förutsättning att Nybro kommun tilldelas det extra statsbidrag som utlovats men ännu 

inte beslutats.) 

 

Uppdragstagare 
Uppdragen lämnas till kommunstyrelsen, som fattar beslut. Kommunstyrelsens beslut utgör därefter 

kommunchefens grund för verkställande av uppdragen. 
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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 

Utred 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”. 

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. 

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.  

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. 
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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 13 april 2016 presenterade regeringen vårpropositionen. Nedan sammanfattas propositionens 

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

cirkulär 16:16. 

 Satsning på skollokaler med 100 miljoner 2016 

 Satsning för ökad kompetens för lärare inom SFI och svenska som andra språk inom komvux 

 Fler snabbspår 

 Arbetet mot rasism och främlingsfientlighet i skolorna ska stärkas 

 Förenklat regelverk för ersättning för ensamkommande barn 

 Satsning på folkbiblioteken 

 Lärarsatsning – kvalificerade lärare 

 Införa lärarassistenter 

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

på en relativt svag utveckling av den internationella ekonomin. De länder som Sverige har störst 

export till har i genomsnitt haft en årlig BNP-tillväxt på 1,5 procent under de senaste fyra åren. Detta 

är en procentenhet lägre än normalt. I år och nästa år är prognosen något bättre ca 2 procent. Det är de 

låga råvarupriserna som pressar tillväxtmarknaderna och osäkerheten om framtiden som tynger de mer 

utvecklade länderna. Både USA och Storbritannien men även i EU-området kommer att ha en dämpad 

utveckling. Sveriges grannländer har stor påverkan på den svenska ekonomin då en stor del av vår 

export går dit. Både Finland och Norge har haft problem med sina ekonomier som en följd av låga 

olje- och råvarupriser. Även Danmark har låga tillväxttal. BNP beräknas inte öka mer än med 1 

procent i år. Framåt ser det bättre ut, men fortsatt låg tillväxt. 

Utvecklingen av den svenska exporten blir därmed ganska dämpad. Mellan åren 2011 och 2014 ökade 

den svenska exporten med 1,2 procent i snitt per år. Att jämföra med åren 1990 till 2011 då den växte 

med i snitt 5,6 procent. 

Räntorna tros fortsatt vara låga både i år och nästa år. Bedömningen är att det först i slutet av 2017 

kommer den svenska reporäntan nå upp i noll procent. De korta räntorna beräknas inte ändras varken i 

år eller nästa år. Däremot kommer de långa räntorna öka mer markant. 

Det är den inhemska konsumtionen och investeringarna som driver utvecklingen. Den offentliga 

konsumtionen växte starkt i slutet på förra året och det var det omfattande flyktingmottagandet som 

bidrog till detta. I år räknar SKL med en ökning på 4,6 procent, vilket är den största ökningen ett 

enskilt år sedan 1979. 

Den ökade befolkningen bidrar till att den inhemska efterfrågan växer starkt både i år och nästa år. 

Detta påverkar både investeringar och offentlig konsumtion, men även hushållens konsumtion. 

Hushållens disponibla inkomster har ökat de senare åren så det finns en potential till ökning av 



11 

 

konsumtionsutgifterna. Hushållens sparande har också varit högt de senare åren. De svenska hushållen 

har dock en negativ syn på utvecklingen av ekonomin, vilket gör att de är försiktiga och begränsar sina 

utgifter. 

Arbetsmarknaden kommer att vara i högkonjunktur sommaren 2016 och därefter förstärkas ytterligare 

under 2017. För 2018 och 2019 görs ingen prognos då det är svårbedömt. Mot slutet av perioden 

påverkas också antalet arbetade timmar av den stora invandringen. Fler människor, men som också har 

svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta innebär att arbetskraften blir större men också en 

relativt större ökning av antalet arbetslösa. Successivt kommer därför jämviktsarbetslösheten stiga när 

de asylsökande får uppehållstillstånd och ingår i den totala befolkningen. 

Prognosen för löneökningarna är att dessa blir högre åren framöver och att inflationen kommer att öka, 

men ganska marginellt. Det är först under 2018 som inflationen kommer att uppgå till 2 procent. 

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

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

BNP (kalenderkorr.) 4,1 3,3 2,5 1,7 1,7 

Arbetade timmar (kalenderkorr.) 1,0 1,3 1,6 0,4 0,3 

Arbetslöshet (% av arbetskraften) 7,4 6,8 6,5 6,6 6,8 

Timlön, konjunkturlönestatistik 2,5 3,1 3,4 3,6 3,7 

KPI 0,0 0,8 1,6 3,4 3,0 

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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Vänstra grafen visar utifrån den befolkningsprognos som gjorts i april 2016 och den högra grafen 

utifrån oktober 2015.  

Ökningen är betydligt snabbare nu. Ökning på 20 procent fram till 2020 jämfört med 15 procent i 

oktober. Merparten på grund- och gymnasieskolan. 

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. 

Skatteunderlaget har de senaste åren ökat relativt lite, men ökade under 2015 och väntas bestå både i 

år och nästa år. Det beror på att den pågående återhämtningen av konjunkturen gett fart åt både löne- 

och pensionsinkomster. Även ändringar i skattelagstiftningen bidrar. För 2018 och 2019 kommer dock 

utvecklingen av skatteunderlaget vara lägre. 

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

och Ekonomistyrningsverket gör. Regeringen tror på en större ökning av pensionsinkomsterna. 

 I tabellen nedan ser ni olika prognoser under året för utvecklingen av skatteunderlaget.  
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 2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 

Vårprop. april 2016 5,0 5,7 5,4 4,6 4,3 25,0 

SKL, april 2016 5,0 5,0 5,2 4,3 4,3 23,8 

ESV, mars 2016 5,6 5,4 4,7 4,1 3,8 23,6 

SKL, feb. 2016 4,9 5,6 5,6 5,2 4,4 25,7 

 

Åren innan 2012 minskade befolkningen i Nybro kommun men vände 2014 och ökningen blev 225 

personer. Under 2015 ökade befolkningen med 40 personer och var den 31 december 19 754 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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0-5 år 1 168 1 233 1 269 1 246 1 252 1 252 1 281 

6-18 år 2 552 2 559 2 592 2 685 2 746 2 819 2 846 

19-44 år 5 698 5 755 5 715 5 675 5 637 5 655 5 717 

45-64 år  5 221 5 255 5 230 5 221 5 265 5 264 5 222 

65-w år 4 850 4 912 4 948 4 981 4 987 5 002 5 046 

Totalt 19 489 19 714 19 754 19 808 19 888 19 991 20 111 

Enligt prognosen ökar antalet personer i stort sett i samtliga åldersgrupper. I snitt ökar invånarantalet 

med 79 personer mellan 2015 och 2019. 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 2017-2019 att klara det lagstadgade balanskravet. 

Målet om 2 procent av skatter och utjämning kommer att nås 2017, men inte 2018 och 2019.  

Regeringen aviserade i samband med vårpropositionen om extra medel till kommunerna för 

flyktingmottagandet. De preliminära beräkningar som gjorts innebär att Nybro kommun kan erhålla 

33,5 mnkr 2017 och 2018. Detta generella statsbidrag kommer att minska fram till 2021 då det uppgår 

till 14 mnkr. I Kommunplanen har detta statsbidrag inte räknats in då det ännu inte har beslutats.   

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 fanns ett underskott på 1,2 mnkr och från bokslut 2014 på 16,1 mnkr som ska 

återställas. Med 2015 års balanskravsresultat på 14,2 mnkr återstår 3,1 mnkr att återställa.  

Kommunfullmäktige måste ta beslut om hur underskotten ska återställas senast i delårsrapporten för 

2016. 

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 2017-2019. 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 2017 är 38,33 procent. Förändringar har genomförts för de 

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

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

kommunala utjämningen. Specialreglerna för äldre har också justerats och för anställda födda före 

1937 gäller 6,15 procent och för anställda födda mellan 1938-1950 gäller 21,96 procent. 

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. Ny 

metod för att räkna fram internräntan kommer från och med 2017, vilken kommer att bygga på 

sektorns egna upplåningskostnader. Förslaget är att internräntan för 2017 är 1,75 procent. 
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De ekonomiska driftsramarna för perioden 2017-2019 har beräknats utifrån aktuell ram 2016 och med 

hänsyn till tidigare beslut i plan 2016-2018. Specifika justeringar har gjorts av nämndernas och 

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

kapitaltjänstkostnader är beräknade på förslag till investeringsplan 2017-2019 samt budget för 

investeringar år 2016. 

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

enligt den senaste befolkningsprognosen. 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.  

Centralt finns numera en pott för nya eller ökade hyror vid nyinvestering eller reinvestering. När 

lokalen tas i bruk utökas nämndens ram med den nya hyran.  

Pensionsutbetalningar inklusive löneskatt utgår från Skandias prognos från januari 2016 och uppgår 

till ca 26 mnkr per år inkl. löneskatt. 

Kommunens pensionsförpliktelser (inklusive löneskatt) uppgick till 484 mnkr den 31 december 

2015. På sikt kommer pensionerna både likviditetsmässigt och kostnadsmässigt att trängas med det 

ekonomiska utrymmet för verksamheten. 

Skatteintäkterna i budgeten är beräknad på skattesats 22,33 kr. Sveriges Kommuner och Landsting 

presenterar löpande prognoser över skatte- och statsbidragsutvecklingen. Bedömningen av 

kommunens skatte- och statsbidragsintäkter 2017-2019 bygger på prognosen enligt cirkulär 16:17 

från 28 april 2016. Budgeten för perioden är beräknad på invånarantalet per den 31 december 2016 

och utifrån den nya befolkningsprognosen 2016-2025. En höjning/sänkning av skatten med 1 kr 

medför ca 34 mnkr. 

I kommunplanen för 2017-2019 uppgår den totala investeringsnivån till 195,7 mnkr. För år 2017 

uppgår investeringsbudgeten till 59,5 mnkr, för år 2018 till 74,0 mnkr och för år 2019 uppgår 

investeringsplanen till 62,0 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 64 procent av den totala investeringsbudgeten. 

Kommunens långfristiga lån uppgick vid utgången av år 2015 till 378 mnkr. I den tidigare planen låg 

att nyupplåning ska ske under 2015 med 25 mnkr, detta behövdes inte då kommunen fick extra 

statsbidrag för flyktingmottagandet och återbetalning av premier från AFA. Den budgeterade 

låneräntan under perioden 2017-2019 ligger på 2,0 procent. Den genomsnittliga låneräntan 2015 var 

1,5 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? 

 

OBS! Den finansiella analysen har inte uppdaterats med nya siffror och kommentarer efter beslutet i 

kommunfullmäktige den 20 juni 2016. Där beslutades ett antal ändringsyrkanden från 

socialdemokraterna som gäller under förutsättning att Nybro kommun tilldelas det extra statsbidraget 

som utlovats men ännu ej beslutats. 

 

Resultat och kapacitet 

Nybro kommuns resultat budgeteras under perioden 2017-2019 till 24,6 mnkr, 4,1 mnkr respektive 1,2 

mnkr. Det genomsnittliga budgeterade resultatet under perioden är 10,0 mnkr. Under perioden 2017-

2019 är det genomsnittliga budgeterade resultatet i relation till skatteintäkter och kommunal utjämning 

0,9 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 inte når upp till över perioden. 

Regeringen aviserade i samband med vårpropositionen om extra medel till kommunerna för 

flyktingmottagandet. De preliminära beräkningar som gjorts innebär att Nybro kommun kan erhålla 

33,5 mnkr 2017 och 2018. Detta generella statsbidrag kommer att minska fram till 2021 då det uppgår 

till 14 mnkr. I Kommunplanen har detta statsbidrag inte räknats in då det ännu inte har beslutats.   

 

Mnkr 
Bokslut  

2015 
Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Årets resultat, 

kommunen 21,4 22,5 24,6 4,1 1,2 
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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. 

Nettokostnadsandelen i budget 2016 är 97,9 procent och uppnår målet om 98 procent. I budget 2017 

nås målet, däremot uppnås inte målet 2018 och 2019. Över perioden uppnås inte målet om 

nettokostnadsandel på 98 procent. 

 

% Kommunen 
Bokslut 

2015 
Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Verksamhetens 

nettokostnader 93,0 92,9 92,8 94,8 95,2 

Jämförelsestörande 
poster 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avskrivningar 4,7 4,7 4,8 4,7 4,5 

Finansnetto -0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 

Nettokostnadsandel 97,9 97,9 97,8 99,6 99,9 

 

 

Nettokostnads- och skatteintäktsökning 

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

är god under 2016 och 2017, men blir lägre 2018 och 2019. Löneökningarna blir högre under perioden 

vilket påverkar nettokostnaderna. 
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Investeringsvolym och självfinansieringsgrad 

Kommunen 
Bokslut 

2015 
Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Investeringar, netto 33,5 88,2 57,5 71,9 60,1 

Självfinansieringsgrad 340,7 133,8 231,3 177,3 237,3 

 

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 

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  

2015 
Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Kommunens 

soliditet exkl. 
pensionsåtagande 35,8 38,1 38,3 38,3 38,1 

Kommunens 

soliditet inkl. 
pensionsåtagande -5,3 -6,1 -0,2 0,2 0,3 

 

Soliditeten, exkl. pensionsåtagande minskade i budget 2015 men ökar därefter och ligger runt 38 

procent. 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 -6,1 procent i budget 2016, men 

förbättras i budget 2017-2019. Kommunens pensionsförpliktelser minskar de kommande åren varför 

soliditeten sakta förbättras. 

 

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

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

 

Skuldsättningsgrad, % 
Bokslut  

2015 
Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Kommunen 64,2 58,8 61,7 61,7 61,9 
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Kommunens skuldsättningsgrad var 64,2 procent i bokslut 2015. I budget 2017-2019 ligger 

skuldsättningsgraden runt 62 procent. En hög skuldsättning innebär ökad risk och Nybro kommun 

tillsammans med koncernbolagen har en hög belåning. Detta medför att kommunen uppnått 

Kommuninvests limitgräns och kan medföra sämre räntevillkor m.m. 

 

Skattesats 

Nybro kommuns skattesats för 2017 är oförändrad 22,33 kronor. Landstingsskatten är 11,37 och 0,34 

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. 

 

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  

2015 
Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Kommunen 90,4 83,5 97,4 95,0 96,0 

 

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

högre än de likvida medlen. Kassalikviditeten ligger runt 95 procent 2017-2019. 

  

Balanslikviditet motsvarar i princip samma mått men lagret är inkluderat. 

 

Balanslikviditet, % 
Bokslut  

2015 
Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Kommunen 101,0 97,8 108,0 105,6 106,6 

 

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

  

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

finansiella styrka. 

 

Rörelsekapital, 

mnkr 

Bokslut  

2015 
Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Kommunen 3,3 -5,2 26,8 18,6 22,1 
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Det extra statsbidraget för flyktingsituationen och återbetalningen av premier från AFA förbättrade 

kassalikviditeten, balanslikviditeten och rörelsekapitalet 2015. Rörelsekapitalet är positivt de 

kommande åren. 

 

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  

2015 
Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Kommunen 6,7 -7,9 -1,7 -2,1 -2,2 

 

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

räntesats på 2,0 procent. År 2015 var också utdelningen från placeringen i Kalmar Läns 

Pensionsförvaltning AB (KLP) god och beror på god utveckling på börsen. Finansnettot är negativt 

över perioden då räntekostnaderna överstiger ränteintäkterna och borgsensavgifterna från bolagen. I 

budgeten finns inte någon beräknad utdelning från KLP med som en försiktighet då det kan vara svårt 

att veta hur utvecklingen på börsen går.  

 

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 eller 

aug. 
Utfall 

Diff. prognos -

utfall 
Diff. budget 

- utfall 

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 0,9 -25,6 -20,8 4,8 -21,7 

2015 1,0 -4,0 21,4 25,4 20,4 

 

Avstämningen av budgeten som beslutades i december 2015 för 2016 har ett ekonomiskt resultat på 

22,5 mnkr. Under året har prognoserna för nämnderna svängt både uppåt och nedåt. Prognosen för 

2016 är ett resultat på ca 8,0 mnkr efter mars månad uppföljning. Mycket kan dock hända under året 

och i denna prognos finns inte integrationsmedlen inräknade som förvaltningarna kan ta del av. Det är 

framför allt omsorgsnämnden som inte håller sin budgetram (-11,4 mnkr).  Men också ökade 

kostnader för avskrivningar och sämre skatteprognos. Det är av stor vikt att nämnderna håller sina 

budgetramar, men det kan vara svårt att veta om justeringen av ramarna får full effekt 2016. 
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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 
2011 2012 2013 2014 2015 

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

Teknik- och 
samhällsbyggnadsnämnd* 6,0 1,2 3,7 -0,7 0,1 

Omsorgsnämnd -9,3 3,0 -12,0 -8,6 -9,4 

Individ- och 

familjenämnd 2,0 -2,4 -3,9 3,0 0,6 

Lärande- och 
kulturnämnd** -7,0 -0,5 -2,3 -0,5 0,9 

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

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

Summa -9,1 -7,1 -17,2 -6,0 -7,4 

 

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 2016 är prognoserna från 

nämnderna både positiva och negativa. Omsorgsnämndens prognos är -11,4 mnkr. Det är av största 

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

återhämta framöver. 

 

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 2011 2012 2013 2014 2015 

Avsättningar 

intjänade före 1998 389,7 389,6 412,9 407,1 389,7 

Avsättningar 
intjänade efter 1997 23,5 23,7 25,5 35,4 36,4 

Löneskatt 100,2 100,3 106,4 107,4 103,4 

Total 

pensionsskuld 513,5 513,5 544,8 549,9 529,5 

      

Pensionsskuld per 

invånare (tkr)      

Nybro kommun 26,1 26,4 28,0 28,0 26,8 

 

Under 2013 bytte kommunen pensionsskuldsförvaltare från SPP till Skandia.  Till bokslut 2015 har en 

ny pensionsskuldsprognos tagits fram av Skandia. 
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Finansiella 

placeringar, mnkr 
Bokfört värde 

Tillgångsslag 2011 2012 2013 2014 2015 

Aktier 33,8 36,6 42,0 46,1 56,3 

Räntebärande 33,3 35,0 38,4 40,2 43,6 

Upplupna 

ränteintäkter 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 

Likvida medel 2,3 3,0 1,8 4,8 1,7 

Summa 69,8 75,0 82,6 91,4 101,9 

      

 Marknadsvärde 

Aktier 37,7 43,6 53,5 59,9 66,7 

Räntebärande 33,3 35,9 39,4 41,1 43,3 

Upplupna 
ränteintäkter 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 

Likvida medel 2,3 3,0 1,8 4,8 1,7 

Summa 73,7 82,9 95,0 106,0 111,9 

 

Kommunen har satt in 50 mnkr till KLP AB, det länsgemensamma pensionskapitalförvaltnings-

bolaget, och marknadsvärdet siste december 2015 uppgår till 111,9 mnkr. 

 

 

Återlånade medel, 

mnkr 
2011 2012 2013 2014 2015 

Total pensionsskuld 513,5 513,5 544,8 549,9 529,5 

Finansiella 

placeringar -69,8 -75,0 -82,6 -91,4 -101,9 

Summa återlånade 

medel 443,7 438,5 462,2 458,5 427,6 

 

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 19,2 procent i avsatta medel 

om man beräknar på det bokförda värdet. 
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Borgensåtaganden 

Totalramen för generell borgen uppgår till 1 506 mnkr för bolagen den 31 december 2015. Hela 

utrymmet är inte utnyttjat utan uppgår till 1 068 mnkr. Ökningen tillskrivs upptagande av lån för 

kraftvärmeverket i Nybro Värmecentral 

 

Mnkr 2011 2012 2013 2014 2015 

Kommunägda 
företag 679,7 787,6 767,2 767,9 1 067,7 

Egna hem och 

småhus 4,3 3,9 3,5 3,1 2,8 

Övriga 0,7 2,9 2,8 2,6 2,9 

Summa 

borgensåtaganden 684,7 794,4 773,5 773,6 1 073,4 

 

 

Borgensåtagande 2015 Beviljat (kr) Utnyttjat (kr) 

Nybro Kommunbolag AB 60 000 000 60 000 000 

AB Nybro Brunn 52 000 000 16 400 000 

Nybro Bostads AB 400 000 000 334 623 984 

Nybro Elnät AB 329 659 848 234 500 000 

Nybro Värmecentral AB 516 500 000 333 700 000 

Nybro Energi AB 136 000 000 78 100 000 

Transtorpsfastigheter AB 12 000 000 10 350 000 

Summa 1 506 159 848 1 067 673 984 

  

 

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 31 

december 2015 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 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 

förpliktelser till 325 620 649 807 kronor och totala tillgångarna till 319 573 677 123 kronor. 

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 511 015 710 kronor och andelen av de 

totala tillgångarna uppgick till 1 484 468 557 kronor. 

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

Kommuninvest. Hösten 2015 ökade kommunen sin medlemsinsats i Kommuninvest med 4,7 mnkr. Det 

totala insatskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening 31 december 2015 är 17 742 600 kronor. 
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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 3 780 

1 procents löneökning 8 600 

1 procents ökning av övriga kostnader 4 700 

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

1 barn i förskolan 113 

1 elev i grundskolan 96 

1 elev i gymnasieskolan 134 

1 procents ökning av försörjningsstödet 114 

1 LVU-placering i 6 månader 850 

1 LVM-placering i 6 månader 850 

 

Sammanfattning 
I kommunplan 2017-2019 är de budgeterade resultaten 24,6 mnkr, 4,1 mnkr och 1,2 mnkr respektive 

år. Resultatet i budget 2017-2019 klarar balanskravet. Målet om 2 procent av skatter och utjämning 

eller omvänt 98 procents nettokostnadsandel uppnås inte över perioden. Budget 2017 klarar målet men 

budget 2018 och 2019 har däremot resultatnivåer som inte klarar målet.  

Regeringen aviserade i samband med vårpropositionen om extra medel till kommunerna för 

flyktingmottagandet. De preliminära beräkningar som gjorts innebär att Nybro kommun kan erhålla 

33,5 mnkr 2017 och 2018. Detta generella statsbidrag kommer att minska fram till 2021 då det uppgår 

till 14 mnkr. I Kommunplanen har detta statsbidrag inte räknats in då det ännu inte har beslutats.   

Låneskulden är 378 mnkr i bokslut 2015 och kommunen har haft fördel av det låga ränteläget. 

Kommunen amorterar 9 mnkr per år så skulden sjunker och beräknas vara 341 mnkr 2019 under 

förutsättning att ingen nyupplåning görs. 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 2015 var 21,4 mnkr och balanskravsresultatet 14,2 mnkr. Det återstår 3,1 mnkr att 

återställa efter de negativa resultaten från 2013 och 2014. Prognosen för 2016 är ca 8 mnkr.  
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Resultatbudget (rapporterna är uppdaterade med de ändringsyrkanden från 

socialdemokraterna som beslutades i kommunfullmäktige den 20 juni 2016) 
            

Tkr Bokslut Budget 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Verksamhetens intäkter 219 597 361 084 346 684 346 684 346 684 

Pensionsutbetalning inkl. löneskatt   -28 714 -25 815 -26 127 -27 386 

Löneökningar   -23 854 -50 138 -84 158 -121 365 

Pott för ökade hyror   -8 000 -10 000 -12 000 -14 000 

Pott för nya hyror   0 -1 950 -8 450 -13 450 

Pott för förändring i befolkning   -7 452 0 0 0 

Ökade kostnader för soc. avg. unga   -4 390 -5 153 -5 160 -5 200 

Ökning semesterlöneskulden   -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Försäkringsfond   -200 -200 -200 -200 

Generell besparing         17 000 

Verksamhetens bruttokostnad  -1 172 766 -1 296 337 -1 296 161 -1 306 876 -1 310 238 

Summa kostnader -1 172 766 -1 370 947 -1 391 417 -1 444 971 -1 476 839 

Avskrivningar -47 249 -50 386 -53 814 -53 588 -53 556 

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

Skogsavverkning 0 4 000       

Jämförelsestörande intäkt (AFA) 0 0 0 0 0 

Verksamhetens nettokostnad -1 000 418 -1 055 249 -1 097 547 -1 150 875 -1 182 711 

Skatteintäkter 745 531 797 268 836 444 872 411 909 925 

Slutavräkning -657 -1 669 0 0 0 

Inkomstutjämningsbidrag 240 379 259 914 259 663 258 743 257 564 

Kostnadsutjämning -24 532 -27 771 -26 978 -23 947 -25 883 

Regleringsbidrag -760 -568 -4 915 -9 875 -15 339 

Strukturbidrag 2 041 0 0 0 0 

Utjämning LSS-kostnader 14 874 15 495 18 517 18 592 18 688 

Kommunal fastighetsavgift 32 630 33 104 33 096 33 096 33 096 

Engångsmedel flyktingkostnader 4 132 0 0 0 0 

Kompensation höjda sociala avg. 1 478 0 0 0 0 

Summa intäkter  1 015 116 1 075 773 1 115 827 1 149 020 1 178 051 

            

Finansiella intäkter 10 404 500 500 500 500 

Borgensavgifter kommunala bolag 3 318 4 845 5 838 5 838 6 338 

Finansiella kostnader -6 980 -8 333 -8 045 -8 390 -9 014 

Finansnetto 6 742 -2 988 -1 707 -2 052 -2 176 

            

Året resultat 21 440 17 536 16 573 -3 907 -6 836 
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Balansbudget           

            

Tkr Bokslut Budget Budget 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Tillgångar           

Anläggningstillgångar           

Fastigheter och anläggningar 731 014 768 511 740 601 758 938 765 476 

Maskiner och inventarier 74 991 68 746 74 991 74 991 74 991 

            

Finansiella anläggningstillgångar 35 244 27 104 35 244 35 244 35 244 

Summa anläggningstillgångar 841 249 864 361 850 836 869 173 875 711 

            

Omsättningstillgångar           

Förråd 35 388 33 890 35 388 35 388 35 388 

Fordringar 91 098 93 162 91 098 91 098 91 098 

Placerade pensionsmedel 99 563 86 360 99 563 99 563 99 563 

Likvida medel 111 030 19 905 126 543 110 281 105 794 

Summa omsättningstillgångar 337 079 233 317 352 592 336 330 331 843 

            

Summa tillgångar 1 178 328 1 097 678 1 203 428 1 205 502 1 207 554 

            

Eget kapital, avsättningar och skulder           

Eget kapital           

Ingående balans 400 029 400 994 438 909 455 482 451 575 

Justerat för resultatregleringsfonder -96 0 0 0 0 

Årets resultat 21 440 17 536 16 573 -3 907 -6 836 

Summa eget kapital 421 373 418 530 455 482 451 575 444 739 

            

Avsättningar           

Avsättning för pensioner 45 238 46 224 54 629 69 810 87 898 

Summa avsättningar 45 238 46 224 54 629 69 810 87 898 

            

Skulder           

Långfristiga skulder 377 958 394 086 359 558 350 358 341 158 

Kortfristiga skulder 333 759 238 839 333 759 333 759 333 759 

Summa skulder 711 717 632 924 693 317 684 117 674 917 

            

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 178 328 1 097 678 1 203 428 1 205 502 1 207 554 

            

Pensionsförpliktelser inkl löneskatt 484 198 486 229 465 533 464 878 464 617 

Ansvars- och borgensförbindelser 1 073 407 773 471 1 073 407 1 073 407 1 073 407 
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Kassaflödesanalys           

            

Tkr Bokslut Budget Budget 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Den löpande verksamheten           

Resultat efter finansiella poster 21 440 17 536 16 573 -3 907 -6 836 

Justering för av- och nedskrivningar 47 249 50 386 53 814 53 588 53 556 

Justering ej likviditetspåverkande poster -633 0 9 391 15 181 18 088 

Kassaflöde från den löpande verksamheten           

före förändringar av rörelsekapital 68 056 67 922 79 778 64 863 64 809 

Ökning(-)Minskning(+) av förråd -1 168 0 -90 0 0 

Ökning(-)Minskning(+) av kortfristiga fordringar -11 139 0 0 0 0 

Ökning(+)Minskning(-) av kortfristiga skulder 94 920 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 150 669 67 922 79 688 64 863 64 809 

            

Investeringsverksamheten           

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -45 146 -58 332 -59 505 -73 925 -62 095 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 11 687 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 -33 459 -56 332 -57 505 -71 925 -60 095 

            

Finansieringsverksamheten           

Amortering av låneskuld -9 248 -9 060 -9 200 -9 200 -9 200 

Nyupplåning 0 0 0 0 0 

Förändring av lånefordringar -8 140 0 0 0 0 

Nyutlåning 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -17 388 -9 060 -9 200 -9 200 -9 200 

            

Summa kassaflöde 99 822 2 530 12 983 -16 262 -4 486 

            

Likvida medel vid årets början 11 208 14 809 113 560 126 543 110 281 

Likvida medel vid årets slut 111 030 17 339 126 543 110 281 105 794 
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Exploateringsbudget 2016 2017 2018 2019 

Intäkter 2 240 1 880 4 858 4 858 

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

Årets resultat 1 175 652 1 075 1 075 

 

 

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

sammanställningen över samtliga investeringar. 

 

 

 

  

Tkr 
Bokslut 

2015 

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Kommunstyrelse -74  224 -76 525 -79 674 -80 871 -75 871 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnd -75 011 -76 383 -76 941 -76 941 -76 941 

Myndighetsnämnd -443 -447 -442 -442 -442 

Omsorgsnämnd -232 067 -225 987 -232 877 -235 747 -238 143 

Individ- och familjenämnd -182 282 -180 243 -180 496 -180 496 -180 496 

Lärande- och kulturnämnd -370 938 -372 424 -376 066 -382 714 -388 680 

Revision -952 -952 -952 -952 -952 

Överförmyndarnämnd -2 122 -2 292 -2 029 -2 029 -2 029 

Total -938 039 -935 253 -949 477 -960 192 -963 554 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen 2016 2017 2018 2019 

Integration  -3 000   

Ramjustering -1 451 -704   

Pukeberg 1 350 1 350 1 300 -4 000 

Räddningstjänsten  1 000   

Upphandlingsenheten  400   

Fiberutbyggnad  950 50 -1 000 

Sommarjobb 500    

Införande av dokumenthanteringssystem 

(utbildning)  153 -153  
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Teknik- och samhällsbyggnadsnämnd 2016  2017 2018 2019 

Ramjustering -1 457 -707   

Förstudier saneringsområden 250    

Hyran Vitsippan 1 950    

Drift Svartbäcksmåla  265   

Ökade bidrag till föreningslivet  1 000   

 

 

 

Myndighetsnämnd 2016  2017 2018 2019 

Ramjustering  -9 -5   

 

 

 

Omsorgsnämnd 2016  2017 2018 2019 

Resursfördelning 1 409 -1 110 2 870 2 396 

Ramjustering  -4 355    

Ramtilldelning* 5 000 6 000   

Fler händer i vården*  2 000   

 

 

 

Individ- och familjenämnd 2016  2017 2018 2019 

Ramjustering  -3 580 -1 747   

Ramtilldelning*  2 000   

 

 

 

Lärande- och kulturnämnd 2016  2017 2018 2019 

Resursfördelning 5 824 6 225 6 648 5 966 

Ramjustering  -7 283 -3 583   

Glasskolan 500    

Bredda barnomsorgen*  500   

Kulturskolan*  500   

 

 

Överförmyndarnämnd 2016  2017 2018 2019 

Utökad ram 151     

Extra integrationsmedel 263 -263   

 

*) Ändringsyrkanden från socialdemokraterna beslutade på kommunfullmäktige den 20 juni 2016. 

Gäller under förutsättning att Nybro kommun tilldelas det extra statsbidrag som utlovats men ännu ej 

beslutats.  
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Investeringsbudget 

2016 

inkl. tb 2017 2018 2019 

Kommunstyrelse 3 610 3 610 3 610 3 610 

 -Räddningstjänsten 3 210 3 750 5 700 7 000 

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnd 65 281 37 965 49 435 37 305 

Myndighetsnämnd 0 0 0 0 

Omsorgsnämnd 3 711 1 136 2 136 1 136 

Individ- och familjenämnd 1 581 934  934  934 

Lärande- och kulturnämnd * 9 060 8 510 8 510 8 510 

Överförmyndarnämnd 0 0 0 0 

Revision 0 0 0 0 

Exploateringsverksamheten 3 600 3 600 3 600 3 600 

Summa investeringar 90 053 59 505 73 925 62 095 

 

 

För samtliga nämnder förutom teknik- och samhällsbyggnadsnämnd är investeringsbudgeten ett 

ramanslag. 

 

*) 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 

 

 2016 2017 2018 2019 

Utveckling laddinfrastruktur 100 50 50  

Fastighetssystem  800   

Ismaskin    1 000 

Resultat- och mediatavlor     1 200 

Spontanidrottsanläggningar    500  700 

Konstgräsplan       3 000 

Upprustning Linnéasjön 250 750 1 000   

Utbyggnad enligt gång- och cykelplan  1 500 1 500 1 000 

Resebo GC-väg      2 000 

Svartbäcksmåla 1 500 1 500     

Alsterbro GC-väg    1 500   

Kombiterminal  750     

Glas i Centrum 800 800    

Jakobsgatan/Norra Långgatanområdet   300 3 000   

Avstängning Fredrikslundsgatan   300    

Infiltrationsanläggning Stansen   750     

Trädgårdsmästaren/Bolanders bäck etapp 3     1 000 500 

Utökad parkering Svartbäcksmåla 1 500    

Utvecklingsprojekt Natur/Rekreation 500 500 500 500 

Vinterträdgård Jutegården   300 1 000  

Energieffektiviserande åtgärder fastighet 2 500 1 500 1 500 2 500 

Gymnasiet 2 Åkrahällskolans aula   1 900    

Gymnasiet 1 Åkrahällskolan isolering nytt tätskikt     1 150  

Syrenen 1 till- och ombyggnad förskola 20 000      

Div. reinvesteringsprojekt enl. konsultrapport 3 505 1 700   3 000 3 000 

Paradisskolan renovering/ombyggnad slöjdsal och 

hemkunskap  1 300   

Paradisskolan hus 3 fönsterrenovering  2 200   

Projektering Fagerslättskolans skolgård    3 000 

Projektering Blåljushus  1 000 500  

Div. projekt på fastighetssidan  9 000 1 200 1 500 

Ljunghaga  300 20 000  

Rismåla ridanläggning   250 3 000 

Rismåla mangårdbyggnad    2 000 

Karpatorpet    700 

Svartbäcksmåla Målen renovering    800 

Örsjö skola höj- och sänkbar disk   25  

Åkrahällskolan kokgryta    500 

Sporthallen nytt entréparti   100  

Staren 5 renovering personalutrymme   250  

Gymnasiet 2 Åkrahällskolan kemisalar  1 500   

Eleven 1 Hanemålaskolan träslöjdsal  500   

Etapp 2 och 3 Sveaplan   3 000  

Parkmiljö Flygsfors  300   

Hellstens glas    500 

Upprustning Svartgöldammen    750 

Madesjöskolan Tunneldiskmaskin    240 

Div. projekt  9 387    
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Tilläggsbudget 2016 25 239    

Ramanslag  8 465 8 410 8 915 

Totalt teknik- och samhällsbyggnadsnämnd 65 281 37 965 49 435 37 305 
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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 

 


