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Vår vision 
Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro. 

 

Nybro kommun växer när människor känner trygghet och får möjlighet till framgång. 

I ett större Nybro med fler invånare frodas företagande, föreningsliv och samhällsengagemang 

där fler är delaktiga. 

I ett större Nybro vågar människor vara nyfikna, nytänkande och generösa. Med en 

gemenskap djupt rotad i bygdens historia, tradition och natur har vi styrkan och stoltheten att 

bjuda in världen runt oss. 

Perspektiv 
•Tillväxt 

•Hållbarhet 

•Gemenskap 

Tillsammans bygger vi en bro till ett större Nybro. Beslut, ställningstagande och 

förhållningssätt ska gynna tillväxt, hållbarhet och gemenskap i Nybro kommun. 

 

  
Kommunfullmäktigemål 

Attraktivt & kreativt  
Vi har en levande kommun med attraktiv och kreativ miljö. Här finns mötesplatser, 

meningsfull fritid och en stimulerande tillvaro för människor i alla åldrar. Här finns 

möjligheter för den som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas.  
 

Delaktigt & tryggt  
Vi har ett öppet klimat, ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av inflytande och 

omtanke, där mångfald är en tillgång. Den som är behov av stöd och hjälp bemöts med 

respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och 

i samhället.  
 

Stolt & modigt  
Vi har den bästa utbildningen och en fantastisk omsorg. Vi är tillgängliga och professionella i 

vårt bemötande liksom i vårt sätt att tillhandahålla service och stöd. Här finns en hållbar 

tillväxt, miljö och social gemenskap. Ekonomin ger varje år ett överskott i enlighet med god 

ekonomisk hushållning.  

 

Ett växande näringsliv  
Vi är en attraktiv kommun att verka i som företagare. Vi är tillgängliga, har goda relationer 

och en effektiv och kvalitativ handläggning.  
 

Attraktiv arbetsgivare  
Vi är en utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av tillit och medskapande, fri från 

diskriminering och kränkande handlingar. 
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Bakgrund 

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 åren 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 dialogmöten för 

avrapportering och diskussion mellan kommunledningen och nämndernas presidier. 

Budgetarbetet inför 2020-2022 inleddes med två gemensamma strategidagar för nämnder/styrelsers 

presidier, förvaltnings- och bolagschefer, personalchef, utvecklingsstrateger och förvaltningsekonomer. 

Första dagen inleddes med en tillbakablick på 2018 och en omvärldsanalys vad som sker framåt. 

Därefter redovisade varje nämnd/styrelse innevarande år och framtiden utifrån en SWOT-analys och 

vilka utmaningar de står inför. Därefter har ett antal budgetmöten hållits med Alliansen. 

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. 

 

Nulägesanalys 

Bokslutet 2018 blev ett år med ett resultat på 23,3mnkr, vilket är positivt. Det positiva resultatet beror 

till stor del på lågt ränteläge, reavinster och utdelning från KLP och Kommuninvest. Nämndernas 

resultat var 0,8 mnkr. Det är dock av stor vikt att nämnderna klarar sina budgetramar för att kommunen 

ska ha god ekonomi och nå uppsatta mål.  

De senaste åren har också varit påverkade av ett stort antal nyanlända och asylsökande. Kommunen fick 

2015 extra integrationsmedel på 56,3 mnkr och för 2017 drygt 34 mnkr och för 2018 drygt 31 mnkr  

från de s.k. Välfärdsmiljarderna. Båda är beräknade utifrån hur många nyanlända och asylsökande som 

Nybro tagit emot. Välfärdsmiljarderna kommer dock växla över till att bli en ersättning per invånare och 

redan 2019 minskar dessa medel och för 2020 erhåller kommunen 14 mnkr för antalet mottagna 

nyanlända och asylsökande. År 2021 erhåller kommunen inga medel för antalet mottagna utan endast 

en ersättning per invånare. 

Nettokostnaderna ökade med 6,1 procent mellan åren 2017 och 2018. Detta beror på stor del av att 

verksamheterna inom lärande- och kulturnämnden och individ- och familjenämnden har mer personal 

som arbetar med de nyanlända och asylsökande. 

De ekonomiska prognoserna som kommit under 2018 och 2019 visar på en nedgång i ekonomin och 

som följd lägre skatteintäkter. Därför fick kommunchefen i december 2017 i uppdrag att inför 

budgetarbetet 2019-2021 ta fram förslag till resultat i balans. Uppdraget utfördes tillsammans med 

utvecklingsstrateger, HR-konsulter och ekonomer. Grupperna har sedan tillsammans med 

förvaltningsledningar kommit fram med förslag till resultat i balans. Dessa har presenterats för politiken 

under hösten 2018 och ingår i budgetarbetet till Kommunplan 2019-2021.  

Valet 2018 innebar en lång väntan på en regering och när denna väl bildades var det ekonomiska läget 

för kommunerna fortfarande osäkert. Vårpropositionen gav heller ingen indikation på mer medel till 

kommunerna, varför många kommuner står inför besparingar eller betydligt lägre resultatnivåer. En del 

kommuner avvaktar med budgeten för att besluta om den i höst efter att höstpropositionen antagits. 

Arbetet med resultat i balans kommer att fortsätta under 2019 för att dels stärka en kultur av god 

medveten ekonomisk hushållning och dels att genom tvärprofessionella dialoger ge möjlighet till 

målinriktade resultat genom effektiva och flexibla lösningar.   

I samband med att det preliminära bokslutet för 2018 presenterades så beslutade kommunstyrelsen att 

alla nämnder skulle ta fram en åtgärdslista för att spara 23 mnkr under 2019. Anledningen är det 
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generella sparbetinget på 15 mnkr som beslutades i Kommunplan 2019-2021 för 2019 och att 

skatteprognosen för 2019 visade på minskade skatteintäkter med 8 mnkr. 

God ekonomisk styrning 

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 har varit att nettokostnaderna ska högst uppgå 

till 98 procent och att investeringarna ska självfinansieras. 

I samband med beslut om Kommunplan 2019-2021 ändrades målet till att nettokostnaderna högst ska 

uppgå till 99 procent av  skatter och bidrag eller omvänt resultatet ska vara 1 procent av skatter och 

bidrag. För Nybro kommun innebär det ca 13 mnkr.
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Uppdragstagare 
Uppdragen lämnas till kommunstyrelsen, som fattar beslut. Kommunstyrelsens beslut utgör därefter 

kommunchefens grund för verkställande av uppdragen. 

 

2020:1 Det är oerhört viktigt att ha friska medarbetare som mår bra i både kropp och själ. Kommunen 

har under åren jobbat för att få ner sjukfrånvaron bland vår personal. Trots dessa insatser sjunker inte 

sjukfrånvaron i den takt som är önskvärd. Detta innebär att mer tid behöver läggas på orsakerna till 

korttidsfrånvaron och att snabbt agera vid risk för långtidssjukskrivning.  

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att öka frisknärvaron i kommunens verksamheter och få ner 

kostnaderna för sjukskrivningar. 

 

Ännu ej avslutade eller avrapporterade uppdrag från tidigare Kommunplaner   
 

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.  

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

lokalbestånd och behov. 

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. 

2018:1 Digitalisering 

Digitaliseringens framfart de senaste decennierna har varit snabb och haft stor betydelse för 

samhällsutvecklingen. Vi vill ge våra förvaltningar och nämnder i uppdrag att utveckla 

välfärden/verksamheten med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Återkoppling till Ksau med en plan 

för respektive nämnd. 

2018:2 Städ Omsorgsnämnden/teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 

Omsorgsnämnden och teknik- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag om/hur vår befintliga 

städorganisation skulle kunna utföra städdelen av hemtjänsten. 

2018:3 Aktivt samarbete mellan lärande- och kulturnämnden och näringslivet för att samordna 

yrkesutbildningar.  
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Vi vill ge ett uppdrag till lärande- och kulturnämnden och kommunstyrelsen/näringslivsenheten att 

arbeta för en långsiktig lösning för att samordna yrkesutbildningar med vårt lokala näringsliv och på det 

viset stärka utbildningarnas konkurrenskraft och attraktivitet. 

2018:4 Ljunghaga har under många år fungerat som alternativa lokaler till förskola, skola, boende mm. 

Vi vill nu projektera och bygga om Ljunghaga till en mer permanent lösning för olika verksamheter.  

2019:1 Ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att minska antalet sammanträden/år i 

kommunfullmäktige samt styrelser och nämnder. I samband med detta lämna förslag till justeringar i 

respektive reglementen. 

2019:2 Ge KS i uppdrag att se över kommunens integrationsarbete, i syfte att tillsammans skapa en 

helhet där alla nämnder och förvaltningar är en del av helheten och med fokus på vuxenutbildning, 

arbetsmarknad och näringsliv.   

2019:3 Ge Lärandenämnden i uppdrag att arbeta för att tillgodose barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar en trygg och attraktiv skolgång i Nybro kommun. 
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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. 

 

Regeringens vårproposition 2019 

Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 

2019–2021. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Nedan sammanfattas 

några av satsningarna från Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 19:18: 

 475 miljoner kronor satsas på lärarassistenter inom skolan. 

 Statsbidraget till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden förstärks med 

321 miljoner kronor. 

 Två riktade statsbidrag till äldre slopas: 200 miljoner kronor för trygghetsvärdar i 

trygghetsboenden och 110 miljoner kronor för förbättrad personalkontinuitet inom 

hemtjänsten. Utöver detta har en förenkling av de 500 miljoner kronor som tidigare 

avsåg äldreboendegaranti aviserats. Dessa kommer nu istället betalas ut efter antal 

äldre i kommunerna. 

 Statsbidragen för fritidspengen på 50 miljoner kronor respektive obligatoriskt kommunalt 

föräldraskapsprogram på 75 miljoner kronor utgår. 

 

Internationell och svensk ekonomi 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger varje vår och höst ut Ekonomirapporten. I vår kommer 

inte Ekonomirapport förrän den 13 maj, vilket innebär att den kommer så pass sent att den inte kan 

redovisas i följande kapitel utan det är SKL:s sammanfattning av regeringens vårproposition som 

redovisas.  

BNP-tillväxten i Sverige bedöms bli lägre 2019 och 2020 än de senaste åren. Det är avmattningen i 

den internationella konjunkturen, sjunkande bostadsinvesteringar och en inbromsning av den 

offentliga konsumtionen som bidrar till den lägre tillväxten. Dock har tillväxten var hög tidigare och 

går allt mer mot ett normalläge 2021. 

Sysselsättningen kommer öka i långsammare takt under 2019 som följd av en mer dämpad efterfrågan 

och en långsammare tillväxt av befolkningen i arbetsför ålder. Även tillväxten i arbetskraften avtar. 

Arbetslösheten 2019 jämfört med 2018 kommer vara oförändrad. År 2020 kommer sysselsättningen 

och arbetskraften fortsätta stiga, men i ett långsammare tempo. En närmast obetydlig ökning i den 

relativa arbetslösheten (antalet arbetslösa som andel av arbetskraften) beräknas ske kommande år. 

De länder som är viktiga för Sveriges export bedöms ha en lägre tillväxt av BNP kommande år. Trots 

detta så bedöms den svenska exportmarknaden växa snabbare 2019 och 2020 än 2018. Den svenska 

kronan kommer att förstärkas något, men kvarstår på en svag nivå. Nettoexporten kommer bidra 

positivt till BNP-utvecklingen både 2019 och 2020. 

Bostadsinvesteringarna kommer minska de kommande åren, men de senaste årens goda 

inkomstutveckling, den starka utvecklingen på arbetsmarknaden och fortsatt låga räntor är faktorer 

som tros ge en fortsatt hög efterfrågan på bostäder 2019 och 2020. Enligt Riksbanken den 25 april 

2019 kommer reporäntan ligga kvar på -0,25 procent.  
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Näringslivet har behov av investeringar men dessa hålls tillbaka av den svagare 

konjunkturutvecklingen i Sverige och i omvärlden. Investeringarna bedöms fortsätta öka 2019, men i 

en långsammare takt. 

Hushållens konsumtion antas växa i en mer måttlig takt 2019 för att sedan öka under 2020. Den 

disponibla inkomsten bedöms öka i långsammare takt när uppgången av sysselsättningen minskar. 

Tillväxten i konsumtionen beräknas dock inte minska i motsvarande grad då hushållen i stället 

kommer dra ned på sitt höga sparande. 

De offentliga konsumtionsutgifterna bedöms utvecklas svagt de kommande åren. En anledning är att 

de migrationsrelaterade utgifterna minskar. Samtidigt minskar den offentliga sektorns inkomster 

jämfört med 2015-2017 då inkomsterna steg ovanligt mycket. 

Stigande löner i omvärlden och ett fortsatt högt resursutnyttjande på arbetsmarknaden i Sverige antas 

ge något högre löneökningar framöver.  

KPIF-inflationen (konsumentprisindex med fast ränta) bedöms bli lägre än 2 procent. Detta som följd 

av att energipriserna väntas stiga mindre. Reporäntan bedöms bli fortsatt låg 2019 och 2020. 

I prognoserna finns dock flera osäkerhetsfaktorer såsom risker kopplade till Storbritanniens utträde ur 

EU, handelskonflikt mellan USA och flera andra länder som kan påverka utvecklingen av ekonomin i 

Sverige. Beroende på vad som händer kan utvecklingen bli både bättre och sämre. I Sverige är 

utvecklingen av bostadsmarknaden en osäkerhetsfaktor. 

Utvecklingen i samhällsekonomin 2021och 2022 tros gradvis gå mot ett balanserat resursutnyttjande. 

BNP-gapet antas vara noll dess år och BNP-utvecklingen följer därmed potentiell BNP. Denna 

beräknas utifrån uppskattningar av potentialen för antalet arbetade timmar respektive potentialen för 

produktiviteten (BNP per timme). I detta har antaganden gjorts om oförändrad skattesats och endast 

beslutade och aviserade förändringar av statens utgifter. 

Kommunsektorn antas redovisa ett resultat som är god ekonomisk hushållning. Konsekvensen av detta 

blir att den kommunala konsumtionen avviker från de behov som utgår från demografin. Oförändrande 

offentliga utgifter innebär en minskning av den offentliga konsumtionen 2021 och 2022.  

 

Nyckeltal, procentuell förändring 

 2018 2019 2020 2021 2022 

BNP (kalenderkorr.) cirkulär 19:21 maj 2,4 1,6 1,4 1,4 1,5 

Arbetade timmar (kalenderkorr.) 2,4 0,9 -0,4 -0,2 0,4 

Arbetslöshet (% av arbetskraften)  6,3 6,3 6,5 6,8 6,8 

Timlön, konjunkturlönestatistik 2,6 2,9 3,2 3,2 3,3 

KPIF 2,1 1,7 1,9 1,8 2,0 

 

Skatteunderlagstillväxt 2020-2022 

Enligt regeringen har det kommunala skatteunderlaget ökat starkt under flera år men antas nu mattas av. 

Detta beror främst på att tillväxten i lönesumman avtar. Skatteunderlaget påverkas också av 

regeländringar och att den underliggande ökningen varit starkare än den faktiska 2018 och 2019. Detta 

beror på sänkt skatt för personer som fyllt 65 år. Men bedömer också att skatteinkomsterna höjs något 

av skattefriheten för privat hälso- och sjukvård tagits bort och införandet av löpande rapportering av 

uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationer. 
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Regeringens bedömning i vårpropositionen visar på en starkare utveckling av skattetillväxten än SKL. 

Båda utgår från samma utveckling av lönesumman och SKL saknar kännedom om vad som förklarar 

skillnaden. Sett över perioden 2019-2022 är den totala skatteunderlagstillväxten lika stor i båda 

prognoserna. Regeringen räknar med större ökningstal 2019-2020, medan det är tvärtom 2021-2022. 

Ekonomistyrningsverket (ESV) visar däremot på en lägre ökning än SKL sett över hela perioden.  

 

Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring 

 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022 

Vårprop. april 2019 3,9 3,1 3,2 3,5 3,8 18,8 

ESV, mars 2019 3,6 3,3 3,5 3,1 3,1 17,8 

SKL, maj 2019 3,6 3,0 3,1 3,1 3,7 17,5 

Reg, nov 2018 4,0 3,5 3,6 3,5  19,4 

 

 
 
Folkmängd 
Under 2014 och 2015 ökade befolkningen något, men den stora ökningen kom 2016. Då ökade Nybro 

med 557 personer. Kommunen var därmed mer än 20 000 invånare vilket de inte varit sedan 1990-talet. 

Det var invandringen som ökade. Förändringen i antalet födda och döda var ungefär som tidigare år. 

Även 2017 ökade befolkningen i Nybro. Under 2018 har antalet födda ökat mer än antalet döda, således 

ett positivt födelsenetto. 

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

2019 till 2022 i de olika åldersgrupperna och totalt. 

 

Invånare 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0-5 år 1 332 1 394 1 404 1 431 1 414 1 421 1 391 

6-18 år 2 847 2 921 2 964 2 980 3 040 3 066 3 138 

19-44 år 5 952 5 849 5 767 5 710 5 642 5 619 5 589 

45-64 år 5 228 5 245 5 212 5 125 5 069 5 023 4 934 

65-w år 4 952 4 997 5 003 5 018 5 027 4 998 5 017 

Totalt 20 311 20 406 20 350 20 265 20 192 20 128 20 068 

 

Enligt prognosen ökar antalet personer mest i åldrarna 6-18 år och 65 år och äldre. Övriga minskar. I 

snitt minskar invånarantalet med 56 personer mellan 2018 och 2022. 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 ju längre fram i perioden vi kommer. Dock påverkas 

kostnadsutjämningen positivt i och med att det är de yngre och äldre som kompenseras mest. Men 

samtidigt ökar kommunens kostnader för barnomsorg, skola och äldreomsorg. Prognosen på 

uppräkningsfaktorn på skatteintäkterna kommer att vara lägre framöver, vilket också försvårar 

budgetarbetet och att nå resultatnivåerna.
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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 2020-2022 att klara det lagstadgade balanskravet. 

Det ligger dock besparingskrav alla tre åren för att nå ett resultat i balans. Förutsättningen är då att 

nämnderna klarar av att göra de besparingar som krävs.  

Tidigare har målet varit 2 procent av skatter och utjämning, men för kommande period kommer målet 

att vara 1 procent av skatter och utjämning.  

Avsättning till resultatutjämningsreserven gjordes i bokslut 2017 och medel från denna kommer att 

nyttjas under perioden.  

Regeringen aviserade i samband med vårpropositionen 2017 om extra medel till kommunerna för 

flyktingmottagandet. De beräkningar som gjordes innebar att Nybro kommun erhöll 35 mnkr 2017 och 

31 mnkr 2018. För 2019 är beräkningen 26,7 mnkr, för 2020 21,6 mnkr och för 2021 14 mnkr. Dessa 

medel är beräknade utifrån dels invånarantal och dels från antalet nyanlända och asylsökande. I början 

är tilldelningen mest utifrån antalet nyanlända och asylsökande och för att enbart tilldelas utifrån antalet 

invånare 2021. Det är detta som gör att Nybro får ett större i början och för att sedan gå ned till 14 mnkr. 

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. 

Inga negativa resultat finns att återställa sedan tidigare år. 

 

Intäkter och kostnader 

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 ca 27 mnkr per år för 

perioden 2020-2022. 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 och för ökade ingångslöner. 

Preliminära arbetsgivaravgifter för 2019 är 39,15 procent, en liten sänkning mot 2018 som var 39,17 

procent. Fram till och med 2015 har arbetsgivare enbart betalat ålderspensionsavgiften 10,21 procent 

samt kollektivavtalad pension om 5,59 procent för anställda som är fyllda 65 år vid årets ingång och 

arbetar. Från och med januari 2016 ska även särskild löneskatt om 6,15 procent betalas. Sammantaget 

blir det således 21,96 procent i sammanlagda lönebikostnader. 

I det fall en anställd arbetar kvar efter 67 års ålder är det vanligt att anställningen omregleras vid 67 år. 

Om så är fallet och anställningen övergår till en tidsbegränsad visstidsanställning, utgår ingen 

pensionsavgift för kollektivavtalad pension. Sammantaget blir då lönebikostnaderna 16,36 procent. För 

anställda födda 1937 och tidigare utgår inga arbetsgivaravgifter, men särskild löneskatt om 6,15 procent 

ska betalas. 



14 

 

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

specifika justeringar har däremot gjorts, se nämndspecifikation. I och med det ekonomiska läget så har 

inga större justeringar gjorts.  

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 gäller från och med 2018, vilken kommer att bygga på sektorns 

egna upplåningskostnader. Förslaget är att internräntan för 2020 är 1,50 procent, oförändrad mot 2019. 

De ekonomiska driftsramarna för perioden 2020-2022 har beräknats utifrån aktuell ram 2019 och med 

hänsyn till tidigare beslut i plan 2019-2021. Specifika justeringar har gjorts av nämndernas och 

styrelsens ramar för personal, övriga kostnader och intäkter.  

Avskrivningskostnad och kapitaltjänstkostnader är beräknade på förslag till investeringsplan 2020-2022 

samt budget för investeringar år 2019. 

I nämndernas ramar tas hänsyn 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 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.  

 

Pensioner 

Pensionsutbetalningar inklusive löneskatt utgår från Skandias prognos från december 2018 och uppgår 

till ca 25 mnkr per år inkl. löneskatt. 

Kommunens pensionsförpliktelser (inklusive löneskatt) uppgick till 420 mnkr den 31 december 

2018. På sikt kommer pensionerna både likviditetsmässigt och kostnadsmässigt att trängas med det 

ekonomiska utrymmet för verksamheten. 

  

Skatter och statsbidrag 

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 2020-2022 bygger på prognosen enligt cirkulär 19:21 från 2 maj 2019. 

Skatteintäkterna är beräknade utifrån ett invånarantal som bygger på prognosen från Statisticon. Den 

prognos som Statisticon gjort visar på en befolkningsminskning med i snitt 56 personer per år under 

perioden. Prognosen har används även för barn och äldre i resurstilldelningen. Minskningen som vi ser 

sker i gruppen 19-64 år.  

En höjning/sänkning av skatten med 1 kr medför ca 34 mnkr. 

  

Investeringar 

I kommunplanen för 2020-2022 uppgår den totala investeringsnivån till 210,6 mnkr. För år 2020 uppgår 

investeringsbudgeten till 70,3 mnkr, för år 2021 till 70,9 mnkr och för år 2022 uppgår investeringsplanen 

till 69,4 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 

samhällsbyggnadsnämnd, med 64 procent av den totala investeringsbudgeten. En stor del av 

investeringarna kommer fortsättningsvis ske i AB Nybro Brunn i och med att många 

verksamhetsfastigheter har överförts dit.  

För kommunens del kommer i så fall en beställning ske på verksamhetsfastigheter och en extern hyra 

kommer att erhållas.  
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Finansiering 

Kommunens långfristiga lån uppgick den 31 december 2018 till 45,5 mnkr. Våren 2019 har dessa lån 

lösts och därmed kommer inga långfristiga lån finnas kvar i kommunen. Den budgeterade låneräntan 

under perioden 2020-2022 avser ränta på pensionsskulden och hämtas från prognosen från Skandia per 

den 31 december 2018.    

Då bolagiseringen av fastigheterna genomförs kommer investeringarna och upplåningen ske i bolaget 

och inte i kommunen. Detta innebär att de ökade lånekostnaderna blir en extern hyra i stället.  

 

Interna debiteringar 

Under ett antal år har ett arbete pågått för att se över interna debiteringar. De riktlinjer som tagits fram 

ska arbetas in i ekonomistyrningsprinciper och beslutas i ett särskilt ärende. 
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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 

Årets resultat 

Nybro kommuns resultat budgeteras under perioden 2020-2022 till 13,6 mnkr, 0,4 mnkr respektive 6,2 

mnkr. Under perioden finns generella besparingar för att uppnå balanskravet. Under 2020 är de 

fördelade med 2 procent per nämnd, men under 2021-2022 är det inte fördelade ut på nämnderna utan 

kommer att hanteras i samband med att budgeten ska revideras. Ett arbete med åtgärdsplaner för 2019 

och Resultat i balans föreligger och kommer att förändra nämndernas ramar framöver. Ett antagande 

om statligt bidrag finns budgeterat med 10 mnkr. 

Det genomsnittliga budgeterade resultatet under perioden är 6,7 mnkr. Under perioden 2020-2022 är 

det genomsnittliga budgeterade resultatet i relation till skatteintäkter och kommunal utjämning 0,5 

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. Kommunen uppnår målet om 99 procents nettokostnadsandel 

2020, men inte för 2021 och 2022. 

 

Mnkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Årets resultat, 

kommunen 23,3 6,9 13,6 0,4 6,2 

 

 

Balanskravsavstämning 

Den kommunala ekonomin har historiskt under flera perioder befunnit sig i ett besvärligt läge. Från och 

med år 2000 infördes det så kallade balanskravet, vilket innebär att kommunerna ska ha en ekonomi i 

balans.  
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Mnkr 2017 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Årets resultat enligt 

resultaträkningen 75,7 23,3 6,9 13,6 0,4 6,2 

samtliga 

realisationsvinster/förluster -7,0 -14,8 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar 68,7 8,5 5,9 12,6 -0,6 5,2 

medel till 

resultatutjämningsreserv -36,0 0,0 0,0    

medel från 

resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 14,4 10,8 10,8 0 

synnerliga skäl - ändrad 

RIPS-ränta 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

Årets 

balanskravsresultat 32,7 8,5 20,3 23,4 10,2 5,2 

Balanskravsunderskott 

från tidigare år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 32,7 8,5 20,3 23,4 10,2 5,2 

Balanskravsresultat att 

reglera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Under perioden kommer medel från resultatutjämningsreserven (RUR) användas.  

 

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, men 

kommunen antog nytt mål om 1 procent eller omvänt en nettokostnadsandel på 99 procent i 

Kommunplan 2019-2021. 

Nettokostnadsandelen i budget 2019 är 99,0 procent och uppnår målet om 99 procent. I budget 2021-

2022 uppnås inte målet om nettokostnadsandel på 99 procent. 

 

% Kommunen Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Verksamhetens 

nettokostnader 96,9 97,9 97,7 98,8 98,4 

Jämförelsestörande 

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

Avskrivningar 2,6 2,6 2,8 2,7 2,6 

Finansnetto -1,4 -1,1 -1,5 -1,5 -1,5 

Nettokostnadsandel 98,1 99,5 99,0 100,0 99,5 
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Nettokostnads- och skatteintäktsökning 

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

blir lägre kommande år. Löneökningarna blir högre under perioden vilket påverkar nettokostnaderna. 

De s.k. Välfärdsmiljarderna minskar över perioden. För 2017 erhöll kommunen 35 mnkr och för 2018 

30 mnkr. För 2019 och framåt minskar den del som avser nyanlända och asylsökande och beräkningen 

går till större del på antalet invånare. Preliminärt för 2019 erhåller kommunen 26,7 mnkr. Se tabellen 

nedan för år 2020 och 2021.  

 

 

 

I diagrammet nedan visas den procentuella ökningen av nettokostnaderna och skatteintäkterna från utfall 

2018 och budget 2019 till 2022. Ökningen av skatteintäkterna kommer att minska åren framöver. Vilket 

också ökningen av nettokostnaderna måste göra. För perioden ökar dock nettokostnaderna mer än 

skatteintäkterna, vilket också märks på resultatnivåerna. 

 

 

 

Investeringsvolym och självfinansieringsgrad 

 

Kommunen Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Investeringar, netto 69,7 74,7 68,3 68,9 67,4 

Självfinansieringsgrad 112,7 134,1 127,5 107,2 120,2 

 

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. Investeringsvolymen ökar åren framöver och det är förskolor och skolor som behöver 

byggas. Bolagiseringen av fastigheterna kommer att förändra investeringsbudgeten då investeringarna 

kommer att ske i bolaget i stället för i kommunen. 

 

Utfall givet samma underlag åren 2020-2021 2020 2021

Enligt flyktingvariabler 11 770 000 0

Enligt befolkningsfördelning 9 870 000 14 100 000

Totalt 21 640 000 14 100 000
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Investeringar i bolagen inkl. kommunen 

Investeringsbehov koncernen           

           

           

Mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Självfinansierade investeringar                     

Nybro Elnät AB VA 70,0 70,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Nybro Elnät AB Elnät 17,0 15,0 14,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Nybro Energi AB Fiber 35,0 30,0 25,0 11,0 9,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 

Nybro Energi AB Fjärrvärme 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Nybro Värmecentral AB 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0 5,0 

Nybro Bostads AB 95,0 189,0 80,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Exploateringsverksamheten 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Summa självfinansierade investeringar 228,6 315,6 180,6 97,6 95,6 92,6 92,6 187,6 186,6 91,6 

                      

Skattefinansierade investeringar                     

Kommunstyrelsen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

-Räddningstjänsten 9,7 2,5 3,1 1,6 5,8 0,8 0,9 4,0 3,0 3,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 76,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

AB Nybro Brunn investeringar i verksamhetsfastigheter 61,0 69,0                 

Omsorgsnämnden 2,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Invdivid- och familjenämnden 1,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Lärandenämnden 14,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

-Åkrahäll 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Summa skattefinansierade investeringar 173,0 135,7 67,3 65,8 70,0 65,0 65,1 68,2 67,2 67,2 

           

Amorteringar           

NBAB 0,0 0,0 0,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 

Nybro Värmecentral AB -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 0,0 0,0 -20,0 

Nybro Energi AB         -5,0 -5,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 

Nybro Elnät AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           

Lånebehov           

NBAB 1) 55,0 149,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nybro Värmecentral AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 

Nybro Energi AB 30,0 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nybro Elnät AB 2) 72,0 50,0 39,0 38,0 37,0 37,0 36,0 35,0 35,0 35,0 

1) Varav 50 Mkr är upplånat 2019-01-18           

2) Varav 50 Mkr är upplånat 2019-01           

 

I ovanstående tabell finns ett första utkast till de investeringar som finns behov av i hela 

kommunkoncernen. I och med bolagiseringen av vissa verksamhetsfastigheter kommer 

investeringarna ske i AB Nybro Brunn och medföra ökade kostnader för hyror i kommunen. 

Det som inte är inlagt är de investeringar i skolor och förskolor som ej är beslutade ännu.  
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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 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Kommunens 

soliditet exkl. 

pensionsåtagande 51,9 63,9 66,3 66,2 66,4 

Kommunens 

soliditet inkl. 

pensionsåtagande 11,9 16,7 18,3 19,6 21,1 

 

Soliditeten, exkl. pensionsåtagande ökar i budget 2019 och framåt. Anledningen är att låneskulden har 

eliminerats i och med att vissa verksamhetsfastigheter och lånen flyttats över till bolagen.  

Att även ta med pensionsåtagandet i nyckeltalet speglar bättre kommunens långsiktiga finansiella 

utrymme. Kommunens soliditet, inkl. pensionsåtagande uppgår till 18,3 procent i budget 2020 och 

kommer vara positiv även framåt. 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 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Kommunen 48,1 36,1 33,7 33,8 33,6 

 

Kommunens skuldsättningsgrad var 48,1 procent i bokslut 2018. I budget 2020-2022 ligger 

skuldsättningsgraden runt 34 procent. En hög skuldsättning innebär ökad risk och Nybro kommun 

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

Kommuninvests limitgräns och kan medföra sämre räntevillkor m.m. 

 

Skattesats 

Nybro kommuns skattesats för 2020 är oförändrad 22,33 kronor. Landstingsskatten är 11,37 och 0,24 

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. 
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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 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Kommunen 135,5 149,2 116,7 103,9 94,2 

 

Nybro kommuns kassalikviditet var i bokslutet 2018 över 100 procent och kommer enligt budget vara 

så även 2020-2022. Investeringarna finansieras i första hand med de likvida medlen, men i slutet av 

perioden kommer ett lånebehov att uppstå om inte resultaten förbättras. 

  

Balanslikviditet motsvarar i princip samma mått men lagret är inkluderat. 

 

Balanslikviditet, % Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Kommunen 152,8 155,6 123,1 110,3 100,7 

  

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

styrka. 

 

Rörelsekapital, 

mnkr 
Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Kommunen 223,7 139,4 57,8 25,8 1,7 

 

Det extra statsbidraget för flyktingsituationen förbättrade kassalikviditeten, balanslikviditeten och 

rörelsekapitalet 2016. Så även Välfärdsmiljarderna 2017. Rörelsekapitalet blir allt sämre över perioden 

i och med att kostnaderna ökar och intäkterna minskar. 

 

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 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Kommunen 17,5 13,9 20,2 20,0 19,9 

 

Senaste årens ränteutveckling har varit gynnsam för. År 2018 var utdelningen från placeringen i Kalmar 

Läns Pensionsförvaltning AB (KLP) god och beror på god utveckling på börsen. Dock sjönk den under 

de två sista månaderna. Finansnettot är positivt över perioden då ränteintäkterna och borgsensavgifterna 

från bolagen överstiger räntekostnaderna. I budgeten finns beräknad utdelning från Kalmar Läns 



22 

 

Pensionsförvaltningen, men det finns viss svårighet att veta hur utvecklingen på börsen går. Utdelning 

från Kommuninvest är budgeterad. 

Då fastigheterna har bolagiserats kommer de större investeringarna ske i bolaget och inte i kommunen. 

Detta medför i så fall att de ökade lånekostnaderna i stället blir en extern hyra.  

 

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 

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

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

2016 17,8 25,3 24,2 -1,1 6,4 

2017 28,5 47,4 75,7 28,3 47,2 

2018 20,2 32,0 23,3 -8,7 3,1 

 

Budgeten som beslutades i december 2018 för 2019 har ett ekonomiskt resultat på 6,9 mnkr.  

 

Nämndernas avvikelser har varierat över åren, men totalt sett har de fem senaste åren gått med 

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

ekonomisk hushållning. År 2017 var dock underskottet endast 0,7 mnkr och för 2018 var det ett 

överskott på 0,8 mnkr. I tabellen nedan redovisas respektive nämnds avvikelse mot budget. 

 

Nämndernas 

avvikelser, mnkr 
2014 2015 2016 2017 2018 

Kommunstyrelse 0,9 0,5 2,2 0,8 2,5 

Samhällsbyggnadsnämnd -0,7 0,1 4,6 0,3 -3,3 

Myndighetsnämnd 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

Omsorgsnämnd -8,6 -9,4 -4,4 -0,7 0,5 

Individ- och 

familjenämnd 3,0 0,6 -10,5 -1,5 0,9 

Lärande- och 

kulturnämnd -0,5 0,9 0,0 0,0 0,0 

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

Överförmyndarnämnd -0,1 0,0 0,0 0,3 0,2 

Summa -6,0 -7,4 -8,1 -0,7 0,8 

 

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 2019 är prognoserna från 

nämnderna både positiva och negativa. Det är av största vikt att nämnderna håller sina budgetar.  

 

  



23 

 

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 
2014 2015 2016 2017 2018 

Avsättningar 

intjänade före 1998 407,1 389,7 375,9 341,0 338,1 

Avsättningar 

intjänade efter 1997 35,4 36,4 35,0 38,6 29,3 

Löneskatt 107,4 103,4 99,7 92,1 89,1 

Total 

pensionsskuld 549,9 529,5 510,6 471,7 456,6 

      

Pensionsskuld per 

invånare (tkr)      

Nybro kommun 28,0 26,8 25,4 23,2 22,4 

 

Under 2013 bytte kommunen pensionsskuldsförvaltare från SPP till Skandia.  Till bokslut 2018 har en 

ny pensionsskuldsprognos tagits fram av Skandia. 

 

Finansiella placeringar, 

mnkr 
   

  

Tillgångsslag 2014 2015 2016 2017 2018 

Aktier 46,1 56,3 58,4 64,8 64,4 

Räntebärande 40,2 43,6 46,9 53,4 54,2 

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

Likvida medel 4,8 1,7 5,7 3,6 8,3 

Summa 91,4 101,9 111,3 122,1 127,3 

      

Aktier 59,9 66,7 72,0 74,3 64,4 

Räntebärande 41,1 43,3 46,6 54,0 54,0 

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

Likvida medel 4,8 1,7 5,7 3,6 8,3 

Summa 106,0 111,9 124,6 132,2 127,1 

 

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

och marknadsvärdet siste december 2018 uppgår till 127,1 mnkr. 

 

Återlånade medel, 

mnkr 
2014 2015 2016 2017 2018 

Total pensionsskuld 549,9 529,5 510,6 471,7 456,6 

Finansiella 

placeringar -91,4 -101,9 -111,3 -122,1 -127,3 

Summa återlånade 

medel 458,5 427,6 399,3 349,6 329,5 

 



24 

 

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 27,9 procent i avsatta medel om 

man beräknar på det bokförda värdet. 

 

Borgensåtaganden 
Totalramen för generell borgen uppgår till 2 254,1 mnkr för bolagen. Hela utrymmet är inte utnyttjat 

utan uppgår till 1 802,5 mnkr. Ökningen mellan 2017 och 2018 är främst lån hos AB Nybro Brunn och 

Nybro Bostads AB. 

  

Mnkr 2014 2015 2016 2017 2018 

Kommunägda företag 767,9 1 067,7 1 189,0 1 325,9 1 802,5 

Egna hem och småhus 3,1 2,8 2,5 2,3 2,1 

Övriga 2,6 2,9 0,3 0,3 0,3 

Summa borgensåtaganden 773,6 1 073,4 1 191,8 1 328,5 1 804,9 

 

 

Borgensåtagande 2018 Beviljat (kr) Utnyttjat (kr) 

Nybro Kommunbolag AB 60 000 000 60 000 000 

AB Nybro Brunn 500 000 000 331 017 877 

Nybro Bostads AB 700 000 000 535 391 474 

Nybro Elnät AB 246 059 848 174 500 000 

Nybro Värmecentral AB 583 700 000 583 700 000 

Nybro Energi AB 152 400 000 108 100 000 

Transtorpsfastigheter AB 12 000 000 9 750 000 

Summa 2 254 159 848 1 802 459 351 

  

 

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 277 kommuner och 11 landsting 

som per den 2018-12-31 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 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 

förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångarna till 406 323 006 299 kronor. 

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 884 040 176 kronor och andelen av de 

totala tillgångarna uppgick till 1 902 689 349 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 2018-12-31 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) 39 600 

1 ny invånare 57 

1 procents löneökning 10 600 

1 procents ökning av övriga kostnader 4 500 

10 nya heltidstjänster (30 tkr i månadslön, 39,17 procent i po) 5 010 

1 barn i förskolan 143 

1 elev i grundskolan 100 

1 elev i gymnasieskolan 142 

1 procents ökning av försörjningsstödet 67 

1 LVU-placering i 6 månader 1 089 

1 LVM-placering i 6 månader 895 

 

Sammanfattning 
I kommunplan 2020-2022 är de budgeterade resultaten 13,6 mnkr, 0,4 mnkr och 6,2 mnkr respektive år. 

Resultaten uppnår målet om 1 procent av skatter och utjämning eller omvänt 99 procents 

nettokostnadsandel 2020, men inte 2021 och 2022. Resultatnivåerna uppnås endast om besparingarna 

kan utföras. 

I Kommunplanen finns generella besparingar inlagda. För 2020 finns 2 procent besparing per nämnd. 

Men för åren 2021 och 2022 finns det generella besparingar som inte är fördelade ut på nämnderna. 

Även här kommer en revidering att ske och arbetet med Resultat i balans kommer att beaktas. Det finns 

också ett antagande om utökat statsbidrag från staten. 

Låneskulden till Kommuninvest i kommunen är överflyttad till AB Nybro Brunn i och med 

bolagiseringen och resterade skuld till Swedbank kommer att amorteras under 2019. 

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 2018 var 23,3 mnkr och balanskravsresultatet 8,5 mnkr. Inga negativa resultat finns 

att återställa. Prognosen efter februari månad 2019 är ett mindre minusresultat under förutsättning att 

alla nämnder håller sina ramar.  
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Resultatbudget 
            

Tkr Bokslut Budget 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Verksamhetens intäkter 307 316 363 910 363 910 363 910 363 910 

Pensionsutbetalning inkl löneskatt   -25 631 -24 425 -23 975 -24 410 

Löneökningar   -24 084 -52 979 -90 377 -126 468 

Pott för ökade hyror     -4 500 -4 500 -4 500 

Pott för nya hyror   9 069 -6 591 -6 591 -6 591 

Pott för ökade 

driftkostnader/investeringar     -500 -500 -500 

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

Försäkringsfond   -200 -200 -200 -200 

Verksamhetens bruttokostnad  -1 491 194 -1 589 563 -1 558 863 -1 568 061 -1 577 757 

Resultatutjämningsreserven (2017)   14 400 10 800 10 800 0 

Generell besparing   15 000 0 11 000 40 000 

Summa kostnader -1 491 194 -1 603 009 -1 639 257 -1 674 404 -1 702 425 

Avskrivningar -31 718 -33 429 -36 601 -35 677 -35 473 

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

Skogsavverkning 0 0 2 000 0 0 

Jämförelsestörande intäkt (AFA) 0 0 0 0 0 

Verksamhetens nettokostnad -1 215 596 -1 271 528 -1 308 948 -1 345 171 -1 372 988 

            

Skatteintäkter 846 002 861 471 884 545 911 966 945 708 

Slutavräkning -4 191 0 0 0 0 

Inkomstutjämningsbidrag 295 453 305 026 297 531 293 026 290 930 

Kostnadsutjämning -22 004 -8 649 10 842 22 126 29 786 

Regleringsbidrag 3 202 8 946 22 395 23 310 17 784 

Strukturbidrag 0 0 0 0 0 

Utjämning LSS-kostnader 35 717 30 643 26 383 26 288 26 205 

Kommunal fastighetsavgift 37 560 37 474 38 861 38 861 38 861 

Generella bidrag från staten (välfärd och 

integration) 29 698 19 617 11 770 0 0 

Statsbidrag   10 000 10 000 10 000 10 000 

Summa intäkter  1 221 437 1 264 528 1 302 327 1 325 577 1 359 274 

            

Finansiella intäkter 19 695 7 500 12 500 12 500 12 500 

Utdelning            

Borgensavgifter kommunala bolag 8 369 8 448 9 156 9 156 9 156 

Finansiella kostnader -10 603 -2 016 -1 470 -1 705 -1 779 

Finansnetto 17 461 13 932 20 186 19 951 19 877 

            

Året resultat 23 302 6 932 13 565 357 6 163 
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Balansbudget           

            

Tkr Bokslut Budget Budget 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Tillgångar           

Anläggningstillgångar           

Fastigheter och anläggningar 277 151 372 485 447 767 480 999 512 887 

Maskiner och inventarier 100 951 71 699 71 699 71 699 71 699 

            

Finansiella anläggningstillgångar 25 039 25 038 25 038 25 038 25 038 

Summa anläggningstillgångar 403 141 469 222 544 504 577 736 609 624 

            

Omsättningstillgångar           

Förråd 73 377 16 066 16 066 16 066 16 066 

Fordringar 271 210 166 067 166 067 166 067 166 067 

Placerade pensionsmedel 118 378 119 287 119 287 119 287 119 287 

Likvida medel 184 007 88 573 6 993 -24 967 -49 156 

Summa omsättningstillgångar 646 972 389 993 308 413 276 453 252 264 

            

Summa tillgångar 1 050 113 859 215 852 917 854 190 861 888 

            

Eget kapital, avsättningar och skulder           

Eget kapital           

Ingående balans 521 604 541 776 551 838 565 403 565 760 

Justerat för resultatregleringsfonder 0 0 0 0 0 

Årets resultat 23 302 6 932 13 565 357 6 163 

Summa eget kapital 544 906 548 708 565 403 565 760 571 923 

            

Avsättningar           

Avsättning för pensioner 36 348 59 896 36 902 37 818 39 353 

Summa avsättningar 36 348 59 896 36 902 37 818 39 353 

            

Skulder           

Långfristiga skulder 45 539 0 0 0 0 

Kortfristiga skulder 423 320 250 612 250 612 250 612 250 612 

Summa skulder 468 859 250 612 250 612 250 612 250 612 

            

Summa eget kapital, avsättningar och 

skulder 1 050 113 859 216 852 917 854 190 861 888 

            

Pensionsförpliktelser inkl löneskatt 420 167 405 440 409 342 398 660 390 078 

Ansvars- och borgensförbindelser 1 804 808         
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Kassaflödesanalys   

  

Tkr Bokslut Budget Budget 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Den löpande verksamheten           

Resultat efter finansiella poster 23 302 6 932 13 565 357 6 163 

Justering för av- och nedskrivningar 31 718 33 429 36 601 35 677 35 473 

Justering ej likviditetspåverkande poster -11 538 11 986 -22 994 916 1 535 

Kassaflöde från den löpande verksamheten           

före förändringar av rörelsekapital 43 482 52 347 27 172 36 950 43 171 

Ökning(-)Minskning(+) av förråd -36 313 0 0 0 0 

Ökning(-)Minskning(+) av kortfristiga fordringar -168 004 0 0 0 0 

Ökning(+)Minskning(-) av kortfristiga skulder 4 510 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -156 325 52 347 27 172 36 950 43 171 

            

Investeringsverksamheten           

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -80 951 -76 746 -70 310 -70 910 -69 360 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 472 491 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 391 540 -74 746 -68 310 -68 910 -67 360 

            

Finansieringsverksamheten           

Amortering av låneskuld -324 558 -45 539 0 0 0 

Nyupplåning 0 0 0 0 0 

Förändring av lånefordringar 407 0 0 0 0 

Nyutlåning 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -324 151 -45 539 0 0 0 

            

Summa kassaflöde -88 936 -67 938 -41 138 -31 960 -24 189 

            

Likvida medel vid årets början 272 943 116 069 48 131 6 993 -24 967 

Likvida medel vid årets slut 184 007 48 131 6 993 -24 967 -49 156 
 

  



29 

 

Exploateringsbudget 
 

Exploateringsbudget 2019 2020 2021 2022 

Intäkter 2 000 2 000 2 000 2 000 

Kostnader -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Årets resultat 0 0 0 0 

 

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

sammanställningen över samtliga investeringar. 

 

Driftbudget per nämnd 

 

  

Tkr 
Bokslut 

2018 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Kommunstyrelse -92 578 -92 835 -90 628 -90 628 -90 628 

Samhällsbyggnadsnämnd -77 376 -76 977 -75 437 -75 437 -75 437 

Miljö- och byggnämnd -495 -449 -440 -440 -440 

Omsorgsnämnd -274 782 -319 467 -311 436 -312 314 -314 616 

Individ- och familjenämnd -204 048 -203 314 -199 248 -199 248 -199 248 

Lärandenämnd -502 025 -528 882 -513 914 -522 234 -529 628 

Kulturnämnd 0 -334 -327 -327 -327 

Revision -952 -952 -1 129 -1 129 -1 129 

Överförmyndarnämnd -2 050 -2 443 -2 394 -2 394 -2 394 

Total -1 154 306 -1 225 653 -1 194 953 -1 204 151 -1 213 847 

 

 

 

Förändringar i nämnd mot föregående år: 
 
Kommunstyrelsen 2019 2020 2021 2022 

Ramjustering 2 procent  -1 857   

Pukeberg -1 350    

E-arkiv, dokumenthantering, 

dataskyddsförordningen 460    

Val 2018 -600    

EU-val 350 -350   

Minskad administration -1 000    
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Samhällsbyggnadsnämnd 2019 2020 2021 2022 

Ramjustering 2 procent  -1 540   

Tilläggsbudget 2018 -3 950    

Ramtilldelning 1 000    

 

 

 

Miljö- och byggnämnd 2019 2020 2021 2022 

Ramjustering 2 procent  -9   

Tilläggsbudget 2018 -130    

 

 

 

Omsorgsnämnd 2019 2020 2021 2022 

Ramjustering 2 procent  -6 356   

Resurstilldelning justering 2018 -1 055    

Resurstilldelning 2019 988    

Resurstilldelning justering 2019  98   

Resurstilldelning 2020-2022   2 227 878 2 302 

Ökad bemanning på SÄBO 2 000    

Fler platser på Kvarnbacken 10 315    

Ökad bemanning på demensboende 3 500    

Korttid  4 000 -4 000   

Solgläntan 2019-2020 6 675    

FIR- första insats resurs 400    

Enhetschef hälso- och sjukvård 400    

 

 

 

Individ- och familjenämnd 2019 2020 2021 2022 

Ramjustering 2 procent  -4 066   

Ramjustering -3 000    

Gruppboende 3 647    

 

 

 

Lärandenämnd 2019 2020 2021 2022 

Ramjustering 2 procent  -10 488   

Resurstilldelning justering 2018 6 122    

Resurstilldelning 2019 8 276    

Resurstilldelning justering 2019  -7 548   

Resurstilldelning 2020-2022  3 068 4 160 3 697 

Ny kulturnämnd och förvaltning 1 000    

Ramtilldelning 4 000    
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Kulturnämnd 2019 2020 2021 2022 

Ramjustering 2 procent  -7   

 

 

Revision 2019 2020 2021 2022 

Ramjustering 2 procent  -23   

Ramtilldelning  200    

 

 

Överförmyndarnämnd 2019 2020 2021 2022 

Ramjustering 2 procent  -49   

Verksamhetsutveckling 140     
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Investeringsbudget 
 

 

 

Investeringsbudget 2019 

2019  
tilläggsbudget 2020 2021 2022 

Kommunstyrelse 5 000 0 5 000 5 000 5 000 

-räddningstjänsten 3 500 6 249 2 500 3 100 1 550 

Samhällsbyggnadsnämnd 41 000 35 027 45 000 45 000 45 000 

Miljö- och byggnämnd 0 0 0 0 0 

Omsorgsnämnd 2 136 0 1 200 1 200 1 200 

Individ- och familjenämnd 1 000 679 1 000 1 000 1 000 

Lärandenämnd 13 510 1 026 9 010 9 010 9 010 

-Åkrahäll 3 000 0 3 000 3 000 3 000 

Överförmyndarnämnd 0 0 0 0 0 

Revision 0 0 0 0 0 

Exploateringsverksamheten 3 600 0 3 600 3 600 3 600 

Summa investeringar 72 746 42 981 70 310 70 910 69 360 
 

 

För samtliga nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnd är investeringsbudgeten ett ramanslag. 

 

Tilldelningen av anslag för investeringarna på samhällsbyggnadsnämnden har inte specificerats.  
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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 

 


