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Budget och kommunplan för 2021-2023 är unik, då samtliga partier i kommunfullmäktige har kommit 

överens om att lägga en gemensam budget/kommunplan för Nybro kommun. Vi vill vår kommuns 

bästa och genom samarbete över partigränser har vi tagit ett steg för att gemensamt bygga framtiden i 

en svår ekonomisk situation.  

Vi gör det med insikten om att vår ekonomi är ansträngd och för att sporra oss att söka ännu fler sam-

förståndslösningar i kommunen och kommunkoncernen. Att sluta oss inom våra partier, nämnder, bo-

lag eller styrelser är inte lösningen. Om vi samarbetar mer kan resurserna räcka längre. 

Vårt samarbete bygger på ansvar, tillit och lyhördhet. Tillsammans har vi ett uppdrag att rusta kommu-

nen inför en tuff ekonomisk verklighet. Målet är att stärka sammanhållningen i hela kommunen och 

medborgarnas möjligheter till ett gott liv. 

Med den ökade ekonomiska osäkerheten inför framtiden behöver vi vara på det klara med att inget 

kommer av sig självt. Vi behöver fortsätta samverkan för att säkerställa en positiv utveckling av vår 

kommun. Vi har otvivelaktigt en styrka i att den ideella sektorn, näringslivet och kommunen samver-

kar. Ett rikt kultur- och fritidsliv bidrar till kommunens attraktionskraft och människors hälsa genom 

hela livet. Nybro ska vara kommunen där det är tryggt att växa upp och att åldras i. 

Vi tror på att alla kan vara ambassadörer för Nybro, vårt näringsliv, våra invånare, våra medarbetare. 

Tillsammans ska vi skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt och en fortsatt god service till invånarna. 

Under 2021 och framåt prioriterar vi förskola, skola och omsorg. Vi står inför omfattande nybyggnat-

ion, om- och tillbyggnader av skolor och förskolor. Vi ska ha en hög kvalitet i vår välfärd. Barn och 

unga ska få de bästa möjliga förutsättningarna för att kunna rusta sig för sin egen framtid. Vi ska ge 

dem förutsättningar att kunna gå ut grund- och gymnasieskolan med godkända betyg och en framtids-

tro. Vi ska ge våra äldre en behovsanpassad trygg omsorg som bidrar till hög livskvalitet. 

Även om det finns utmaningar längs vägen som vi kommer behöva hantera är det mycket som talar för 

att den positiva utvecklingen för Nybro kommun kommer att fortsätta. Genom att hålla i ekonomin, 

dra nytta av ny teknik och samarbeta bygger vi en stark framtid. 

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

mokratiskt samhälle präglat av öppenhet, dialog och engagemang.  

Vi ska bygga vidare på den anda av gemensam kraft som finns i kommunen, med näringsliv och en-

skilda föreningar. Nybro kommun ska:  

• Erbjuda kommunal service av hög kvalitet i hela Nybro kommun 

• Stå för ett gott ledarskap och vara en attraktiv arbetsgivare 

• Fortsätta att jobba med klimatomställningen  

• Vara attraktiv för såväl befintliga som nya invånare, näringsliv och etableringar 

• Stärka arbetet med den sociala hållbarheten, för ökad trygghet och gemenskap 

• Stå för en effektiv, ansvarsfull och långsiktigt hållbar ekonomi 

 

 

Christina Davidson ( C )    Mikael Svanström ( S )    Johnny Svedin ( SD )    

Daniel Lindvall ( M )     Jimmy Loord ( KD )     Jonny Andersson ( V ) 

Ola Håkansson ( L ) 
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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 förutsätt-

ningar 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 be-

mötande 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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Uppdragstagare 
 

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

kommunchefens grund för verkställande av uppdragen. 

2021:1 Ge Lärande- och kulturförvaltningen uppdraget att omfördela budgeten inom förvaltningen så 

att kulturnämndens budget särskiljs från lärandenämndens budget.  

 

Ännu ej avslutade eller avrapporterade uppdrag från tidigare Kommunplaner   
 

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 personalen. 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 kostna-

derna för sjukskrivningar. 

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 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/ verk-

samheten med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Återkoppling till Ksau med en plan för respektive 

nämnd. 

2018:3 Aktivt samarbete mellan lärandenämnden och näringslivet för att samordna yrkesutbildningar.  

Vi vill ge ett uppdrag till lärandenämnden 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. 

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 funkt-

ionsnedsättningar 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 höstproposition 2020 

Den ekonomiska höstpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2021–2023. 

Höständringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Nedan sammanfattas några av satsningarna 

från Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär 20:37 

• Ytterligare 10 miljarder kronor satsas på generella medel till kommuner och regioner för 2021 

och med 5 miljarder kronor för 2022. Tillsammans med tidigare ändringsbudgetar är det en 

ökning med 22,5 miljarder kronor för 2021 och med 17,5 miljarder kronor för 2022 jämfört 

med BP20. För 2023 aviseras ingen ökning. 

• Riktat statsbidrag på 4 miljarder kronor för äldreomsorgen. 

• Ytterligare 5 miljarder kronor, totalt 10 miljarder, har avsatts för att ersätta kommuner och 

regioner för merkostnader inom hälso- och sjukvården samt omsorgen 2020. 

• Omsorgslyftet inom äldreomsorgen ökar med 1,7 miljarder kronor. 

 

Internationell och svensk ekonomi 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger varje vår och höst ut Ekonomirapporten. I höst kommer 

Ekonomirapporten den 20 oktober, vilket innebär att den kommer så pass sent att den inte kan redovisas 

i följande kapitel. Texten är istället hämtad från SKR:s sammanfattning av regeringens höstproposition 

samt det senaste cirkuläret till skatteprognos. Höstpropositionen beskriver utvecklingen i den globala 

och svenska ekonomin som fortsatt mycket osäker.  

 

Nyckeltal, procentuell förändring 

 2019 2020 2021 2022 2023 

BNP (kalenderkorr.) cirkulär 20:37 sep 1,1 -4,9 4,0 3,8 2,9 

Arbetade timmar (kalenderkorr.) -0,3 -4,3 3,0 1,8 1,6 

Arbetslöshet (% av arbetskraften)  6,8 9,0 9,5 8,1 7,1 

Timlön, konjunkturlönestatistik 2,6 1,8 2,2 2,5 2,8 

KPIF 1,7 0,9 1,2 1,4 1,7 

 

BNP-tillväxten i Sverige bedöms bli mycket lägre 2020 till följd av pandemin, därefter beräknas en 

stadig men utdragen återhämtning av den svenska ekonomin mot normalkonjunktur 2024. Antagandet 

om återhämtning, samt nulägets nedgång i ekonomin, innebär ett antal år med hög tillväxt för BNP och 

sysselsättning, men lågkonjunkturen dröjer ändå kvar ända till 2023. Den återhämtningsbana som SKR 

antar visar samtidigt att det tar lång tid att ta igen den stora smäll för samhällsekonomin som pandemin 

har föranlett. 

Bedömningen över andelen arbetslösa är uppreviderad för nästa år, men nedreviderad för år 2022. SKR 

räknar med att andelen arbetslösa kommer överstiga de senaste årens nivåer och även fortsätta så några 
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år. Generellt är ökningstakten för löner och konsumentpriser nedreviderad, såväl i år som åren därefter. 

Löneökningarna tilltar visserligen från den nuvarande låga takten men är måttliga i ett längre perspektiv. 

Detta bidrar till att skatteunderlaget växer långsammare än genomsnittet för de senaste konjunkturcyk-

lerna. Till följd av ytterligare minskning av arbetade timmar bromsas skatteunderlagen än mer. Dessu-

tom dämpas skatteunderlagsutvecklingen av höjda grundavdrag för personer som fyllt 65 år. Detta kom-

penseras dock genom en höjning av det generella statsbidraget. Att skatteunderlagstillväxten inte blir 

ännu lägre förklaras av en mycket kraftig ökning av inkomster från arbetslöshetsersättning och sjukpen-

ning, delvis till följd av tillfälliga åtgärder som beslutats för att mildra effekterna av covid 19-pandemin. 

Efter förslag beslutade riksdagen om en utökad möjlighet att sätta av medel till periodiseringsfond för 

enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Detta påverkar kommun-

sektorns skatteunderlag och kommunsektorns skatteintäkter för 2020 bedöms därmed minska. Kom-

munsektorn kompenseras för denna minskning. Resultatet bedöms påverkas positivt under perioden 

2021–2026, när avsättningarna till periodiseringsfonderna återförs till beskattning. Över tid är alltså 

förslaget neutralt för kommunsektorn. 

Coronapandemin har redan fått omfattande negativa konsekvenser för hälsa, utbildning, levnadsförhål-

landen och ekonomi på många håll i världen. Den globala ekonomin och handeln får vidkännas ett rejält 

bakslag i år, samtidigt som framtiden är osäker. Sverige påverkas av pandemin både direkt, även om det 

är i mindre omfattning än på många andra håll, och indirekt genom effekterna i omvärlden. Pandemin 

påverkar i hög grad både kommunernas och regionernas verksamheter; vården, äldreomsorgen, gymna-

sieskolan, socialtjänsten och ekonomiskt bistånd, sport- och kulturevenemang, kollektivtrafik med mera. 

Personalen i välfärden pressas av osäkerhet och ökad arbetsbelastning till följd av ökade sjukskrivningar 

och krav på omställning. 

På global nivå syns ett brant fall i produktion, inkomster och sysselsättning. Efterfrågekollapsen sker 

mer eller mindre parallellt för det stora flertalet av länder och regioner. Utvecklingen det senaste halv-

året är helt unik, och dramatisk.  

Trots kraftigt fallande nyteckningsgrad hålls bostadsinvesteringarna uppe under året till följd av att re-

dan påbörjade projekt slutförs. Bostadsinvesteringarna kommer därefter minska de kommande åren då 

många byggprojekt har skjutits på framtiden. 

Näringslivet har behov av investeringar men dessa hålls tillbaka av den svagare konjunkturutveckl-

ingen i Sverige och i omvärlden.  

Hushållens konsumtion har under 2020 minskat framförallt är det konsumtionen av tjänster som drab-

bats på bred front. På kortare sikt begränsas konsumtionen, dels då utbudet temporärt har tagit skada, 

det vill säga att vissa typer av tjänster inte finns att tillgå och dels då det sannolikt dröjer något innan 

hushållens konsumtionsbeteende normaliseras. Detta antas dock endast i mindre grad medföra en be-

stående dämpning. Förutsättningarna för en rejäl konsumtionsrekyl förutsätts vara tämligen goda när 

väl möjligheterna för handel och resande återställs. När väl sysselsättning och inkomster vänder upp 

finns emellertid risken för en ihållande högre sparbenägenhet. Avgörande för utvecklingen blir således 

dels arbetsmarknadskonjunkturen, dels hushållens framtidstro. 

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

de migrationsrelaterade utgifterna minskar. Samtidigt minskar den offentliga sektorns inkomster jäm-

fört med 2015-2017 då inkomsterna steg ovanligt mycket. 

Den kraftiga sänkningen i konjunkturen gör det rimligt att förvänta sig låga löneökningar framöver, 

inte minst inom industrin. I normalfallet brukar en förändrad arbetsmarknadskonjunktur synas med 

fördröjning på löneutvecklingen. Den uppskjutna avtalsrörelsen gör löneutvecklingen 2021 än mer 

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

av coronakrisen försvårar inflationsmätningarna eftersom konsumtionen inom vissa områden minskat 

kraftigt. Enligt Riksbanken den 23 september 2020 kommer reporäntan ligga på 0 procent.  

 

Skatteunderlagstillväxt 2021-2023 
Som framgår av samhällsekonomiavsnittet ovan har såväl coronapandemin som de åtgärder som avise-

rats och beslutats i syfte att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin haft stor påverkan på sam-

hällsekonomin i Sverige och internationellt. Detta har naturligtvis betydelse för skatteunderlaget och 

bidrar till att prognosen är behäftad med större osäkerhet än normalt.  

För 2020 räknar vi med en ytterligare inbromsning, till följd av fortsatt kraftig minskning av arbetade 

timmar. Detta motverkas visserligen av omfattande utbetalningar av permitteringslön (vilket i statistiken 

syns som löneutbetalningar utan motsvarande arbetsinsats, det vill säga höjd timlön enligt Nationalrä-

kenskapernas definition) men lönesumman ökar ändå nästan inte alls. Skatteunderlagstillväxten stannar 

en bit över två procent. Att den inte blir ännu lägre förklaras av en mycket kraftig ökning av inkomsterna 

från en rad beskattningsbara sociala ersättningar, framförallt arbetsmarknadsersättningar och sjukför-

säkring. Krisåtgärderna för att mildra ekonomiska effekter av covid 19-pandemin bidrar därmed till att 

hålla uppe skatteunderlagstillväxten. 

 

Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring 

 2019 2020 2021 2022 2023 2019-2023 

Vårprop. apr 2020 2,2 0,9 3,5 3,7 3,8 14,8 

SKR, aug 2020 2,8 2,4 1,3 2,9 4,0 14,4 

SKR, okt 2020 2,8 1,9 1,5 3,5 3,9 13,6 

Reg, sep 2020 2,9 2,0 2,2 3,6 3,9 14,6 

ESV, sep 2020 2,7 1,0 1,5 3,8 3,6 13,1 

 

SKR räknar med en ihållande konjunkturåterhämtning under andra halvåret i år och 2021. Ett växande 

antal arbetade timmar leder därmed till en större ökning av lönesumman 2021 än 2020. Ökningen av 

skatteunderlaget hålls visserligen tillbaka när inkomster från sjukpenning återgår till mer normala nivåer 

och arbetslöshetsersättningarna inte ökar lika kraftigt som i år, när ”coronaåtgärder” fasas ut. Indexe-

ringen av pensionsinkomster blir också mindre än 2020. Men dessa effekter övertrumfas av stigande 

arbetsinkomster. Den totala effekten är att både den faktiska och underliggande skatteunderlagstillväx-

ten 2021 blir nästan lika låg som finanskrisens värsta år 2009.  

En faktor som påverkar den aktuella prognosen är att effekterna av möjligheten för enskilda näringsid-

kare och delägare i handelsbolag att avsätta 100 procent av 2019 års vinst upp till en miljon kronor nu 

beräknas bli mycket mindre än enligt tidigare beräkningar. 

Den prognos som regeringen presenterade i budgetpropositionen för år 2021 visar mer gynnsam skatte-

underlagstillväxt än SKR:s samtliga år 2019–2022, men skillnaderna är små alla år utom 2021. Den 

större skillnaden avseende utvecklingen under 2021 förklaras till ungefär hälften av att regeringen utgår 

från betydligt större ökning av lönesumman. 

Ekonomistyrningsverket (ESV) visar däremot på en svagare utveckling än SKR sett över hela perioden 

förutom 2022. Den viktigaste förklaringen är att ESV förutsätter svagare utveckling av arbetade timmar. 

År 2021 räknar ESV med att ökningen av arbetade timmar är större än i SKR:s beräkning, men löne-

summan ökar i ungefär samma takt i de båda kalkylerna eftersom ESV utgår från att den genomsnittliga 

timlönen sjunker. 
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Nulägesanalys Nybro kommun 

Efter flera år med goda resultat slutade 2019 års bokslut med ett underskott av -21,4 mnkr. Det negativa 

resultatet för 2019, består av flera olika avvikelser mot helårsbudgeten på 6,9 mnkr. Exploateringstill-

gångar har sålts och inköp av exploateringsmark har gjorts. Även nedskrivning av mark har skett. Ge-

nerell besparing och utnyttjande av RUR, Resultatutjämningsreserv finns. Nämndernas resultat var ne-

gativt. Det är av stor vikt att nämnderna klarar sina budgetramar för att kommunen ska ha god ekonomi 

och nå uppsatta mål. Framöver kommer det krävas ett stort fokus på kostnadsutvecklingen och den eko-

nomiska uppföljningen. 

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 Ny-

bro 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 nyan-

lända och asylsökande. År 2021 kommer kommuner som haft ett relativt högt mottagande av nyanlända 

i förhållande till befolkning erhålla ett bidrag, för Nybros del är det 5,8 mnkr. 

Nettokostnaderna ökade från 98,1 procent till 101,7 procent mellan åren 2018 och 2019. 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 har kommit under 2020 har varit mycket osäkra till följd av pandemin. 

Under året har det delats ut generella statsbidrag till kommunerna. Totalt har Nybro erhållit 38 986 tkr 

exklusive avsättning till periodiseringsfond, vilken inte är fastställd eller utbetald. Jämfört med de be-

räkningar som lågt till grund för 2020 års ekonomiska vårproposition räknar regeringen nu med en högre 

tillväxt för BNP och sysselsättning 2021. Detta bör dock till viss del förstås utifrån att nedgången i 

ekonomin i år också blev större än vad som tidigare beräknades. Förvaltningarna har fortsatt arbetet med 

resultat i balans, och under året presenteras förslag på hur verksamheterna ska arbeta för att få en budget 

i balans, stärka en kultur av god medveten ekonomisk hushållning. Det har skett dels genom tvärpro-

fessionella dialoger för att ge möjlighet till målinriktade resultat genom effektiva och flexibla lösningar.  

 

Folkmängd 
Folkmängden ligger kvar över 20 000 invånare fram till och med 2022 enligt prognosen. Under 2014 

och 2015 ökade befolkningen något, men den stora ökningen kom 2016 och höll i sig över 2017. Under 

2018 var antalet födda nästan lika många som avlidna, födelsenettot blev totalt negativt. 2019 slutade 

också med ett negativt födelsenetto, men positivt flyttnettot. Det var fler som flyttade in än som flyttade 

ut ur kommunen. 

I tabellen nedan visas de senaste tre årens faktiska utfall och den senast framtagna prognosen för åren 

2020 till 2023 i de olika åldersgrupperna och totalt. 

 

Invånare 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

0-5 år 1 394 1 404 1 381 1 361 1 359 1 323 1 274 

6-18 år 2 921 2 964 2 972 2 969 3 014 3 051 2 972 

19-44 år 5 849 2 767 5 651 5 603 5 544 5 524 5 651 

45-65 år 5 245 5 212 5 134 5 101 5 025 4 924 5 134 

65-w år 4 997 5 003 5 116 5 112 5 153 5 195 5 116 

Totalt 20 406 20 350 20 318 20 234 20 144 20 059 19 968 
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Enligt prognosen ökar antalet personer mest i åldrarna 6-18 år samt 65 år och äldre, övriga minskar. I 

snitt minskar invånarantalet med -88 personer mellan åren 2020 och 2023. Det är en större minskning 

mot vad tidigare prognoser visat.  Detta påverkar fördelningen av resurserna till de olika nämnderna, 

men i och med att både de yngre och äldre ökar i antal 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 för skatteintäkterna kommer att vara lägre framöver, 

vilket också försvårar budgetarbetet och att nå resultatnivåerna. 
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Bakgrund 

Under hösten 2011 påbörjades arbetet med en övergripande kommunplan i syfte att skapa en samman-

hållen 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 kunnat 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 avrappor-

tering och diskussion mellan kommunledningen och nämndernas presidier. 

Budgetarbetet inför 2021-2023 års plan skulle ha inletts med två gemensamma strategidagar likt de 

senaste åren. I början av året drabbades världen och Sverige av pandemin, ett helt nytt influensavirus. 

För att följa restriktioner från Folkhälsmyndigheten ställdes strategidagarna in. Därefter togs beslutet att 

skjuta budgetarbetet till hösten. Under hösten har budgetmöten genomförts med budgetberedningen, i 

år med samtliga partier till följd av borgfreden. Under ett av mötena bjöds förvaltningscheferna in för 

deltagande i syfte att få information om det ekonomiska läget och höra budgetberedningens tankar. Bud-

geten antas i kommunfullmäktige i november månad med drift- och investeringsramar till nämn-

derna/styrelsen. Beslut om skattesatsen tas också i november. 

 

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 hushåll-

ning är budgeten. Nämndernas förmåga att bedriva sin verksamhet inom budgetramarna är en grundläg-

gande 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 mar-

ginal som klarar oförutsedda händelser och risker, till exempel negativ skatteutveckling, eventuellt in-

friande 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. Beslutet kvarstår i kommunplan 2021-2023. För Nybro kommun innebär det ca 13 mnkr.

I Nybro kommun kommer de budgeterade resultaten för åren 2021-2023 att klara det lagstadgade ba-

lanskravet. Det ligger besparingskrav för 2021 för att nå ett resultat i balans. Budgeten 2022 och 2020 

når inte ett resultat på 1 procent, huruvida nya besparingskrav måste läggas ut återstår att utvärdera. 

Förutsättningen är då att nämnderna klarar av att göra de besparingar som krävs.  
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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 nytt-

jas under 2021.  

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

tingmottagandet. Nybro kommun har sedan dess erhållit medel för att bedriva verksamhet i syfte att 

integrera nya medborgare. 2021 erhålls ett bidrag om 5,8 mnkr, vilket ges till specifika kommuner med 

högt flyktingmottagande. 

Återställande av ett negativt resultat ska ske senast tre år efter uppkomst. I och med kravet på återstäl-

lande ska fullmäktige anta en åtgärdsplan som ska täcka hela underskottet. Planen ska innehålla genom-

förbara åtgärder för att täcka hela beloppet som ska regleras och det ska framgå när åtgärderna genom-

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

inte hålls. 

För 2019 finns negativt resultat om -30,4 mnkr, vilket i kommunplanen beräknas att återställas 2021 och 

2022 med 15 mnkr vardera 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 28 mnkr per år för peri-

oden 2021-2023. Bedömningen av lönekostnadsutvecklingen utgår i grunden från SKR’s 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 2021 är 40,15 procent, det är samma som för 2020. Mellan åren 2019 

till 2020 ökade arbetsgivaravgifterna med 1 procentenhet. För ungdomar mellan 19 och 23 år (födda 

1999-2002) har regeringen och dess samarbetspartier föreslagit en sänkning av arbetsgivaravgiften un-

der perioden april 2021 till mars 2023. Sänkningen uppgår till 11,69 procent. Det innebär att den sam-

mantagna arbetsgivaravgiften blir 19,73 procent av lönesumman. Beslut fattas i riksdagen senare under 

hösten. 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. 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 

1938 och tidigare utgår inga arbetsgivaravgifter, men särskild löneskatt om 6,15 procent ska betalas. 

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 2021 är 1,25 procent, en sänkning med 0,25 

procentenheter jämfört med 2020. I kommunerna har nyupplåningskostnaden i flera års tid varit lägre 

än de lån som förfaller, vilket lett till att den genomsnittliga upplåningskostnaden sjunkit. 

De ekonomiska driftramarna för perioden 2021-2023 har beräknats utifrån aktuell ram 2020 och med 

hänsyn till tidigare beslut i plan 2020-2022. Specifika justeringar har gjorts av nämndernas och styrel-

sens ramar för personal, övriga kostnader och intäkter.  
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Nämnderna har fått ramjusteringar att hantera. Procentfördelningen skiljer mellan förvaltningarna. Be-

träffande 2021 har specifika prioriteringar gjorts.  

Nämnderna ska bedöma intäkts- och kostnadsutvecklingen för olika typer av varor och tjänster och be-

akta detta i sina detaljbudgetar.  

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, det är lärandenämnden 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.  

Avskrivningskostnad och kapitaltjänstkostnader är beräknade på förslag till investeringsplan 2021-2023 

samt budget för investeringar år 2020. 

 

Pensioner 

Pensionsutbetalningar inklusive löneskatt utgår från Skandias prognos från augusti 2020 och uppgår till 

ca 24 mnkr per år inkl. löneskatt. 

Kommunens pensionsförpliktelser (inklusive löneskatt) uppgick till 401 mnkr den 31 augusti 2020. På 

sikt kommer pensionerna både likviditetsmässigt och kostnadsmässigt att trängas med det ekonomiska 

utrymmet för verksamheten. 

Skandia gör vissa antaganden vid beräkning av de livslånga pensionsutbetalningarna. Det nuvarande 

livslängdsantagandet inom Skandia Offentlig Affär har gällt sedan början av 2000-talet och det har visat 

sig att antagandet underskattar livslängden, framförallt för unga individer. Nuvarande livslängdsanta-

gande saknar generationsinslag, därför införs även så kallad generationsdödlighet i de nya antagandena. 

Förändringen sker enbart på kommande premier. En grov uppskattning är att detta kommer innebära i 

storleksordningen 17-18% genomsnittligt högre premiefakturering månadsvis.  

  

Skatter och statsbidrag 

Skatteintäkterna i budgeten är beräknad på skattesatsen 22,33 kr. SKR presenterar löpande prognoser 

över skatte- och statsbidragsutvecklingen. Bedömningen av kommunens skatte- och statsbidragsintäkter 

2021-2023 bygger på prognosen enligt cirkulär 20:39 från 1 oktober 2020. Skatteintäkterna är beräknade 

utifrån ett invånarantal som bygger på prognosen från Statisticon. Den prognos som Statisticon gjort 

visar på en befolkningsminskning med i snitt 88 personer per år under perioden, vilket är en sämre 

prognos än tidigare (-56). Det är en minskning både i flytt- och födelsenetto. Prognosen har använts 

även för barn och äldre i resurstilldelningen.  

En höjning/sänkning av skatten med 1 kr medför ca 39 mnkr. 

  

Investeringar 

I kommunplanen för 2021-2023 uppgår den totala investeringsnivån till 234 mnkr. För år 2021 uppgår 

investeringsbudgeten till 80 mnkr, för år 2022 till 74,8 mnkr och för år 2023 uppgår investeringsplanen 

till 79,3 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 samhällsbygg-

nadsnämnd, med 56 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 

Kommunen har idag inga långfristiga lån. Den budgeterade låneräntan under perioden 2021-2023 avser 

ränta på pensionsskulden och hämtas från prognosen från Skandia per den 31 augusti 2020.  

Då bolagiseringen av fastigheterna genomförts 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 pro-

blem 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 2021-2023 till 15,1 mnkr, 4,1 mnkr respektive 5,8 

mnkr. År 2021 finns procentuella besparingar på nämnderna för att uppnå balanskravet. Det negativa 

resultatet som uppkom för 2019 ska återställas inom tre år. 2020 års prognos visar inte tillräckligt resultat 

för att kunna återställa. I kommunplanen finns därför 15 mnkr i återställning 2021 och 2022. Ett arbete 

med åtgärdsplaner för 2020 och Resultat i balans föreligger. Statliga bidrag finns budgeterade med 15,9 

mnkr 2021 och 10,1 mnkr 2022 respektive 2023. 

Det genomsnittliga budgeterade resultatet under perioden är 8,3 mnkr. Under 2021-2023 är det genom-

snittliga budgeterade resultatet i relation till skatteintäkter och kommunal utjämning 0,6 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 2021, men inte 

för 2020 och 2023. 

 

Mnkr Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Årets resultat, kommunen 6,9 7,8 15,1 4,1 5,8 

 

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 2018 2019 
Budget 

2020 

Budget 

2021 
Budget 

2022 

Budget 

2023 

Årets resultat enligt resultaträkningen 
23,3 -21,4 7,8 15,1 4,1 5,8 

samtliga realisationsvinster/förluster 
-14,8 -23,4 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 
8,5 -44,8 4,8 12,1 1,1 2,8 

medel till resultatutjämningsreserv 
0,0 0 0 0 0 0 

medel från resultatutjämningsreserv 
0,0 14,4 10,8 10,8 0 0 

synnerliga skäl 
0,0 0 0 0 0 0 

Årets balanskravsresultat 8,5 -30,4 15,6 22,9 1,1 2,8 

Balanskravsunderskott från tidigare år 
0,0 0 -30,4 -11,6 0 0 

Summa 8,5 -30,4 -11,6 11,3 1,1 2,8 

Balanskravsresultat att reglera 
0,0 -30,4 -11,6 11,3 0 0 

 

Under perioden kommer medel från resultatutjämningsreserven (RUR) användas.  

Olika kostnaders andel av skatteintäkter och kommunal utjämning (nettokostnadsan-

del) 

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

nader. 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 kom-

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

2019-2021. 

 

% Kommunen Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Verksamhetens nettokostnader 101,8 98,4 99,4 98,9 98,8 

Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 

Avskrivningar 2,8 2,5 2,4 2,4 2,4 

Finansnetto -2,9 -1,6 -2,0 -1,6 -1,6 

Nettokostnadsandel 101,7 99,4 98,9 99,7 99,6 

 

Nettokostnadsandelen i budget 2020 är 99,4 procent och uppnår ej målet. I budget 2021 uppnås målet, 

men inte 2022-2023 

 

Nettokostnads- och skatteintäktsökning 

Nettokostnadsandelen är i planen 2021-2023 runt 99 procent. Jämförelsestörande poster är 0,0 pro-

cent och avskrivningarna är i snitt 2,4 procent. Avskrivningarnas andel har minskat i och med försälj-

ningen av fastigheter till kommunens bolag. Finansnettos andel är i snitt -1,7 procent.  

Uppräkningen av skatteunderlaget blir högre 2020, lägre 2021 och åter lägre 2022 och 2023. Löneök-

ningarna blir totalt högre under perioden vilket påverkar nettokostnaderna. Statsbidrag som hamnar ut-

anför modellen är ett extra bidrag till några kommuner som har haft ett relativt högt mottagande av 
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nyanlända i förhållande till sin befolkning, Nybro tilldelas 5,8 mnkr 2021. Regeringen har tillsatt ett 

permanent bidrag till äldreomsorgen motsvarande 10,1 mnkr årligen för Nybro  

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

2019 och budget 2020 till 2023. Ökningen av skatteintäkterna 2020 och 2021 kommer delvis av att 

utjämningssystemet har förändrats, vilket gynnade Nybro kommun samt de statsbidrag som fördelats ut. 

Framöver minskar skatteintäkterna. Vilket också nettokostnaderna måste göra. För perioden ökar dock 

nettokostnaderna mer än skatteintäkterna, vilket också märks på resultatnivåerna. 

 

 

  

Investeringsvolym och självfinansieringsgrad 
 

Kommunen Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Investeringar, netto 53,7 68,3 78,0 72,8 77,3 

Självfinansieringsgrad 31,8 57,8 69,8 53,6 50,3 

 

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 inve-

steringar som kommunen kan göra utan att ta upp nya lån eller minska befintlig likviditet. Detta benämns 

självfinansieringsgrad. Kommunens finansiella mål om att självfinansiera investeringarna till 100 pro-

cent har inte uppnåtts i bokslutet 2019. Vilket beror på det negativa resultatet. 

Nybro kommun investerade under årets första åtta månader för 53,3 mnkr. Budgeten för investeringar 

är 133,8 mnkr för 2020. Då ingår även investeringen i ridskolan som inte kommer att ske i kommunens 

regi. Det är framför allt investeringar i gator och vägar som skett under året.  

Nybro kommuns investeringar för de kommande åren är inte självfinansierade. Investeringsvolymen är 

stabil åren framöver. Förskolor och skolor som behöver byggas finns inte med i budgeten. Bolagise-

ringen av fastigheterna kommer att förändra investeringsbudgeten då investeringarna kommer att ske i 

bolaget i stället för i kommunen. 
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Investeringar i bolagen inkl. kommunen 

Mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 

2029 

Självfinansierade investeringar                   
 

Energikoncernen 183,0 103,0 84,0 80,0 80,0 80,0 80,0 175,0 175,0 80,0 

Nybro Bostads AB 130,0 145,0 130,0 45,0 40,0 65,0 65,0 40,0 40,0 40,0 

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

Summa självfinansierade investeringar 336,6 361,6 367,6 248,6 243,6 168,6 168,6 238,6 238,6 143,6 

                    
 

Skattefinansierade investeringar                   
 

Kommunstyrelsen 8,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

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

Digitalisering  5,0 5,0 5,0       

Samhällsbyggnadsnämnden 63,2 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

AB Nybro Brunn investeringar i verksamhetsfastigheter 69,0                  

Omsorgsnämnden 8,82 5,7 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 15,6 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 172,8 76,4 71,2 75,7 65,0 95,1 98,2 67,2 67,2 67,2 

 

I ovanstående tabell finns investeringsbehovet för hela kommunkoncernen. I och med bolagiseringen av 

vissa verksamhetsfastigheter kommer investeringarna ske i AB Nybro Brunn och medföra ökade kost-

nader i form av hyror för kommunen. I kommunplan 2021-2023 har det under tre år lagts till investe-

ringsmedel för att få fart på digitaliseringen vilket ska effektivisera verksamheten både kostnads- och 

resursmässigt. 

 

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 exklu-

derat den pensionsskuld som ligger utanför balansräkningen. Från och med 1998 redovisas tidigare in-

tjänad pensionsskuld som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen och enbart nyintjänad pensions-

skuldsökning bokförs som avsättning i balansräkningen. 

 

Soliditet, % Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Kommunens soliditet exkl. pensionsåtagande 50,4 66,1 63,9 63,9 64,2 

Kommunens soliditet inkl. pensionsåtagande 11,0 18,2 20,1 22,1 24,6 

 

Soliditeten exklusive pensionsåtagande ökar i budget 2020 och framåt. Anledningen är att låneskulden 

har eliminerats i och med att visa verksamhetsfastigheter och lånen har flyttats över till bolagen. Att 

även ta med pensionsåtagandet i nyckeltalet speglar bättre kommunens långsiktiga finansiella utrymme. 

Kommunens soliditet, inklusive pensionsåtagande uppgår till 20,1 procent i budget 2021 och kommer 

vara positiv även framåt. 
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Skuldsättningsgrad, % Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Kommunen 49,6 33,9 36,1 36,1 35,8 

 

Kommunens skuldsättningsgrad var 49,6 procent i bokslut 2019. I budget 2021-2023 ligger skuldsätt-

ningsgraden runt 36 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 2021 är oförändrad 22,33 kronor. Regionsskatten höjdes med 49 öre år 

2020 och är 11,86 kronor. Begravningsavgiften är 0,25 kronor. Kyrkoavgift (1,17 kronor) betalar de 

som är medlemmar i svenska kyrkan. En ökning av kommunalskatten med 1 krona ger ca 39 mnkr i 

ökade skatteintäkter. 

 

Risk och kontroll 

Likviditet 

Den kortsiktiga betalningsberedskapen är likviditeten där kassalikviditeten utgörs av omsättningstill-

gångarna (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 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Kommunen 120,4 114,3 106,1 93,9 79,7 

 

Nybro kommuns kassalikviditet var i bokslutet 2019 över 100 procent och kommer enligt budget vara 

så även 2020-2021. Investeringarna finansieras i första hand med de likvida medlen, men i åren 2022-

2023 kommer ett lånebehov att uppstå om inte resultaten förbättras. 

Balanslikviditet motsvarar i princip samma mått men lagret är inkluderat. 

 

Balanslikviditet, % Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Kommunen 130,7 120,8 112,5 100,3 86,1 

  

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

styrka. 

 

Rörelsekapital, mnkr Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Kommunen 143,4 52,0 31,4 0,7 -34,8 
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Det extra statsbidraget för flyktingsituationen förbättrade kassalikviditeten, balanslikviditeten och rö-

relsekapitalet 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 rän-

tekostnaderna överstiger ränteintäkterna. Det påverkar kommunens handlingsutrymme negativt ifråga 

om kommunens möjligheter att betala investeringar med egna medel. 

 

Finansnetto, mnkr Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Kommunen 36,7 21,5 27,0 22,4 22,6 

 

Senaste åren har ränteutveckling varit positiv för kommunen och koncernen. År 2019 var finansnettot 

36,7 mnkr, vilket är en förbättring sedan 2018 då den var 17,5 mnkr. 

Finansiella intäkterna har ökat tack vare Kalmar läns pensionsförvaltning och Kommuninvest. Ökad 

utdelning, reavinst och ränteintäkter har medfört ökade intäkter till kommunen. Under årets första del 

har KLP:s värde minskat på grund av coronapandemin, men det har vänt uppåt igen ökar nu. 

 

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 el-

ler aug. 
Utfall 

Diff. prognos -

ufall 

Diff. budget 

- utall 

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 

2019 6,9 -27,0 -21,4 -5,6 -27,6 

 

Budgeten som beslutades i december 2019 för 2020 har ett ekonomiskt resultat på 7,8 mnkr. Under året 

har prognoserna för nämnderna svängt både uppåt och nedåt. Prognosen för helår är 2,7 mnkr. 

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

skott, 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. 

Underskott efter de första åtta månaderna har kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, individ- och famil-

jenämnden och lärandenämnden. Övriga nämnder håller budget eller har ett överskott. I nämndernas 

verksamhetsberättelser och i respektive nämnds redovisning lämnas resultatanalys. 
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Nämndernas avvikelser, 

mnkr 2015 2016 2017 2018 2019 

Kommunstyrelse 0,5 2,2 0,8 2,5 0,1 

Samhällsbyggnadsnämnd 0,1 4,6 0,3 -3,3 4,9 

Myndighetsnämnd 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 

Omsorgsnämnd -9,4 -4,4 -0,7 0,5 -3,9 

Individ- och familjenämnd 0,6 -10,5 -1,5 0,9 -8,4 

Lärande- och kulturnämnd 0,9 0,0 0,0 0,0 -1,5 

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

Överförmyndarnämnd 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 

Summa -7,4 -8,1 -0,7 0,8 -7,9 

 

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 2020 är prognoserna från nämn-

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

 

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 ansvarsförbin-

delse. 

 

Pensionsåtaganden, mnkr 2015 2016 2017 2018 2019 

Avsättningar intjänade före 1998 389,7 375,9 341,0 338,1 327,1 

Avsättningar intjänade efter 1997 36,4 35,0 38,6 29,3 67,6 

Löneskatt 103,4 99,7 92,1 89,1 95,7 

Total pensionsskuld 529,5 510,6 471,7 456,6 490,4 

      

Pensionsskuld per invånare (tkr) 26,8 25,4 23,2 22,4 24,1 

 

Under 2013 bytte kommunen pensionsskuldsförvaltare från SPP till Skandia. Till delårsbokslut 2020 

har en ny pensionsskuldsprognos tagits fram av Skandia. 

 

Finansiella placeringar, mnkr      

Tillgångsslag 2015 2016 2017 2018 2019 

Aktier 56,3 58,4 64,8 64,4 88,3 

Räntebärande 43,6 46,9 53,4 54,2 59,1 

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

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

Summa 101,9 111,3 122,1 127,3 152,5 

      

Aktier 66,7 72,0 74,3 64,4 88,3 

Räntebärande 43,3 46,6 54,0 54,0 59,1 

Upplupna ränteintäkter 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 
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Finansiella placeringar, mnkr      

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

Summa 111,9 124,6 132,2 127,1 152,5 

 

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

och marknadsvärdet 2019 uppgick till 152,5 mnkr. I delåret 2020 uppgår det till 149,5 mnkr.  

 

Återlånade medel, mnkr 2015 2016 2017 2018 2019 

Total pensionsskuld 529,5 510,6 471,7 456,6 490,4 

Finansiella placeringar -101,9 -111,3 -122,1 -127,3 -152,5 

Summa återlånade medel 427,6 399,3 349,6 329,5 337,9 

 

I tabellen ovan redovisas skillnaden mellan total pensionsförpliktelse och finansiella placeringar av-

sedda för kommande pensionsutbetalningar. Denna skillnad definieras i kommunala sammanhang som 

återlån av pensionsmedel. Av den totala pensionsskulden finns det 31,4 procent i avsatta medel om man 

beräknar på det bokförda värdet. 

 

Borgensåtaganden 

Totalramen för generell borgen uppgår till 2 376,2 mnkr för bolagen. Utöver det finns borgen till KSSR 

som uppgår till det maximala. Hela utrymmet är inte utnyttjat utan uppgår till 1 957,8 mnkr. Ökningen 

tillskrivs upptagande av lån för kraftvärmeverket i Nybro Värmecentral AB, nya bostäder i Nybro Bo-

stads AB och övertagande av verksamhetsfastigheterna och lånen i AB Nybro Brunn. 

 

Mnkr 2015 2016 2017 2018 2019 

Kommunägda företag 1 067,7 1 189,0 1 325,9 1 802,5 1 937,7 

Egna hem och småhus 2,8 2,5 2,3 2,1 0,0 

Övriga 2,9 0,3 0,3 0,3 0,3 

Summa borgensåtaganden 1 073,4 1 191,8 1 328,5 1 804,9 1 938,0 

 

Borgensåtagande 2020-08-31 Beviljat (kr) Utnyttjat (kr) 

Nybro Kommunbolag AB 60 000 000 60 000 000 

AB Nybro Brunn 500 000 000 376 800 000 

Nybro Bostads AB 700 000 000 566 200 000 

Nybro Elnät AB 346 100 000 245 500 000 

Nybro Värmecentral AB 563 700 000 553 700 000 

Nybro Energi AB 194 400 000 148 100 000 

Transtorpsfastigheter AB 12 000 000  7 500 000 

KSRR 28 700 000 28 700 000 

Summa 2 404 900 000 1 802 459 351 
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Medlemsansvar  

Nybro kommun har i april 2017 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 

Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 291 kommuner och regioner som 

per 2020-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgens-

förbindelser.  

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

glerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 

borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de 

medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 

medlemmarnas 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 2020-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 525 299 975 763 kro-

nor och totala tillgångar till 528 168 526 379 kronor. Nybro kommuns andel av de totala förpliktelserna 

uppgick till 2 182 564 118 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 198 238 827 

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 2020-06-30 är 17 742 600 kronor. 

 

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) 38 800 

1 ny invånare 45 

1 procents löneökning 10 000 

1 procents ökning av övriga kostnader 4 600 

10 nya heltidstjänster (30 tkr i månadslön, 39,17 procent i po) 5 045 

1 barn i förskolan 163 

1 elev i grundskolan 119 

1 elev i gymnasieskolan 161 

1 procents ökning av försörjningsstödet 102 

1 LVU-placering i 6 månader 1 090 

1 LVM-placering i 6 månader 900 

Hemtjänst kostnad per hemtjänsttagare  246 

Särskilt boende kostnad per brukare 1 288 
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I kommunplan 2021-2023 är de budgeterade resultaten 15,1 mnkr, 4,1 mnkr och 5,6 mnkr respektive år. 

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

andel 2021, men inte 2022 och 2023. Resultatnivåerna uppnås endast om besparingarna kan utföras och 

att utdelning från bolagen sker. 

I Kommunplanen finns generella besparingar inlagda. För 2021 har prioriteringar gjorts för nämnderna 

och besparingarna har fördelats med olika procentenheter förvaltningarna emellan. För åren 2022 och 

2023 finns inga generella besparingar inlagda. Även här kommer en revidering att ske och arbetet med 

Resultat i balans kommer att beaktas.  

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

ringen och resterade skuld till Swedbank kommer att amorteras under 2020. 

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 2019 var -21,4 mnkr och balanskravsresultatet -30,4 mnkr. Det finns negativa resul-

tat finns att återställa åren som kommer. 2021 och 2022 ligger 15 mnkr budgeterade för respektive år. 

Prognosen efter augusti månad 2020 är ett mindre överskott under förutsättning att alla nämnder inte 

försämrar sina resultat de kommande 4 månaderna.   
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Resultatbudget 

 

  

Tkr Bokslut

2019 2020 2021 2022 2023

Verksamhetens intäkter 300 880 375 161 375 161 375 161 375 161

Pensionsutbetalning inkl löneskatt -24 246 -23 842 -23 802 -24 330

Löneökningar -18 902 -44 541 -70 680 -102 816

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

Pott för nya hyror -4 013 -4 050 -4 087

Pott för ökade driftkostnader/investeringar -500 -500 -500

Höjning av arbetsgivaravgifter

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

Försäkringsfond -200 -200 -200 -200

VA-överenskommelse -600 -600 -600

Verksamhetens kostnader -1 584 569 -1 646 324 -1 643 231 -1 634 521 -1 639 743

Resultatutjämningsreserven (2017) 10 800 10 800 0 0

Återhämtning av 2019 års resultat -15 000 -15 000

Generell besparing 0 0 0 0

Summa kostnader -1 584 569 -1 680 872 -1 727 627 -1 755 854 -1 778 776

Avskrivningar -35 278 -36 586 -36 265 -36 490 -36 762

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

Skogsavverkning 0 2 000 2 000 2 000 2 000

Jämförelsestörande intäkt (AFA) 0 0 0 0 0

Verksamhetens nettokostnad -1 318 967 -1 339 297 -1 385 731 -1 414 183 -1 437 377

Skatteintäkter 868 786 873 155 870 215 894 223 929 248

Slutavräkning -8 264 -2 849 -7 111 0 0

Inkomstutjämningsbidrag 306 316 312 515 305 418 300 343 298 582

Kostnadsutjämning -9 945 45 686 50 645 62 195 69 372

Regleringsbidrag 14 281 21 120 59 963 50 355 34 800

Strukturbidrag 0 0 0 0 0

Utjämning LSS-kostnader 31 759 27 555 34 241 33 985 33 830

Kommunal fastighetsavgift 38 330 38 861 44 630 44 630 44 630

Generella bidrag från staten (välfärd och 

integration) 19 596 10 331 15 889 10 112 10 112

Summa intäkter 1 260 859 1 326 374 1 373 891 1 395 844 1 420 574

Finansiella intäkter 30 716 12 500 12 500 12 500 12 500

Utdelning 5 000

Borgensavgifter kommunala bolag 9 156 9 497 10 333 10 933 11 533

Finansiella kostnader -3 209 -1 301 -881 -987 -1 479

Finansnetto 36 663 20 696 26 952 22 446 22 553

Året resultat -21 445 7 773 15 112 4 108 5 751

Budget
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Balansbudget 

 

  

Tkr Bokslut

2019 2020 2021 2022 2023

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Fastigheter och anläggningar 286 815 447 767 521 266 557 586 598 135

Maskiner och inventarier 110 398 71 699 71 699 71 699 71 699

Finansiella anläggningstillgångar 24 561 25 038 25 038 25 038 25 038

Summa anläggningstillgångar 421 774 544 504 618 003 654 323 694 872

Omsättningstillgångar

Förråd 48 195 16 066 16 066 16 066 16 066

Fordringar 266 937 166 067 166 067 166 067 166 067

Placerade pensionsmedel 147 583 119 287 119 287 119 287 119 287

Likvida medel 147 907 1 201 -19 385 -50 139 -85 584

Summa omsättningstillgångar 610 622 302 621 282 035 251 281 215 836

Summa tillgångar 1 032 396 847 125 900 038 905 605 910 707

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Ingående balans 541 769 551 838 559 611 574 723 578 830

Justerat för resultatregleringsfonder 0 0 0 0 0

Årets resultat -21 444 7 773 15 112 4 108 5 751

Summa eget kapital 520 325 559 611 574 723 578 830 584 581

Avsättningar

Avsättning för pensioner 39 599 36 902 42 979 44 438 43 790

Summa avsättningar 39 599 36 902 42 979 44 438 43 790

Skulder

Långfristiga skulder 5 220 0 31 724 31 724 31 724

Kortfristiga skulder 467 521 250 612 250 612 250 612 250 612

Summa skulder 472 741 250 612 282 336 282 336 282 336

Summa eget kapital, avsättningar och skulder1 032 665 847 125 900 038 905 605 910 707

Pensionsförpliktelser inkl löneskatt 406 404 405 440 394 186 378 715 360 636

Ansvars- och borgensförbindelser 1 938 043

Budget
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Kassaflödesanalys 

 

  

Tkr Bokslut

2019 2020 2021 2022 2023

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -21 444 7 773 15 112 4 108 5 751

Justering för av- och nedskrivningar 35 278 36 601 36 265 36 490 36 762

Justering ej likviditetspåverkande poster -612 -22 994 6 077 1 459 -648

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 13 222 21 380 57 453 42 057 41 865

Ökning(-)Minskning(+) av förråd 25 182 0 0 0 0

Ökning(-)Minskning(+) av kortfristiga fordringar -25 201 0 0 0 0

Ökning(+)Minskning(-) av kortfristiga skulder 44 201 0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 57 404 21 380 57 453 42 057 41 865

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -54 893 -70 310 -80 040 -74 810 -79 310

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 233 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 -53 660 -68 310 -78 040 -72 810 -77 310

Finansieringsverksamheten

Amortering av låneskuld -41 212 0 0 0 0

Nyupplåning 893 0 0 0 0

Förändring av lånefordringar 478 0 0 0 0

Nyutlåning 0 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -39 841 0 0 0 0

Summa kassaflöde -36 097 -46 930 -20 587 -30 753 -35 445

Likvida medel vid årets början 184 007 48 131 1 201 -19 385 -50 139

Likvida medel vid årets slut 147 910 1 201 -19 385 -50 139 -85 584

Budget
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Driftbudget per nämnd 

  

Tkr 
Bokslut 

2019 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Kommunstyrelse -89 649 -91 470  -88 495 -88 495 -88 495 

Samhällsbyggnadsnämnd -75 885 -76 835 -73 612 -73 612 -73 612 

Miljö- och byggnämnd -454 -449 -436 -436 -436 

Omsorgsnämnd -325 433 -346 362 -359 928 -351 070 -355 726 

Individ- och familjenämnd -208 348 -207 418 -206 724 -206 724  -206 724 

Lärandenämnd -540 658 -544 607 -534 792 -534 940 -535 506 

Kulturnämnd -334 -327 -317 -317 -317 

Revision -952 -1 129 -1 095 -1 095 -1 095 

Överförmyndarnämnd -2 510 -2 556 -2 671 -2 671 -2 671 

Total -1 244 222 -1 271 153 -1 268 070 -1 259 360 -1 264 582 

 

Förändringar i nämnd mot föregående år: 
 

Kommunstyrelsen 2021 2022 2023 

Ramjustering -3,1 procent -2 894   

 

 

Samhällsbyggnadsnämnd 2021 2022 2023 

Ramjustering -4 procent -3 223   

 

 

Miljö- och byggnämnd 2021 2022 2023 

Ramjustering -3 procent -13   

 

 

Omsorgsnämnd 2021 2022 2023 

Ramjustering +1,9 procent 6 974 -10 425 -1 250 

Resurstilldelning 6 592 1 567 5 906 

 

 

Individ- och familjenämnd 2021 2022 2023 

Ramjustering -0,3 procent -694   

 

 

Lärandenämnd 2021 2022 2023 

Ramjustering +1,1 procent 5 866   

Resurstilldelning -15 681 148 566 
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Kulturnämnd 2021 2022 2023 

Ramjustering -3 procent -10   

 

 

Revision 2021 2022 2023 

Ramjustering -3 procent -34   

 

 

Överförmyndarnämnd 2021 2022 2023 

Ramjustering +4,1 procent 105   

 

 

Exploateringsbudget 
 

Exploateringsbudget 2020 2021 2022 2023 

Intäkter 5 000 2 240 1 880 4 858 

Kostnader -3 000 -1 065 -1 228 -3 783 

Årets resultat 2 000 1 175 652 1 075 
 

Investeringsbudget 

 

Investeringsbudget 2020 2021 2022 2023 

Kommunstyrelse 8 948 5 000 5 000 5 000 

-räddningstjänsten 2 500 2 730 2 000 6 500 

Digitalisering 0 5 000 5 000 5 000 

Samhällsbyggnadsnämnd 63 199 45 000 45 000 45 000 

Miljö- och byggnämnd 0 0 0 0 

Omsorgsnämnd 8 805 5 700 1 200 1 200 

Individ- och familjenämnd 1 726 1 000 1 000 1 000 

Lärandenämnd 15 627 9 010 9 010 9 010 

-Åkrahäll 3 000 3 000 3 000 3 000 

Överförmyndarnämnd 0 0 0 0 

Revision 0 0 0 0 

Exploateringsverksamheten 3 600 3 600 3 600 3 600 

Summa investeringar 107 405 80 040 74 810 79 310 

 

För samtliga nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnd är investeringsbudgeten ett ramanslag. Efter 

bokslut 2019 fick nämnderna äska om att kvarvarande medel skulle flyttas med till 2020. Därav total-

summan för 2020. 

 

Tilldelningen av anslag för investeringarna på samhällsbyggnadsnämnden har inte specificerats.  
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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 genom-

föra 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 verk-

ställighet 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 

 


