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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Väsentliga händelser 
Övergripande 
• Resultatet av befolkningsutvecklingen är 

glädjande, Nyköpings kommun har ökat sin 
befolkning med 347 personer sedan årsskiftet, 
vilket är en av de största ökningarna hittills. 
Procentuellt sett är befolkningsökningen i 
Nyköpings kommun en av de högsta i Sörmland 
och högre än riket totalt. 

• Kommunen är inne i en period med höga 
investeringar. T o m augusti uppgår de till totalt 
369 mnkr, en ökning med 108 mnkr jämfört med 
samma period förra året.  

• Kommunvalet resulterade i att Nyköping fortsätter 
med samma politiska majoritet som tidigare, 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet i samarbete. 

 

Barn och ungdomsnämnden 
• Skolinspektionen har genomfört tillsyn och 

tillsynsbeslutet visar att nio skolenheter uppfyller 
helt eller näst intill författningens krav, 14 skol-
enheter har fått förelägganden och tre har fått 
anmärkningar.  

• Nämndens fördjupade utredning av kostnader i 
förskolan är klar. Slutsatserna har lett till åtgärder 
beslutade i nämnd samt vidtagna åtgärder i 
produktionen. 

• Nämndens hearing med förskolechefer, 
avseende deras arbete med språkutveckling i 
förskolan, är genomförd och avslutad. 
Presentationerna inger förtroende.  

• Kvartalsuppföljning nr 1 och 2 av intern-
överenskommelsen är genomförd. Iakttaget 
förbättringsområde är att minska elevfrånvaron 
genom fler individanpassade lösningar, 
kontinuerlig uppföljning av desamma samt 
förbättrade rutiner av närvaro- 
frånvarorapportering.  

• Antalet barn i åldern 0-5 år, 6-9 år och 10-12 år 
har ökat mer än befolkningsprognos hög. 
Åldersgruppen 13-15 är färre än 
befolkningsprognos låg.  

• En fristående förskola, Västerbo, har fått tillstånd 
av nämnden att utöka sin verksamhet med en 
förskolebuss. 

• En kommunal förskola har lagts ned, Vrena 
förskola, och Vrena friskoleförening har fått 
tillstånd att starta förskola.  

Utbildnings- arbetsmarknads- och 
Integrationsnämnden 
• Skolinspektionens regelbundna tillsyn pågår i 

kommunen. Alla gymnasieskolor har inte 
inspekterats ännu, en samlad bild av resultatet 
redovisas i årsbokslutet. 

• Samverkansavtal med Norrköping, Katrineholm, 
Finspång och Vingåkers kommun angående 
gymnasieutbildning började gälla 1 januari 2014. 
Konsekvenser blir synliga under hösten. 

• Den planerade sammanslagningen av Tessin och 
Gripen som skulle ha inletts 2014 är fördröjd. 

Kultur- och fritidsnämnden  
• Hjortensbergsbadets utebad var öppet med gratis 

inträde under perioden maj till augusti. 
Inomhusbadet förväntas öppna igen till hösten 
2015. 

• Antalet besökare på teaterföreställningen 
Gästabudet var 7 630 personer, något sämre än 
föregående år, en beläggning på 75 %.  

• Under året har tjänstemän och politiker deltagit i 
att utarbeta Kulturplan Sörmland 2015-17. 

• Somaliska föreningen öppnade fritidsgård i 
Brandkärr. Nämnden har nu avtal med 13 
fritidsgårdar. 

• Tennisklubben invigde ny Tennishall 13 
september. Huvudsaklig finansiering genom 
Arvsfonden men även förstärkt bidrag via KFN. 

Vård och omsorgsnämnden  
• Vid granskning och kontroll av kunder och 

utförare inom hemtjänsten, framför allt runt 
anhöriganställningar, har upptäckten av fusk lett 
till polisanmälan om bedrägeri i ett fall. Flera fall 
är under utredning. Nämnden beslutade i juni om 
lägre ersättning för timmar utförda av 
anhöriganställda eftersom utföraren då inte har 
kostnader för restid, bilar etc.  

• Upphandling har påbörjats av nya avtal för de 
externt drivna äldreboendena S:t Anna, 
Björkgården och Riggargatan.  

• Nämnden har på prov infört allmänhetens 
frågestund. Under vårens tre sammanträden 
ställdes tre frågor. 

• Nämnden har uppdragit till Division Social 
omsorg att driva ett projekt om e-hemtjänst. Först 
ut är ett prov med nattillsyn med kamera i stället 
för besök hos ett tiotal frivilliga försökspersoner. 

• Stimulanspengar från Socialstyrelsen har använts 
för ett avtal med Folkhögskolan om 
musikunderhållning på äldreboenden. I juni fick 
nämnden en redogörelse för en lyckad första 
termin med många och uppskattade spelningar. 

• Stimulansmedel har används till en 
brukarrevision av boendestöd för personer med 
psykisk funktionsnedsättning, som genomförts 
under sommaren. 

Socialnämnden  
• Socialnämnden fortsätter att följa utvecklingen av 

missbruksvården på hemmaplan. Flera nya 
behandlingsformer är planerade inom 
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öppenvården, bl a den nya insatsen vardagsstöd 
till missbrukare. 

• Det egna HVB-hemmet Nygården har haft full 
beläggning och antalet externa placeringar har 
fortsatt att öka.  

• Antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd har 
fortsatta att öka. Många i gruppen står långt från 
arbetsmarknaden och är i behov av riktade 
insatser för att nå självförsörjning.  

• Socialnämnden har antagit nya riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd som sedan fastställts av 
kommunfullmäktige. Revideringen innebär bland 
annat att barnperspektivet lyfts fram mer än i de 
tidigare riktlinjerna, särskilt vad gäller familjer 
som är i långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. 
Socialnämnden har beslutat att särskilt följa upp 
hur barnperspektivet beaktas vid handläggningen 
av ekonomiskt bistånd samt vid bostadsfrågor där 
barn berörs.  

Bygg- och tekniknämnden 
• 1 juli beslutade Riksdagen om förändringar i 

bygglovsprocessen. Förändringarna innebär 
minskade krav på bygglov för mindre 
tillbyggnader, mm. Detta innebär troligen 
minskade möjligheter till avgiftsfinansiering i 
framtiden.  

• Implementering av antagen parkeringsstrategi 
har inneburit utökad och förändrad taxa för 
parkering. Det har inte genomförts någon 
mätning av effekterna. 

• I samband med öppnandet av nya 
högstadieskolan har åtgärder för ökad säkerhet 
och framkomlighet genomförts vid flera platser. 

Miljönämnden 
• Den utökade inventeringstakten på enskilda 

avlopp har medfört en stor miljönytta på kort tid. 

• Genomförd behovsutredning inom miljötillsyn 
visar att det finns områden med stort 
tillsynsbehov. 

Överförmyndarnämnden 
• Antalet förvaltar- och godmanskap fortsätter att 

öka. Detta innebär ökade arvodeskostnader och 
ökad handläggningstid. 

KS verksamheter 

• Bo i Nyköping-kampanjen fyller tio år och 
fotointresserade med anknytning till Nyköping har 
inbjudits till en fototävling. Avsikten är att från 
inlämnade bidrag välja ut sex vinnarbilder som 
ska utgöra årets kampanj i Stockholms T-bana.  

• Två nya webbplatser är lanserade, 
Nyköpingsguiden med förbättrat kalendarium och 
Nyköpings Arenors webbplats. Båda är 
anpassade efter mobil och läsplatta. 

• Skolstarten i Nyköpings högstadium innebär 
många nya kollektivtrafikresenärer för 
kommunen. Trafikstarten i den utökade 
kollektivtrafiken den 21 augusti 2014 gick bra. 

• Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet har av länets kommuner 
och landstinget fått i uppdrag att upphandla s k 
särskild kollektivtrafik (bl a färdtjänst) åt sina 
medlemmar. För Nyköpings del ingår även 

skolskjutsar. Det nya transportörsavtalet börjar 
gälla 1 juli 2015. 

• Resultatet i Svenskt Näringslivsranking ligger i 
paritet med föregående år. Resultatet för 2014 
ligger på index 63, jämfört med 2013 då index låg 
på 68. 

• Omfattande arbete har skett och fortlöper 
avseende landsbygdsutveckling med syftet att 
förbättra servicen på landsbygden. Den första 
servicepunkten invigdes under våren. 

• Intensivt arbete har pågått för att färdigställa den 
nya arenan och 6 september invigdes den nya 
hallen på Rosvalla. 

• Nyköpings Arenor har genomfört ett antal större 
evenemang t ex Festdagarna och Midvinterfesten 
i samband med Gastronomiskt Forum.  

• Utbyte har skett med japanska vänorten Oarai 
genom deras besök i Nyköping under 
augusti/september. 

Division Barn, Utbildning och Kultur 
• Regeringens satsning på karriärtjänsterna i 

grundskolan utökades 2014 i Nyköping till totalt 
45 tjänster. Kvoten för grundskolan har utnyttjats 
optimalt och alla tjänster tillsattes från 1 juli 2014 
för de kommande tre åren. Inom gymnasieskolan 
har 17 förstelärartjänster tillsatts. Tre tjänster 
kunde inte tillsättas, bland annat inom 
specialpedagogik och svenska som andraspråk 
då det saknades sökande med lärarlegitimation. 
Tjänsterna kommer att utlysas under hösten igen. 

• En ny högstadieskola har färdigställts och 
Nyköpings högstadium startade sin 
gemensamma verksamhet i Alpha och Omega i 
augusti.  

• Etapp 1 av ombyggnationen av Gripenområdet 
stod klar i mars. Idrottshallen togs i bruk i januari 
och hus A, förutom övervåningen, togs i bruk i 
mars. I hus A finns introduktionsprogram och 
stora delar av gymnasiesärskolan. 

• Kommunens ettåriga satsning, med stöd av 
Mälardalens högskola, i kunskaps- och 
kompetensutveckling för lärare och chefer i 
entreprenöriellt lärande avslutades under våren. 
Regeringens satsning, Matematiklyftet och 
fortbildning av lärare i didaktisk förmåga åk 1-3 
påbörjades hösten 2013 och pågår. Från hösten 
2014 fortsätter denna satsning även i åk 4-6.  

• Skolverket beviljade Nyköpings gymnasiums 
ansökan att erbjuda Flygteknik med 28 platser för 
ytterligare fyra antagningsomgångar fr o m 
läsåret 15/16. 

• Linköpings universitet har genomfört en studie på 
Nyköpings gymnasium på uppdrag av nämnden. 
Studiens resultat utgör verktyg i 
utvecklingsarbetet att förbättra resultaten på 
Nyköpings gymnasium. 

• Antalet nyanlända elever blev fler än förväntat, 
vilket ställt krav på divisionen att fördela elever på 
fler skolor. Divisionens arbete att skapa plats för 
alla sökande har lyckats bra.  

• Kön till förskoleplats ser olika ut men trycket är 
störst i Nyköpings centrala delar. En ny förskola 
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för drygt 100 barn startades Franciskus lokaler i 
april som minskade köerna. 

• Tre nya Yrkeshögskoleutbildningar beviljades 
samt omstart av två utbildningar. Totalt har 
Campus Nyköping med start till hösten 2014, åtta 
stycken Yrkeshögskoleutbildningar. 

• Kultur och fritid arbetar med fortsatt 
metodutveckling i integrationsarbetet i samverkan 
med andra verksamheter, t.ex. Servicekontoret 
och Familjecentralen i Brandkärr. 

• Biblioteket har ingått avtal med Kungliga 
biblioteket om anslutning till nationella 
bibliotekskatalogen Libris. 

Division Vård och Omsorg 
• En del av fastigheten för Nygården HVB 

renoveras med syftet att utöka verksamheten 
med tre platser. Divisionen har därtill haft kontakt 
med Nyköpingshem rörande verksamhets-
lägenheter, vilket skulle innebära ett tillskott av 
ytterligare tre platser.  

• Divisionen kommer inom ramen för öppenvården 
initiera insatser för kvinnor med 
missbruksproblem som utsätts för våld. 

• Lagstiftningen har skärpts inom området barn- 
och ungdom och kräver att förhandsbedömningar 
ska vara genomförda inom 14 dagar från att 
ärendet aktualiserats på förvaltningen. 

• Inströmningen av nyanlända är fortsatt hög i riket 
som helhet. Enligt prognos från Migrationsverket 
ökar antalet asylsökande jämfört med de senaste 
åren och därmed kommer också antalet beviljade 
uppehållstillstånd att öka. Antal mottagna 
flyktingar i kommunen för perioden 140101–
140630 är 67 personer (43 vuxna och 24 barn). 

• Antalet ensamkommande flyktingbarn har varit 
fortsatt högt. I riket som helhet har en ökning 
skett med 70 procent årets första fem månader i 
jämförelse med föregående år. Antal mottagna 
ensamkommande flyktingbarn i kommunen har 
hittills varit ca 15 st. 

• Den 1 juli i år träder en ny lagstiftning i kraft som 
innebär att kommuner inom ramen för 
samarbetssamtal ska kunna erbjuda samtal om 
barnets försörjning. 

• Ungdomsstödjarna har intensifierat samverkan 
med skola och polis (SSP). 

• Inom boendestöd har man märkt en markant 
ökning av personer med två eller flera sjukdomar 
samtidigt, så kallad samsjuklighet. 

• En kraftig utökning av beslut om daglig 
verksamhet, LSS 9§10 (Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade), har skett. På 
fem år har antalet brukare ökat med 33 %, 54 
personer. SoL-beslut, beslut enligt 
socialtjänstlagen, har också ökat, men inte lika 
markant. 

Tekniska divisionen 
• Nya högstadieskolan Alpha, Östra Kajen samt Ny 

Arena Rosvalla har färdigställts under året. 
Arbetet med äldreboendet Myntan på Arnö är i 
slutfasen och invigs den 12 september.  

• Nicolaiskolan har ställts om för att kunna ta emot 
ca 100 elever från Västra skolan. 

• Kommunen har sålt Vattensporten Hus och 
Pensionärernas Hus. 

• Ombyggnad av Östra Storgatan till gångfartsgata 
har påbörjats. 

• Parkenheten har förnyat Jupiterparken och 
Kungshagens lekplatser med nya lekutrustningar. 

Samhällsbyggnad 
• Ett viktigt steg mot ett nytt naturreservat på 

Ryssbergen har tagits, i form av en 
avsiktsförklaring mellan Statens fastighetsverk 
och Nyköpings kommun. 

• Projekt Resecentrum har påbörjats. 

• Provköp av tobak genomfördes i juni med 
uppföljning i augusti. Resultatet blev att de 
handlare som i juni inte bad om legitimation hade 
skärpt sina rutiner till augusti. 

• Nyköpingshem har under perioden tecknat ett 
markanvisningsavtal med kommunen om att få 
köpa tre kvarter (Förrådet, Stian och Lidret).  

• Planerade försäljningar av kvarteren Slottsvakten 
och Jakten har genomförts för nyproduktion av 
både hyres- och bostadsrättslägenheter.   

• Renovering av västra kajen i hamnen är 
genomförd. 

• Investeringen i ett nytt parkeringsgarage i 
Åkroken fortskrider.  

Räddning och Säkerhet 

• En ombyggnation av övningsfältet vid Björshult är 
klart och fältet är taget i drift.  

• Uppdraget Sambruk, vilket innebär att se över 
kommunens samlade resurs inom DSO, RoS och 
TEK när det gäller bl.a. tekniska larmer, drivs 
under hösten och förslag på åtgärder skall 
presenteras i december. 

Avgiftskollektiven 
• Revaq-certifiering av slamhanteringen har 

medfört att avloppsslammet nu är godkänt för att 
läggas ut på jordbruksmark. 

• Mängden avfall till deponi fortsätter att minska. 

• I februari öppnades återvinningscentraler i 
Nävekvarn, Jönåker och Stigtomta. Under våren 
har arbete pågått med att hitta en lokalisering för 
en central i Tystberga. Mottagandet av dessa har 
varit mycket positivt bland medborgarna och 
mängden utsorterat avfall har ökat i jämförelse 
med tidigare insamlingssystem. 

• Ny fläktsstation för gasutvinning på Björshult 
finns på plats. Driftstarten är försenad p g a 
svårigheter med dåliga markförhållanden och 
förseningar från leverantör.  

Medarbetare 
• Ett nytt HR- och lönesystem har upphandlats och 

implementeringen har påbörjats. Syftet är 
minskad pappersadministration och 
gemensamma HR-administrativa processer i 
kommunen samt att alla medarbetare och chefer 
ska kunna hitta information om sin anställning 
och sina medarbetare på ett tydligare sätt. 
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• Arbete med att kvalitetssäkra 
rekryteringsprocessen pågår och som ett led i 
arbetet kommer arbetssättet Kompetensbaserad 
rekrytering att införas. 

• Centrum för ungdomspraktik har tagit emot 39 
ungdomar i kommunens skilda verksamheter. 

• Arbetet med att utbilda alla arbetsgrupper i 
samverkansavtalet har fortsatt och 20 
arbetsgrupper har utbildats. Syftet är att utbilda 
medarbetarna om möjligheterna till inflytande på 
sin arbetsplats och hur de kan påverka sin 
arbetsmiljö. 

• Ett ledarutvecklingsprogram för nya chefer har 
genomförts under våren med 16 deltagare. 

• 18 chefer har deltagit i utbildningen Klart 
Ledarskap och dessutom har sju återträffar 
genomförts för tidigare deltagare. 

• En utbildning i ämnet ”leda utan att vara chef” har 
påbörjats. 

• Riktade insatser har genomförts för att kartlägga 
den ökade sjukfrånvaron. 

• De centrala lönekriterierna har omarbetats. 

• Kommunen har för första gången deltagit i 
Stockholm Pride. 

• 3 905 personer var tillsvidare- och 
visstidsanställda den sista juli 2014. Antalet 
tillsvidarenaställda har ökat med 19 personer och 
antalet visstidsanställda har minskat med 20 
personer sedan förra delårsrapporten. 
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Volymer och nyckeltal 

 
Delår 
31/8 
2014 

Bokslut 
2013 

Bokslut 
2012 

Bokslut 
2011 

Bokslut 
2010 

 

Kommunen       

Antal invånare 53 385 53 038 52 336 51 896 51 664  

Utdebitering per skattekrona 21,48 21,48 21,48 21,48 21,48  

Årets/periodens redovisade resultat, mnkr 49,2 33,2 45,4 -40,1 34,6  

Årets/periodens justerade resultat, mnkr 20,3 55,5 75,3 2,3 53,7  

Kassaflöde, mnkr 73,2 -178,8 75,3 74,9 -181,4  

Investeringar, mnkr1 368,9 607,4 278,1 182,5 245,3  

Anläggningstillgångar, kr per inv 51 037 45 572 36 307 38 148 37 121  

Omsättningstillgångar, kr per inv 17 260 16 307 20 682 13 140 8 698  

Eget kapital, kr per inv 27 565 26 817 26 542 25 884 26 783  

Nettokostnaders andel av tot 
skatteintäkter, %2 

98,8 99,9 96,5 99,3 97,8  

Soliditet exkl ansvarsförbindelser, % 40,4 43,3 46,6 50,5 58,5  

Soliditet inkl ansvarsförbindelser, % 6,7 4,7 6,5 5,3 12,2  

Balanslikviditet, % 159,9 128,6 152,6 126,7 77,4  

Fastigheter o anläggningar i % av tot 
tillgångar 

58,7 57,0 46,7 47,4 50,7  

Koncernen       

Årets/periodens redovisade resultat, mnkr 71,6 42,8 308,3 -24,2 49,4  

Anläggningstillgångar, kr per inv 71 785 65 639 56 837 63 030 61 699  

Eget kapital, kr per inv 38 022 36 937 36 608 30 968 31 587  

Soliditet exkl ansvarsförbindelser i % 42,5 44,9 45,6 40,3 43,5  

Balanslikviditet i % 161,1 122,8 179,6 136,1 79,0  

                                                
 
 
1 Investeringar med avdrag för investeringsbidrag och anslutningsavgifter. 
2 Nettokostnader = Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen exklusive jämförelsestörande poster enligt not i 
resultaträkningen. 
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1.2   Målredovisning 

1.2.1   God ekonomisk hushållning 
Kommunfullmäktige har angett övergripande mål som 
är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Det är 
mål för god service och hållbar utveckling enligt 
tabellen i avsnitt 1.2.2 nedan.  

Sammantaget är måluppfyllelsen god för de 
indikatorer inom hållbar utveckling (ekonomiskt 
perspektiv) som kan följas upp vid tidpunkten för 
delårsbokslutet. Årsprognosen för dessa är dock inte 
lika positiv. Kommunstyrelsen har därför beslutat om 
ett antal åtgärder vid sammanträdet den 18 augusti. 

Kommunfullmäktige följer också upp nämnder och 
styrelser inom målområden där resultatet bör 
förbättras. Dessa finns angivna som prioriterade 
målområden i avsnitt 1.2.3 nedan.  

Det är 42 % av nämnd- och styrelsemålen som kan 
följas upp vid tidpunkten för delårsbokslutet. Av dessa 
har merparten, 61 %, av indikatorerna ett positivt 
utfall. Måluppfyllelsen bedöms som någorlunda god. 

1.2.2   Övergripande mål
Kommunfullmäktiges uppföljning av övergripande mål 
görs utifrån mål och indikatorer enligt tabellen nedan. 
Merparten av målen mäts under hösten vilket innebär 
att det för dessa inte är möjligt att uttala sig om målen 
är uppnådda vid delårsbokslutet.  

De mål som har ett delårsresultat är de finansiella mål 
för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning. Sammantaget är måluppfyllelsen god för 

indikatorerna kopplade till dessa mål. Målet om att 
öka antalet invånare anses uppnått för första halvåret, 
likaså årets resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Även soliditetsmålet och 
avvikelsen jämfört mot budget är uppnått.  

Däremot är årsprognosen för årets resultat och 
budgetavvikelsen sådan att dessa indikatorer 
beräknas få ett negativt utfall till årsbokslutet. 

 

Pilens färg: måluppfyllelse. Pilens riktning: jämförelse med senaste mätning.

Övergripande mål Indikator 
(informationskälla) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 

2014 

Utfall 

 

God Service 
De som bor, verkar och vistas här ska uppleva att de får en god service av 
Nyköpings kommun 

Målet för god service följs upp i 
årsbokslutet. 

Hållbar utveckling 
Ekonomiskt: 

God ekonomisk 
hushållning – att nästa 
generation inte ska 
betala för den 
verksamhet som bedrivs 
idag 

Antal invånare 52 336 
(2012) 

+700 jmf 
2013 

+347 (30/6)  

Årets resultat enligt 
resultaträkningen i 
förhållande till 
skatteintäkter och 
generella statsbidrag 

1,83 % 
(2012) 

1,3 % 
(2013) 

e 2 %  

2,8 % 

 

0,5 % (årsprognos) 

Eget kapital inkl 
ansvarsförbindelsen i % 
av balansomslutningen 

6,5 % 
(2012)  
4,7 % 
(2013) 

> 0 % 6,7 % 

Differens mellan delårsprognos och årsbokslut i % 
av omsättningen 

Målet följs upp i årsbokslutet. 

Budgetavvikelse (jmf 
redovisat resultat) 

10,4 mnkr 
(2012) 
-8 mnkr 
(2013) 

> 0 +27,4 mnkr  

 
-13,6 mnkr (årsprognos)                        

Socialt: 

Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen 

Målet för hållbar utveckling/socialt 
perspektiv följs upp i årsbokslutet. 

Ekologiskt: 

Att till nästa generation (2020) lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta 

Målet för hållbar utveckling 
/ekologiskt perspektiv följs upp i 
årsbokslutet. 
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1.2.3   Måluppfyllelse för prioriterade förbättringsområden 
 

Totalt finns det 71 mål för nämnder och styrelser i 
Kommunfullmäktiges budget för 2014. Av dessa kan 
42 % mätas och följas upp i samband med 
delårsbokslutet. 

Dessa mål finns presenterade per målområde nedan. 
Sammanlagt är det 30 mål som redovisas med 36  

 

indikatorer. Utifrån indikatorernas utfall vid tidpunkten 
för delårsbokslutet kan man dra slutsatsen att 22 
indikatorer (61 %) har eller kommer att ha ett resultat 
som är positivt och att 14 indikatorer (39 %) har eller 
kommer att ha ett resultat som är negativt jämfört med 
det förväntade resultatet för 2014. Målområde tillväxt 
är det målområde som har bäst resultat medan 
målområde delaktighet har sämst resultat vid 
tidpunkten för delårsbokslutet.

 

Målområde: Grön omställning  

Att Nyköpings kommuns strategiska planering och verksamheter gör det lätt för medborgarna att göra miljövänliga val i vardagen. Att 
Kommunen ska vara ett föredöme och välja de bästa alternativen ur miljösynpunkt vid all kommunal upphandling och inköp. Detta så 
att: 

• Utsläpp av växthusgaser minskar  

• Tillståndet i våra vatten förbättras 

• Mängden restavfall minskar  

(Miljö och folkhälsopolicy) 

Pilens färg: måluppfyllelse. Pilens riktning: jämförelse med senaste mätning. 

Nämnd Nämndmål Indikator (informationskälla) Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat -14 

Utfall 

 

Barn- och 
ungdomsnämnd 

Andel förskolor och 
grundskolor med 
utmärkelsen ”Skola för 
hållbar utveckling” är minst 
25 % 

Andel förskolor och 
grundskolor som har 
utmärkelsen (Skolverket) 

24 % 
(2010) 

>25 % 26 % 
 
 
 
 

Socialnämnd Medborgarna kan få råd 
och stöd i sitt föräldraskap 
utan biståndsbeslut 

Antalet besökare på öppna 
förskolan 

17 299 
besökare 
(år 2012) 

Minst lika 
många 
som år 
2012 

 

 

Bygg- och 
tekniknämnd 

Medborgarna ska uppleva 
att det är lätt att resa med 
cykel i Nyköping 

Antal åtgärder enligt 
infrastrukturplanen (egen 
mätning) 

5 st 
(2012) 

5 4 
 
 

Miljönämnd Alla enskilda avlopp ska 
vara inventerade senast 
2019 och åtgärdade senast 
2021. 

Antal inventerade avlopp/år 
(egen mätning) 

149 430 200 

Överförmyndar-
nämnd 

Nämnden ska jobba mer 
digitalt och mindre i 
pappersform. Minskad 
kopiering och minskade 
portokostnader 

Portokostnad/år (Egen 
statistik) 

52 tkr i 
porto, 
helår 

29 tkr i 
porto, delår 

38 tkr i 
porto 
 

Kommentarer till målområdet:  
Barn- och ungdomsnämnd: Målet är i nuläget uppfyllt. 16 av totalt 62 enheter har för närvarande utmärkelsen. Flera 
enheters utmärkelse går ut under verksamhetsåret 2014. För att måluppfyllelsen ska bestå under året krävs därför att 
flertalet enheter ansöker om förnyad utmärkelse. Nämndens åtgärd är att uppmärksamma produktionen på resultatet. 
Produktionen har även i uppdrag att under året följa upp och redovisa effekter av utmärkelsen ”Skola för hållbar 
utveckling”. 
Socialnämnd: Målet ska följas upp vid årsbokslutet. Antalet besökare på de öppna förskolarna vid Brandkärrs och 
Arnös familjecentraler har hittills i år varit högt och bedömning är att målet kommer att uppfyllas. 

Miljönämnd: Allt går enligt planen. På sikt kan inventeringstakten behöva höjas p.g.a. kännedom om ytterligare enskilda 
avlopp. 
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Målområde: Tillväxt 

Det övergripande målet för tillväxt som alla ska bidra till i Nyköpings kommun är: 

• Att befolkningen ska öka med 700 invånare/år.  

• Att skapa ett bra företagsklimat med god och snabb myndighetshandläggning.  

• Att fler arbetstillfällen utvecklas på den lokala arbetsmarknaden. 
 (Vision 2020) 

Pilens färg: måluppfyllelse. Pilens riktning: jämförelse med senaste mätning. 

Nämnd Nämndmål Indikator (informationskälla) Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat -14 

Utfall 

Utbildnings- 
arbetsmarknads- 
och 
integrationsnämnd 

Vuxna stärker sin ställning i 
arbets- och samhällsliv 
samt främjar sin personliga 
utveckling  

Antal studerande på högre 
utbildning 
 

639 
(2012) 

900  935 
 

Andel YH-studerande som 
erhållit anställning alt 
övergått till högre studier 
inom 6 mån 

85 % 
(2012) 

85 % 92 % 
  

Socialnämnd Medborgare i behov av 
försörjningsstöd får tidigt 
kontakt med myndigheten. 
Handläggningstiden är 
högst i nivå med riket. 

Handläggningstiden i snitt 
vid ansökan om 
försörjningsstöd 

21 dagar 
i snitt 
Nyköping 
jfr 16 
dagar i 
riket 
(Kolada 
år 2012) 

Högst i 
nivå med 
riket 

 

 
 

Bygg- och 
tekniknämnd 

Bygg- och Tekniknämnden 
ska årligen anta eller 
godkänna detaljplaner som 
möjliggör uppförandet av 
300 nya bostäder 

Antalet nya bostäder i 
årligen antagna detaljplaner 
(egen mätning) 

Antalet 
nya 
294 
(2013) 

Antalet  
nya 
300 

Antalet 
Nya 
143 
 

Vatten Avlopp 
(VA) och 
Renhållning 

Nyköpings VA-anläggning 
ska vara långsiktigt hållbar 
och klimatanpassad för att 
kunna tillhandahålla en 
robust Vattenförsörjning 
(VA policy) 

Årlig förnyelse av 
vattenledningsnätet (VASS 
– Svenskt vattens VA 
statistik) 

1 % 
(2012)  

1 % (2012)  0,46 % 
 
 
 

Miljönämnd Inkomna ärenden till 
Miljöenheten ska 
handläggas inom 3 veckor 
från det att handlingarna är 
kompletta 

Andel handlagda ärenden 
av inkommande ärenden 
(egen mätning) 

96 % 100 % 95 % 
 
 

Överförmyndar-
nämnd 

Antalet ställföreträdare ska 
öka årligen med minst 7 %. 

Antal ställföreträdare 
(Wärna) 
 

352 st 
(2012), 
helår 

420 st, 
helår 

437 st, 
delår 
 

Kommentarer till målområdet:  
Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnd: Till hösten studerar 935 studenter på högre utbildning inom 
Campus Nyköping vilket innebär att målet, 900 studenter under år 2014, har uppnåtts redan till delårsbokslutet. 
Socialnämnd: Målet ska följas upp vid årsbokslutet. Handläggningstiden i snitt har förkortats under det första halvåret 
2014 trots ett ökat antal ärenden och bedömning är att målet kommer att uppfyllas. Förklaringen till det förbättrade 
resultatet är ett förändrat arbetssätt vid nyutredningar. 
Miljönämnd: Produktionen arbetar för att effektivisera arbetet och minimera handläggningstiden för att uppnå 100 
procentig måluppfyllelse. 
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Målområde: Goda verksamhetsresultat 

Det övergripande målet för goda verksamhetsresultat som alla ska bidra till är: 

• Goda resultat och nöjda brukare (Vision 2020) 

Pilens färg: måluppfyllelse. Pilens riktning: jämförelse med senaste mätning. 

Nämnd Nämndmål Indikator (informationskälla) Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat -14 

Utfall 

Barn- och 
ungdomsnämnd 

Verksamheten i förskola, 
förskoleklass, grundskola, 
fritidshem och 
grundsärskola främjar barns 
och elevers 
språkutveckling, andel som 
instämmer >90 % samt 100 
% elever når kravnivån i 
nationella ämnesproven 

Andel som instämmer 
(andel nöjda brukare 
totalt) i brukarenkät för 
tjänstegarantier avseende 
språkutveckling 
(Lokal statistik) 

74 %3 
(2012) 

>74 % 65 % 
 

Utbildnings- 
arbetsmarknads- 
och 
integrationsnämnd 

Vuxenstuderande ska minst 
uppnå godkända betyg på 
sina kurser 

Andel godkända betyg: 
Grundläggande 
vuxenutbildning (egen 
statistik) 

80 % 
(2011) 
89 % 
(2013) 

90 % 94,8 % 
 

Andel godkända betyg: 
Gymnasial 
vuxenutbildning (egen 
statistik) 

83 % 
(2011) 
81 % 
(2013) 

90 % 80,4 % 
 

Socialnämnd Personer med missbruks- 
och beroendeproblem får 
adekvat hjälp på 
hemmaplan och är nöjda 
med insatserna 

Andelen insatser på 
hemmaplan till 
missbrukare (statistik från 
DSO) Brukarrevision 

67 % 67 %  
 

Miljönämnd Alla verksamhetsutövare 
Kontrolleras enligt beslutad 
kontrolltid och tillsyn sker 
enligt beslutad 
tillsynsintervall 

Livsmedel  
Andel av beslutad årlig 
kontroll  

100 % 100 % 100 % 
 

Miljö och Hälsa  
Andel av beslutad årlig 
tillsyn (egen mätning) 

100 % 100 % 100 % 
 

Överförmyndar-
nämnd 

100 % av samtliga 
årsräkningar som inkommit 
i rätt tid ska vara handlagda 
1/7 varje år. 

Handläggningstid 

(Wärna) 

 

73 % 
(2013) 

100 % 99 % 

Kommentarer till målområdet: 
Barn- och ungdomsnämnd: Brukarenkäten avseende tjänstegarantier har mycket låg svarsfrekvens, det är därför 
svårt att dra några rättvisande slutsatser. Resultatet antyder ändå att vårdnadshavare uppfattar att verksamheten inte 
lever upp till nämndens tjänstegarantier avseende språkutveckling. I nämndens kvalitetsgrupp är hearing med 
förskolechefer genomförd. Det samlade intrycket är att förskolecheferna driver ett medvetet och kvalitativt 
språkutvecklingsarbete och att de olika förskolorna arbetar i samma riktning. En intressant iakttagelse är att 
vårdnadshavare inte uppfattar det fina arbete som nämnden ser. Det är något som förskolechefer kan åtgärda i sin 
kommunikation med vårdnadshavare. Brukarenkäten kommer fortsättningsvis att ersättas av attitydundersökning hos 
barn och elever i för- och grundskola.  

Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnd: Andelen godkända betyg på gymnasial vuxenutbildning vt 
2014 var 87 % i egen regi och 78 % externa utbildare. I genomsnitt ligger värdet på 80,4 % när man väger samman 
utbildning i egen regi och extern regi. 

Socialnämnd: Målets båda indikatorer ska följas upp vid årsbokslutet. Andelen insatser på hemmaplan till missbrukare 
har under perioden januari till augusti varit 71 % och utvecklingen är således positiv. En planerad utökning av antalet 
platser på det egna HVB-hemmet Nygården bör kunna leda till att målet uppfylls såvida inte antalet personer i behov av 
missbruksvård fortsätter att öka. 

Miljönämnd: Följer tillsyns- och kontrollplaner. 

                                                
 
 
3 Redovisat snitt av verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass och grundsärskola 
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Målområde: Delaktighet 

Det övergripande målet för delaktighet som alla ska bidra till är att: 

• Alla brukare upplever att de kan påverka sin vardag  

• Alla kan vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet 
(Miljö och folkhälsopolicy) 

Pilens färg: måluppfyllelse. Pilens riktning: jämförelse med senaste mätning. 

Nämnd Nämndmål Indikator (informationskälla) Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat -14 

Utfall 

Barn- och 
ungdomsnämnd 

Elever och Vårdnadshavare 
upplever att verksamheten 
är trygg och trivsam samt 
ger möjlighet till inflytande 
och ansvar, andel som 
instämmer är > 90 

Andel elever (pojkar 
respektive flickor) i åk 5 och 
8 som instämmer i SKL: s 
attitydundersökning  
(Öppna jämförelser) 

86 % 
(2012) 

>86 % 84 % 
 
 

Andel vårdnadshavare som 
instämmer i brukarenkät  
 
(Lokal statistik) 

84 % 
(2012) 

>71 % 
(2013) 

63 % 
 

Utbildnings- 
arbetsmarknads- 
och 
integrationsnämnd 

Goda resultat inom SFI-
utbildningen bidrar till 
integration av utrikes födda 

Andel godkända i SFI 1A i 
Nyköping som andel av 
genomsnitt för riket 
(Skolverket) 

77 
(2011) 

158 
(2012) 

110 
 

174 
 
 

Andel SFI-studerande som 
genomfört studier utan 
avbrott (egen statistik) 

84 % 
(2012) 

85 % 82 % 
 

Kultur- och 
fritidsnämnd 

Antalet föreningsdrivna 
verksamheter ska öka 

Antal föreningsdrivna 
verksamheter 
(lokal statistik) 

11 
(2012) 

12 12 

Socialnämnd Alla placerade barn och 
unga kommer till tals om 
insatser som rör dem  

Andel placerade barn och 
unga som har minst fyra 
enskilda samtal med sin 
socialsekreterare per år 
(statistik från DSO) 

74 % (år 
2012)  

100 %  

Bygg- och 
tekniknämnd 

Medborgarna ska uppleva 
att de har möjlighet att 
påverka 
samhällsutvecklingen och 
skötseln av kommunens 
allmänna platser 

Antalet Medborgarförslag 
(egen mätning) 

18 
(2012) 

>basår 18 

Miljönämnden Öppna informationsmöten 
för verksamhetsutövare 

Antal genomförda möten 
(egen mätning) 

Nytt mål 
2014 

10 2 

Vatten Avlopp 
(VA) och 
Renhållning 

Information och kom-
munikation till medborgare 
och abonnenter ska öka för 
att skapa förutsättningar för 
en ökad delaktighet.  

Kommunikationsplan ska 
finnas för VA och 
Renhållningsverksamheten 
(egen mätning)  

Nej 
(2012) 

Ja Ja/Nej 

Kommentarer till målområdet 
Barn- och ungdomsnämnd: Det förväntade resultatet och målsättningen för 2014 års budgetår var en positiv 
utveckling och ett förbättrat resultat jämfört med förgående år. Resultatet är dock något lägre jämfört med förgående år 
för både åk 5 och åk 8. Målet är därmed inte uppnått. Resultat har inom en tre- årsperiod rört sig upp och ned mellan 2-
3 procentenheter, varför det snarare är mest korrekt att reflektera kring den uteblivna positiva utvecklingen.  

En granskning av attitydundersökningen visar att det är prioriterat att arbeta för en mer stimulerande och meningsfull 
undervisning för att öka elevernas motivation och nyfikenhet. Frågeområdet har lägst resultat inom både åk 5 (81 %) 
och 8 (51 %). Inom åk 5 finns flera enheter där mer än 90 % av eleverna upplever att undervisningen gör dem så 
nyfikna att de vill lära mer. Herrhagsskolan sticker ut då så många som 100 % av de svarande eleverna i åk 5 
instämmer i påståendet. Olikheterna även inom detta prioriterade område visar att arbete för ökad likvärdighet är 
prioriterat.  
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Nämndens åtgärd är därför att följa upp skillnader i resultat mellan skolenheter och pojkar respektive flickor. I SKUPP 
14 (nämndens systematiska kvalitetsuppföljning) ska produktionen redogöra för vilka åtgärder man vidtar för 
måluppfyllelse. I planerade nämndmål för 2015 är likvärdighet en viktig faktor. 

Nämndens åtgärd är även att uppmärksamma rektor för Nyköpings högstadium om resultat över tid med förhoppningar 
om att deras insatser kan bryta den negativa trenden.  

Brukarenkäten visar att trivsel och trygghet är högre än 2013 i alla verksamheter utom pedagogisk omsorg 
Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnd: På SFI är i snitt ca 250 studerande på plats på Campus 
Nyköping. Andel studerande som erhållit godkänt ligger högre än riket på samtliga 6 kurser. Antal timmar i snitt för varje 
studerande ligger under riket på samtliga kurser vilket innebär att genomströmningen är mycket bra. I jämförelse med 
samtliga kommuner i Sverige (som bedriver alla kurserna inom SFI) hamnar Nyköping på plats nummer 5 gällande 
andel studerande som klarat godkänt. (2012 låg Nyköping på plats nummer 7). Resultatet för kurs 1A ligger på index 
174 i relation till rikets resultat index 100 (61 %/35 %). Andelen studerande som fullföljt sina SFI-studier under vt 2014 
låg på 82 %. Den dominerande anledningen till avhopp var arbete/praktik som stod för hälften av alla avhopp följt av 
”okänd anledning”, föräldraledighet och flytt. 
Kultur- och fritidsnämnd: Somaliska föreningen har med stöd av kommunen öppnat en fritidsgård i Brandkärr. 

Socialnämnd: Målet ska följas upp i årsbokslutet. Det uppsatta målet 100 % är inte realistiskt och kommer därför inte 
att kunna uppnås. Till exempel önskar alla barn och ungdomar inte ha enskilda samtal med sin socialsekreterare och 
med hänsyn taget till barns ålder och mognad är samtal inte alltid möjliga att genomföra. Strävan är att alla placerade 
barn och ungdomar ska erbjudas minst fyra enskilda samtal per år och att barnen och ungdomarna kommer till tals på 
det vis som är lämpligt med hänsyn taget till deras ålder och mognad.  

Miljönämnd: Ett flertal aktiviteter är planerade under hösten 2014 

Vatten Avlopp och Renhållning: Renhållningen har en framtagen plan. VA har ingen plan 



Delårsrapport 2014-08-31 
Målredovisning 

14 (40) 

 

Målområde: Tillgänglighet 

De övergripande målen för tillgänglighet som alla ska bidra till är: 

• Att medborgare enkelt kommer i kontakt med kommunen och upplever kommunens tjänster och service som tillgängliga 
(Vision 2020).  

• Att alla på lika villkor kan komma in i kommunens lokaler, ta del av kommunens information samt delta i kommunalt 
arrangerade evenemang (Miljö och folkhälsopolicy). 

Pilens färg: måluppfyllelse. Pilens riktning: jämförelse med senaste mätning. 

Nämnd Nämndmål Indikator (informationskälla) Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat -14 

Utfall 

Utbildnings- 
arbetsmarknads- 
och 
integrationsnämnd  

De studerandes första-
handsval till gymnasiet 
tillgodoses 

Andel tillgodosett första-
handsval 
(antagningskansliet) 

93 % 
(2012) 

93 % 90 % 
 

Kultur- och 
fritidsnämnd 

Tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning 
vid kommunens badplatser 
ska förbättras 

Antal 
tillgänglighetsanpassade 
utomhusbad. (Egna 
uppgifter) 

2 (2012)  3 2 

Socialnämnd Tillgängligheten inom 
missbruks- och 
beroendevården är god 

Tid till första personligt 
besök inom 
missbruksvården (Kolada) 

7-14 
dagar  

4-7 dagar  

Bygg- och 
tekniknämnd 

Tillgängligheten för 
personer med 
funktionsnedsättning ska 
förbättras 

Antal åtgärder som årligen 
genomförs enligt 
tillgänglighetsplan 
(egen mätning 

5 (2012) 5 3 

Miljönämnd Företagare och 
privatpersoner som vänder 
sig till livsmedelsenheten 
kontaktas inom en vecka 

Antal avvikelser 
(egen mätning) 

0  
(2012) 

0 Flera 
avvikelser 

Kommentarer till målområdet 
Kultur- och fritidsnämnd: Utrymme har saknats i nämndens budget för att tillgänglighetsanpassa ytterligare ett 
utomhusbad under 2014. 
Socialnämnd: Målet ska följas upp vid årsbokslutet. Antalet personer som söker hjälp för sitt missbruk har ökat och det 
kan därför bli svårt att uppnå målet.  

Bygg- och tekniknämnd: Här redovisas inte tillgänglighetsåtgärder i större projekt t.ex. renoveringen av kajerna 

Miljönämnd: Avvikelser uppstod i samband med stor sjukfrånvaro hos produktionen. Avvikelserna har upphört och 
åtgärder har genomförts för att minska sårbarheten vid frånvaro. 
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Målområde: Kommunal organisation 

Målet för Kommunal organisation från produktionsstyrelsen som alla divisioner och verksamheter ska fokusera på under 2015 är: 

• Att Nyköping stärker sin ställning som en attraktiv arbetsgivare. (Personalpolicy) 
Pilens färg: måluppfyllelse. Pilens riktning: jämförelse med senaste mätning. 

Nämnd Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat -14 

Utfall 

Produktions-
styrelse 

En hälsofrämjande 
arbetsplats 

Andel sjukfrånvaro 
av arbetad tid, % 
 

5,6 % 
(2012) 

< 4 % 6,22 % 
 

Hållbart 
medarbetarengagemang, 
område motivation, 
skala 1-5. 
(medarbetarenkät)) 

Nytt 2014 4,0 4,00 

Ett gott ledarskap på alla 
nivåer enligt ledarpolicy 

Hållbart 
medarbetarengagemang, 
område ledarskap, 
skala 1-5. 
(medarbetarenkät)  

Nytt 2014 4,0 4,03 

Kommentarer till målområdet: 
Målet om en hälsofrämjande arbetsplats har delvis uppnåtts. Den totala sjukfrånvaron var 6,22 % vilket är högre än 
det förväntade resultatet men något lägre jämfört med förra årets delårsbokslut (6,38 %). Den korta och medellånga 
sjukfrånvaron har minskat marginellt. Minskningen för kvinnor är lite större än för män. Endast för åldersgruppen över 
50 år ökar sjukfrånvaron något. Sjukskrivningarna generellt har ökat i Sverige och Försäkringskassans prognos är att 
ökningen kommer att fortsätta. I kommunen pågår en kartläggning av dels korttidssjukfrånvaron inom förskolan dels 
långtidssjukfrånvaron inom division Social Omsorg. En ny statlig subvention, ”Arbetsplatsnära stöd”, har införts vilket 
innebär att företagshälsovården genomför en kartläggning som i efterskott bekostas till hälften av försäkringskassan. 

Resultatet för Hållbart medarbetarengagemang i både område motivation och ledarskap visar att vi har nått målen. 
För att bibehålla det goda resultatet ska alla chefer och medarbetare arbeta vidare utifrån tre fokusområden; ledaren 
som förebild för ett öppet och ärligt arbetsklimat, delaktighet och medskapande inom givna ramar samt återkoppling 
och uppföljning på verksamhets-, grupp- och individnivå. Detta görs genom att alla arbetsgrupper identifierar och 
arbeta med utvecklingsområden utifrån de tre fokusområdena. 
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1.3 Ekonomisk redovisning 

1.3.1  Övergripande 

 Januari - Augusti Helår 

 
Utfall 
2014 

Utfall 
2013 

För-
ändring 
14-13 

Budget 
avvikelse 

Prognos 
2014 

Budget 
2014 

Budget 
avvikelse 

Nämnder, mnkr -1 708,8 -1 617,1 -86,7 -6,4 -2 592,1 -2 558,5 -33,6 

Produktionens resultat, mnkr -14,5 -7,7 -11,9 -15,4 -45,7 0,0 -45,7 

Avgiftskollektivets resultat 1,7 4,0 -2,3 1,9 1,5 0,0 1,5 

Verksamhetens nettokostnad, mnkr -1 721,6 -1 620,8 -100,9 -19,8 -2 636,3 -2 558,5 -77,8 

Finansförvaltningen inkl just enl 
balanskravet 1 742,0 1 683,8 58,2 18,3 2 620,8 2 585,5 35,3 

Justeringar enligt balanskravet 28,9 -3,8 32,7 28,9 28,9 0,0 28,9 

Redovisat resultat 49,2 59,2 -10,0 27,4 13,4 27,0 -13,6 

Reavinster materiella anläggningstillg -23,3 -16,3 -7,0 -23,3 -23,3 0,0 -23,3 

Reavinster finansiella anläggningstillg -9,9  -9,9 -9,9 -9,9 0,0 -9,9 

Resultat efter balanskravsjusteringar 16,1 42,9 -26,9 -5,8 -19,8 27,0 -46,8 

Användande av tidigare års resultat 4,3 20,1 -15,8 4,3 4,3 0,0 4,3 

Ränteförändring pensionsskuld 0,0 18,2 -18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Justerat resultat (enligt 
balanskravsutr) 

20,3 81,3 -60,9 -1,5 -15,5 27,0 -42,6 

 
Januari – augusti 

• Kommunens redovisade delårsresultat visar på 
ett överskott med +49,2 mnkr. En försämring 
jämfört med samma period förra året med -10,0 
mnkr.  

• Jämfört med budget visar nämnderna ett 
budgetunderskott för perioden om -6,4 mnkr, 
produktionen ett underskott på -15,4 mnkr och 
Avgiftskollektivet ett överskott om +1,9 mnkr, 
vilket sammanlagt ger ett budgetunderskott på 
-19,8 mnkr för verksamheterna.  

• Jämfört med förra året har verksamhetens netto-
kostnad ökat med 100,9 mnkr eller 6,2 %. Under 
samma period har finansförvaltningen ökat med 
58,2 mnkr eller 3,4 %.  

• Skatteintäkterna har ökat med 39,3 mnkr eller 
2,8 %. De generella statsbidragen har ökat med 
10,6 mnkr eller 3,6 %. 

• Reavinsterna har ökat och består dels av 
försäljningarna av Vattensportens hus och 
Pensionärernas hus, dels av avyttringen av EUU; 
Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter. 

 

 

 

 

Prognos för helår 

• Prognosen för helår visar på ett positivt redovisat 
resultat med +13,4 mnkr inkl reavinsterna på 
+33,2 mnkr. Justerat resultat enligt balanskravet 
visar totalt på ett underskott med -15,5 mnkr 
vilket är 42,6 mnkr sämre än budget.  

• Verksamhetens nettokostnad visar på en negativ 
budgetavvikelse med sammanlagt -77,8 mnkr. 
Finansförvaltningens överskott med +35,3 mnkr 
och balanskravsjusteringarna på +28,9 motverkar 
inte helt detta underskott och det justerade 
resultatet prognosticeras till -15,5 mnkr.  

Åtgärder för att nå budget 

• Kommunstyrelsen har under året gett flera 
uppdrag utifrån de negativa ekonomiprognoser 
som redovisats i månadsuppföljningarna. Bl a har 
beslutats om uppföljning på enhetsnivå, fördjupad 
uppföljning inom områden med negativ avvikelse 
och översyn av rutiner mm inom division BUK. 

• Mer ingående beskrivningar om den förväntade 
utvecklingen och förslag till åtgärder finns 
beskrivet under respektive verksamhetsområde  
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1.3.2   Drift 

Mnkr Januari - Augusti Helår 

 
Utfall 2014 Utfall 2013 För-

ändring 
14-13 

Budget 
avvikelse 

Prognos 
2014 

Budget 
2014 

Budget- 
avvikelse 

Nämnder        

Barn- och ungdom -592,9 -554,9 -38,0 -10,2 -888,6 -874,0 -14,6 

Utbildning, arbetsmarknad o 
integration 

-165,1 -168,1 3,0 -3,4 -247,5 -242,5 
-5,0 

Kultur- och fritid -54,3 -55,2 0,9 3,2 -82,5 -86,2 3,7 

Vård- och omsorg -544,1 -516,3 -27,8 -6,1 -826,9 -811,6 -15,3 

Social -119,4 -114,6 -4,8 -2,4 -180,5 -175,5 -5,0 

Bygg- och teknik -42,5 -41,4 -1,1 3,5 -67,0 -69,0 2,0 

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

Kommunfullmäktige -3,6 -3,8 0,2 0,8 -5,4 -5,4 0,0 

Överförmyndare -3,0 -3,3 0,3 -0,6 -3,9 -3,5 -0,4 

Kommunstyrelsen4 -177,3 -158,8 -18,5 7,1 -277,0 -277,8 0,8 

Övriga5 -1,2 -1,3 0,1 1,5 -4,1 -4,1 0,0 

Summa nämnder -1 708,8 -1 622,1 -86,7 -6,4 -2 592,1 -2 558,5 -33,6 

        

Divisioner/produktion        

Barn, utbildning och kultur -28,0 -8,5 -19,5 -28,2 -35,0 0,0 -35,0 

Social omsorg 6,7 -5,5 12,2 6,2 -8,8 0,0 -8,8 

Teknik 2,4 1,8 0,6 2,7 -1,2 0,0 -1,2 

Samhällsbyggnad 1,3 3,8 -2,5 1,2 -0,7 0,0 -0,7 

Räddning och säkerhet 3,1 4,7 -1,6 2,7 0,0 0,0 0,0 

Summa divisioner/produktion -14,5 -3,7 -10,8 -15,3  -45,7 0,0 -45,7 

Avgiftskollektiven exkl 
pensionsskuld 

1,7 5,0 -3,3 1,9 1,5 0,0 1,5 

Verksamhetens nettokostnader -1 721,6 -1 620,4 -101,2 -19,8 -2 636,3 -2 558,5 -77,8 

        

Finansförvaltning 1 742,0 1 683,8 58,2 18,3 2 620,8 2 585,5  35,3 

Justeringar enligt balanskravet 28,9 -3,8 32,7 28,9 28,9 

 

0 

 

 

28,9 

REDOVISAT RESULTAT 49,2 59,6 -10,4 27,4 13,4 27,0 -13,6 
 

                                                
 
 
4 Inklusive kommunledningskontoret. 
5 Revision, Val- och Lönenämnd. 
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Barn- och ungdomsnämnden 
• Nämnden redovisar en budgetavvikelse med  

-10,2 mnkr för perioden jan-aug. Orsaken är fler 
barn samt högre kostnader för tilläggsbelopp 
inom förskolan, vilket utgör -8,1 mnkr och fler 
elever i grundskolan utgör -2,4 mnkr av 
avvikelsen. Samtidigt är det färre barn i fritidshem 
vilket ger en positiv avvikelse för perioden med 
1,4 mnkr. 

• Nämnden prognostiserar en budgetavvikelse för 
helåret med -14,6 mnkr. Den negativa avvikelsen 
beror främst på högre volymer och fördelar sig på 
grundskola, -5,1 mnkr, förskoleklass, -0,9 mnkr, 
förskola, -11,6 mnkr, Pedagogisk omsorg, -0,4 
mnkr, och särskola, -0,4 mnkr. Positiva avvikelser 
prognostiseras på fritidshem, +3,4 mnkr, och 
nämndens medel till förfogande, +0,4, mnkr. 

Utbildnings- arbetsmarknads- och 
Integrationsnämnden 
• Nämnden redovisar en budgetavvikelse med -3,4 

mnkr för perioden jan-aug. Orsaken är fler elever 
inom fristående gymnasieskolor än beräknat. 
Helårsprognosen är -5 mnkr avseende volymen 
för fristående skolor. 

Kultur- och fritidsnämnden  
• Nämnden redovisar en budgetavvikelse med 

+3,2 mnkr för perioden jan-aug. Orsaken är att 
hyreskostnaderna för badet och kostnaderna för 
nya museiavtalet är lägre än nämndens budget. 
Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 
+3,7 mnkr på grund av badet och museiavtalet 
motsvarande +4,3 mnkr. Negativa avvikelser 
prognostiseras för bland annat föreningsbidrag 
och tälttaket på Nyköpingshus. 

Vård och omsorgsnämnden 

• Utfallet är totalt negativt. De ingående delarna 
visar små överskott, men sänks kraftigt av det 
stora underskottet för personer med 
funktionsnedsättning, -8,3 mnkr hittills i år, som 
orsakats av ett fåtal dyra placeringar. 

• Prognosen ser i stort likadan ut som resultatet, 
men prognosen för de funktionsnedsatta kommer 
att sänkas ytterligare. Hemtjänsten som har 
befarats skulle gå med ett större underskott 
klaras genom en större ersättning från 
Migrationsverket för hemtjänst till flyktingar.  

Socialnämnden 
• Utfallet visar en avvikelse med -2,4 mnkr i 

delårsrapporten. Ekonomiskt bistånd visar -2,9 
mnkr, vilket vägs upp något av att nämndens 
egna kostnader för administration och medel till 
förfogande visar positiva avvikelser. Ekonomiskt 
bistånd har avräknats mot divisionen i enlighet 
med internöverenskommelsen. 

• Prognosen för helåret är -5 mnkr. Orsaken är det 
ekonomiska biståndet, som möjligen kan vägas 
upp något av nämndens medel till förfogande.  

Bygg- och tekniknämnden, skattekollektivet 
• Nämnden visar en positiv budgetavvikelse på 

+3,5 mnkr för perioden. Orsaken är främst att 
nämnden budgeterat med högre kapitalkostnader 
än det verkliga utfallet. Dessutom redovisar 
bygglovsverksamheten lägre kostnader p g a 

utebliven tillsynsatsning och ökade intäkter då 
tillflödet av ärendet varit högre än väntat. 

• Nämndens redovisar en positiv prognos på +2,0 
mnkr för helåret.  

Miljönämnden 
• Miljönämnden visar en budgetavvikelse på +0,3 

mnkr. Anledningen är dels lägre 
arvodeskostnader samtidigt som intäkterna för 
miljötillsyn gått upp genom ökat inflöde av 
ärenden. 

• Årsprognosen är på +0,2 mnkr. Samtidigt 
aviserar produktionen ett underskott på grund av 
hyreshöjningar med 0,2 mnkr. Miljönämnden har 
under en längre tid påtalat att bristen på lokaler 
påverkar uppdraget från nämnden negativt. 
Nämnden har för avsikt att ersätta produktionen 
för dessa ökade kostnader innan årets slut. 

Överförmyndarnämnden 
• Utfallet för ÖFN för perioden är -0,6 mnkr jämfört 

med budget vilket beror på högre 
arvodeskostnader än budgeterat. 

• Helårsprognosen för ÖFN är negativ jämfört med 
budget med -0,4 mnkr. Orsaken är fler huvudmän 
än budgeterat och fler som inte kan betala 
arvodeskostnaden till god man utan att nämnden 
betalar arvodet. Nämnden följer SKLs 
rekommendationer avseende arvodesnivåer. 

KS verksamheter 

• KS utfall för perioden är +7,1 mnkr jämfört med 
budget. Orsaken är överskott inom 
Kollektivtrafiken, KS-ofördelade och KLK.  

• Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 
+0,8 mnkr på grund av KS-ofördelade och KLK. 
Negativa avvikelser prognostiseras för bland 
annat Kollektivtrafiken, IT och Nyköpings Arenor. 

Division Barn, Utbildning och Kultur 
• Divisionens sammanlagda budgetavvikelse 

uppgår till -28,2 mnkr för delårsperioden och 
årsprognosen är ett underskott med -35 mnkr. 

• Barn och Ungdom redovisar en budgetavvikelse 
med -22,4 mnkr för delårsperioden och 
årsprognosen är -24,5 mnkr.  

Förskolans prognos utgör -10,5 mnkr och en 
översyn pågår av grundbemanning, 
vikarieorganisation/semesterväxling och 
öppettider. Under våren har verksamheten haft 
en hög bemanning bl. a utifrån antalet barn, 
närvarotimmar och sjukfrånvaro. Under hösten 
förväntas barnantalet bli lägre, vilket kommer 
påverka personalsituationen och övriga 
kostnader för förskolan. Det pågår även ett 
arbete med att utreda orsaker till 
korttidssjukfrånvaron. 

Prognosen för låg- och mellanstadiet inklusive 
fritids och förskoleklass är ett underskott med -
7,3 mnkr. Även här görs en översyn av 
grundbemanning och att genomföra 
anpassningar i verksamheten. Specialpedagoger 
(från resursteamet) ska finnas på alla skolor för 
att handleda och kompetensutbilda personal på 
skolorna med syfte att öka kunskap runt ”elever i 
behov av särskilt stöd” och därigenom på sikt 
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kunna minska på antalet resurspersonal på 
skolorna. 

Prognosen för högstadiet är ett underskott med 
-5,4 mnkr. Eftersom fyra enheter har funnits fram 
till skolstart kommer det dröja till 2015 innan det 
blir kostnadseffektivt. Besparingsåtgärder är att 
återanvända material och litteratur i största 
möjliga mån samt att använda speciallärare från 
resursteamet. Under hösten ses 
personalstrukturen över för att anpassa 
personalen till organisationen för att 2015 ha en 
budget i balans. 

Jämfört med juni har Barn och ungdoms 
årsprognos förbättrats med 0,2 mnkr. Orsaken är 
ersättning för fler elever och att kapital-
kostnaderna är lägre än budgeterat. Samtidigt 
beräknas hyreskostnaderna för Långbergsskolan 
bli högre samt att kostnaderna är högre för 
särskoleelever som går i annan kommun. 

• Utbildning redovisar en budgetavvikelse med 
-5 mnkr för delårsperioden varav 
gymnasieutbildning - 5,6 mnkr och campus +0,6 
mnkr. Årsprognosen är en avvikelse med -10,5 
mnkr och avser gymnasieutbildning. 

Den negativa prognosen utgörs av 1,7 mnkr för 
övertalig personal (varav 1,3 mnkr avser 
delårsperioden) och 1,2 för uppsagda lokaler på 
grund av oklarheter i samband med uppsägning. 

Resterande 7,6 mnkr avser Nyköpings 
gymnasium. Avvikelsen beror bland annat på att 
budgeterade anpassningar av personalresurser 
ej är genomförda fullt ut, högre personal-
kostnader än budgeterat på grund av avveckling 
av hantverksprogrammet (endast åk 2 och 3 – 
små elevgrupper), små grupper på Vård- och 
omsorgsprogrammet, höga lokalkostnader på 
fordonsprogrammet och yrkesintroduktion, 
avhopp av 10 elever på grund av att 
hockeyklubben gick i konkurs.  

Åtgärder är att genomföra budgeterade men inte 
fullt ut gjorda anpassningar av personalresurser 
(bibliotek, administration, tekniker, integrations-
samordnare, sakkunnig, lärare). Stor restriktivitet 
vid inköp och anställningsstopp kan komma att 
införas men det måste prövas i ett 
divisionsperspektiv.   

Den försämrade prognosen sedan i juni utgörs av 
övertalighet, -1,7 mnkr, och lokal som är uppsagd 
men som inte har blivit verkställd, -1,2 mnkr. 
Därutöver har vissa gymnasieprogram försämrats 
sin prognos bland annat på grund av ”hål” i 
verksamheten när elever slutar -1,6 mnkr. 

• Kultur & Fritid redovisar en budgetavvikelse med 
+0,1 mnkr för delårsperioden. Ingen 
budgetavvikelse prognostiseras för helåret.  

Division Vård och Omsorg 
• Divisionens avvikelse mot budget är +6,2 mnkr. 

Negativa avvikelser återfinns främst hos 
hemtjänsten, ekonomiskt bistånd och placeringar 
av vuxna. Positiva avvikelser återfinns främst 
inom äldreboende och placeringar av barn. 

• Divisionens samlade prognos för året är -8,8 
mnkr (13,6 mnkr). Det är en förbättring med 4,8 
mnkr sedan föregående månad. Anledningen till 

att Divisionen kan lyfta en så pass förbättrad 
prognos är att vi resten av året kommer att spara 
inom alla enheter för att bidra till att förbättra 
kommunens totala ekonomiska resultat för 2014 
vilket bland annat innebär att vi inte kommer 
fördela ut avsatta medel till verksamheten som 
planerat.  

Tekniska divisionen 
• Resultatet visar +2,3 mnkr vilket är +2,7 mnkr 

bättre än budget. Största budgetavvikelsen 
återfinns inom de administrativa verksamheterna. 
Främsta orsaken är att kostnaderna för OH 
fördelas ut jämnt under året till verksamheterna, 
d v s de betalar samma summa varje månad. 
Kostnaderna faller därefter inte ut med samma 
intervall utan brukar oftast vara högre under 
hösten.  

2013 erhölls 10 mnkr i KS-bidrag för riktade 
medel, vilket påverkar omslutningen på både 
intäkter och kostnader.  

• Årsprognosen är -1,2 mnkr vilket till största delen 
kan hänföras till kommunfastigheter. Orsaken är 
att verksamheten har budgeterat med högre 
hyresintäkter än det faktiska utfallet på bl a 
fastigheter som är under ombyggnation.  

Samhällsbyggnad 
• Samhällsbyggnad visar en budgetavvikelse på 

+1,2 mnkr för perioden. Kartenheten visar en 
negativ avvikelse som avser kostnader för 
utredning av kartenhetens uppdrag och 
kostnader för en konsult som haft chefsuppdraget 
under året. De övriga verksamheternas visar ett 
överskott för perioden vilket till stor del kan 
härledas till lägre kostnader avseende projekt 
ostlänken och lägre personalkostnader p g a 
senarelagda rekryteringar. Redovisat resultat är 
+1,3 mnkr vilket är 2,5 mnkr sämre än 
föregående år, vilket till stor del beror på ett stort 
antal vakanser under 2013. 

• Samhällsbyggnads samlade prognos för helåret 
är -0,7 mnkr. Verksamheten har varit belastad 
med kostnader som inte varit budgeterade vid 
årets början. Som exempel kan nämnas 
kartenhetens utvecklingsarbete -1,2 mnkr, 
flyttkostnader på -0,2 mnkr p g a brist på 
kontorsplatser och tvingande åtgärder avseende 
förvaltning av kommunens markinnehav på -0,3 
mnkr. Underskottet täcks till viss del av lägre 
kostnader avseende ostlänken, lägre 
personalkostnader p g a senarelagda 
rekryteringar och många mindre besparingar 
inom respektive verksamhet. 

Räddning och Säkerhet 
• Utfallet för perioden är +1,4 mnkr inklusive Trosa 

och Gnesta. Utfallet exkl Trosa o Gnesta är +0,6 
mnkr. Främsta orsaken till överskottet beror på 
högre intäkter från automatlarm och lägre 
lönekostnader. 

• Helårsprognosen är att budget kommer att följas. 
Dock ska påpekas att det ej kommer att behöva 
skjutas till pengar för Kapitaltjänstkostnader 
Övningsfält Björshult, vilket uppgår till 0,5 mnkr 
under 2014. 
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Avgiftskollektiven 
• Nämnd och produktions gemensamma resultat 

för Renhållning per augusti är -1 mnkr vilket är 
-0,4 sämre än budget. Produktionen har haft 
höga kostnader för material och kompostpåsar 
som köpts in i början av året samt kostnader för 
transporter och leasing av fordon som uppkommit 
på grund av försenad fordonsleverans. Nämnden 
har fått in mindre intäkter avseende hushålls-
avgifter än budgeterat. 

• Nämnd och produktions gemensamma resultat 
för vatten och avlopp per augusti är +2,7 mnkr 
vilket är +2,3 bättre än budget. Nyköping Vatten 
visar ett resultat på -1,2 mnkr som avser höga 
kostnader för omhändertagande av slam, 
förhöjda reparations- och energikostnader. 
Nämnden visar ett resultat på +3,9 mnkr vilket till 
största delen beror på lägre kapitalkostnader än 
budgeterat. 

• Nämnd och produktions samlade årsprognos för 
Renhållning är -0,6 mnkr. 

Produktionens prognos visar -0,4 mnkr och avser 
kostnader för de nya fasta återvinnings-
centralerna på landsbyggden. Enligt tidigare 
beslut ska dessa bekostas av 
Renhållningsfonden. Nämndens -0,2 mnkr avser 
intäktsförluster för hushållsavgifter. 

• Nämnd och produktions samlade årsprognos för 
vatten och avlopp är +2,1 mnkr. Nyköping 
Vattens prognostiserar -2,2 mnkr vilket till största 
delen avser ökade kostnader för slamhanteringen 
på Brandholmen. Nämndens prognos ligger på 
+4,3 mnkr vilket till största delen beror på lägre 
kapitalkostnader än budgeterat. 

• Inga större avvikelser jämfört med föregående år. 
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1.3.3   Finansförvaltning 
 
EKONOMI 
 

 Januari – Augusti Helår 

Mnkr 
Utfall 
2014  

Utfall 
2013  

Förändring 
14-13 

Budget 
avvikelse 

Prognos 
2014 

Budget 
2014 

Budget 
avvikels

e 

Skatteintäkter, mnkr 1 469,0 1 429,7 39,3 4,5 2 204,5 2 196,7  7,8 

Generella statsbidrag, mnkr 302,3 291,7 10,6 11,2 453,5 436,7 16,8 

Räntenetto, mnkr -12,5 -22,6 10,1 14,7 -19,8 -38,5 18,7 

Övrigt inkl pensionskostnader, mnkr -16,8 -15,0 -1,8 -12,1 -17,4 -9,4 -8,0 

Summa finansförvaltning 1 742,0 1 683,8 58,2 18,3 2 620,8 2 585,5 35,3 

Reavinster 33,2 16,3 16,9 33,2 16,2 0,0 16,2 

Användande av tidigare års resultat -4,3 -20,1 15,8 -4,3 -20,1 0,0 -20,1 

Redovisad nettointäkt, mnkr 1 771,0 1 680,0 91,0 47,2 2 616,9 2 585,5 31,4 
 

Finansförvaltningen 
• Finansförvaltningens redovisade nettointäkt t o m 

augusti har ökat med 91,0 mnkr jämfört med 
föregående år. Skatteintäkterna har ökat med 
39,3 mnkr vilket motsvarar 2,8 %. Skatte-
intäkterna har liksom föregående år periodiserats 
utifrån senaste skatteprognos från SKL. De 
generella statsbidragen har ökat med 10,6 mnkr 
eller 3,6 %. 

• Räntenettot är 10,1 mnkr bättre än föregående 
år, eftersom kommunen 2013 belastades med 
den förändrade diskonteringsräntan RIPS 
avseende pensionsavsättningen som var bokförd 
med 14,6 mnkr i delåret. Av räntenettot är 6,0 
mnkr hänförliga till räntekostnader, då kommunen 
nu har mer lån.  

• Jämfört med budget är utfallet för finans-
förvaltningen18,3 mnkr högre, beroende på högre 
statsbidrag och lägre räntor än beräknat. 

• Helårsprognosen jämfört med budget är positiv 
och visar på ett resultat på 35,3 mnkr. Avvikelsen 
hänförs främst till förändringar i kostnads-
utjämningen, lägre räntekostnader samt högre 
skatteintäkter än budgeterat. 2014 har stora 
förändringar skett i kostnadsutjämningssystemet 
där Nyköping går från att erhålla 10 mnkr till att 
betala 16 mnkr per år, d v s en försämring med 
26 mnkr. Under en övergångsperiod erhålls ett 
införandebidrag som mildrar effekten de första 
två åren. Vid tidpunkten för budgetberäkningarna 
fanns en stor osäkerhet kring beräkningarna som 
nu visar sig leda till ett överskott på 14 mnkr. 
Negativt är att kostnaderna för internationell 
marknadsföring inte är fullt ut finansierade i 
budget.  

• Budgeten för räntekostnaderna baserades på ett 
upplåningsbehov på 900 mnkr. För närvarande 
bedöms investeringsplanerna inrymmas i ett 

lånebehov på 600 mnkr. Nuvarande räntenivåer 
understiger de räntenivåer som budgeterats för 
nyupplåning. Sammantaget beräknas detta 
innebära ett överskott på +18,7 mnkr avseende 
räntenettot. 

• Reavinsterna uppgår till totalt +33,2 mnkr, varav 
15,9 mnkr kommer från försäljningen av 
fastigheten Gripen 23 (Pensionärernas hus), 4,5 
mnkr från försäljningen av Vattensportens hus 
och 2,9 mnkr från försäljningen av Mejeriet. 
Ytterligare 9,6 mnkr är resultatet av försäljningen 
av aktierna i EUU AB. Resten hänför sig till en 
försäljning av fondandelar. 

• Ur tidigare års resultat har använts 4,3 mnkr.  

Pensionsåtagande och förvaltning av 
pensionsmedel 
• Kommunens totala åtagande för framtida 

pensioner uppgår den sista augusti 2014 till 
1 484,3 mnkr. En minskning med 3,3 % eller 
50,4 mnkr jämfört med årsskiftet. Därav står 
ansvarsförbindelsen för 39,4 mnkr och 
avsättningen för pensioner intjänade efter 1998 
med 5,7 mnkr. Sänkningen av 
diskonteringsräntan, den s k RIPS:en som stod 
för en betydande del av kostnadsökningen 2013, 
59,2 mnkr på pensionsförpliktelserna och 18,2 
mnkr på avsättningen är den stora skillnaden 
jämfört med årsskiftet. 

• I räkenskapsdelen av rapporten återfinns de olika 
delarna i noterna med nummer 28, 32 och 34. 
Not 25 visar hur kommunen valt att placera 
medel för den finansiella påfrestning som uppstår 
då de största pensionsutbetalningarna kommer 
att ske. 
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Tabell över kommunens pensioner     

Pensionsförpliktelser och pensionsmedel, mnkr 2014-08-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 

Avsättning för pensioner intjänade efter 1998, inkl löneskatt 212,4 206,8 188,1 194,9 

Kortfristig skuld för individuell del, exkl löneskatt 43,4 59,9 58,7 57,2 

Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade t o m 1998, inkl löneskatt 1 228,5 1 267,9 1 196,3 1 202,6 

Summa pensionsförpliktelser 1 484,3 1 534,7 1 443,1 1 454,7 

Finansiella pensionstillgångar 196,1 194,0 201,1 215,5 

Marknadsvärde 222,5 209,3 209,6 215,5 

Summa återlåning i verksamheten 1 261,8 1 325,4 1 233,5 1 239,2 

 

 

Soliditeten 
• Jämfört med utfallet vid årsskiftet har soliditeten 

exklusive ansvarsförbindelsen sjunkit från 43,3 % 
till 40,4 %, till största delen beroende av att 
balansomslutningen ökat, vilket i sin tur är en 
följd av de stora investeringarna. 

• Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen har 
däremot ökat, från 4,7 % till 6,7 %, som en följd 
av att pensionsförpliktelserna sjunkit.  

Borgensåtaganden och övriga 
ansvarsförbindelser 

• Kommunen har beslutade borgensförbindelser 
på 604 mnkr. Dessa är uppdelade på Lån 
upptagna av föreningar (11,4 mnkr) och till 
bostadsförsörjning (592,5 mnkr). Sedan 
årsskiftet har kommunens borgensåtaganden 
förändrats så att borgensförbindelser för 
Nyköpingshem har ökat med 100 mnkr. 

• Av de totala borgensåtagandena bedöms 
98,1 % att ligga i riskgrupp 3, vilket innebär en 
lägre risk för infriande.  

 

Borgensbelopp, mnkr 
Riskgrupp 

1 
Riskgrupp 

2 
Riskgrupp 

3 

0 – 0,1 0,2 0,5 0,1 

0,1 – 0,5 0,3 0,2 0,3 

0,5 – 1,0 - 1,0 - 

1,0 – 10,0 6,9 2,3 - 

10,0 - - - 592,5 

Totalsumma 7,4 4,0 592,9 

 1,2 % 0,7 % 98,1 % 
 

Riskgrupp 1 Föreningar och bostäder med större 
risk för infriande. 

Riskgrupp 2 Föreningar, med måttlig risk för 
infriande. 

Riskgrupp 3 Kommunägda bostadsföretag, 
egnahem med statliga bostadslån, 
bostadsrättsföreningar, lån i 
fastigheter där kommunen fått 
pantbrev, d v s lägre risk för 
infriande. 

Avtal och överenskommelser 
• 2009 fattade kommunen beslut om att godkänna 

att Länstrafiken Sörmland AB ingår avtal med 
staten om medfinansiering av Citybanan. 
Kommunens kostnad beräknas till 57 mnkr plus 
en årlig indexuppräkning. Med anledning av 
denna har resultatet belastats med 0,5 mnkr 
hittills under 2014. Kostnaden för medfinan-
sieringen skrivs av på 25 år. Första utbetalningen 
i enlighet med avtalet skedde till Länstrafiken i 
slutet av 2012 

• I oktober 2011 ändrades hyresavtalet med 
Eberspächer Exhaust Technology Sweden 
(tidigare SWENOX). Företaget har fram till dess 
hyrt lokaler i företagsparken på Arnö med en 
bindningstid om 20 år. För att kunna stärka 
bolagets kapitalförsörjning i ett starkt 

utvecklingsskede vill bolaget ta in en finansiär 
som går in med kapital i bolaget. Finansiärens 
villkor var en kortare bindningstid på hyresavtalet 
för lokalerna. 

• I början av 2012 gjordes en upphandling av 
internationell marknadsföring som Ryanair vann. 
Det resulterade i ett marknadsföringsavtal som 
löper till 2015-03-31 med möjlighet till ett års 
förlängning. 

• Energibesparingsavtalet med TAC avslutades 
under 2012. Förhandlingar pågår fortfarande 
angående krav på återbetalning av 
överinbesparingar. 
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1.3.4   Investeringar 
 
INVESTERINGAR PER VERKSAMHET 
 

Mnkr  

 

Utfall 
Jan-Aug 

2014 

Budget 
2014 

Prognos 
2014 

Budget 
avvikelse 

2014  

Budget 
2015-
2017 

Budget 
avvikelse 

2015-
2017 

Barn, utbildning och kultur 6,7 30,6 18,8 11,9 1,8 -9,2 

Social omsorg 0,6 16,9 17,2 -0,2 0,0 0,0 

Tekniska divisionen 299,1 697,0 478,8 218,2 446,0 -217,4 

- varav Kommunfastigheter 8,4 50,5 24,7 25,8 50,9 -21,8 

- varav Gata, park och hamn 10,8 44,7 27,5 17,2 0,4 -18,6 

- varav Nyköping vatten 13,6 44,0 41,2 2,8 21,3 -2,5 

- varav Renhållning 5,3 23,1 10,4 12,7 7,0 -12,5 

- varav Projektkontoret 260,9 534,7 375,0 159,7 366,4 -162,0 

Samhällsbyggnad 33,7 56,2 54,2 2,1 7,0 -17,8 

Räddningstjänst 10,5 18,3 15,2 3,1 0,0 -3,0 

Kommunledningskontoret 20,5 51,2 38,9 12,3 6,1 -6,8 

Kommunstyrelsens ofördelade 
medel 

- 82,3 -2,2 84,5 -11,9 -11,9 

Anslutningsinkomster o utgifter -2,3 - - - - - 

Summa nettoinvesteringar 368,9 952,7 620,8 331,9 449,0 -266,2 

Varav investeringsinkomster 5,6      

Bruttoinvesteringar 374,5      
 
 
DE STÖRSTA PÅGÅENDE PROJEKTEN 
 

Mnkr 

Totalt utfall 
tom augusti 
2014 och 
tidigare år 

Total 
prognos (inkl 
tidigare års 

utfall) 

Total 
investerings 

budget 

Avvikelse 
budget-
prognos  

Beräknas 
vara klar 

Äldreboende Myntan 273 300 314 15 Sept 14 

Nya högstadieskolan 221 228 224 -4 Juli 14 

Hjortensbergsbadet 77 147 147 0 Nov 14 

Svalsta förskola om- och tillbyggnad 26 60 60 0 Juni 15 

Åkroken P-hus 34 60 40 -20 Jan 16 

Östra kajen 39 39 37 -2 Juli 14 

Gripenskolan renovering 39 39 34 -5 Mar 14 

Projektering Gripenskolan etapp 2 9 12 19 7 Dec 15 

Brandholmen slamhantering 0 30 30 0 Jan 16 

Västra Kajen  28 29 27 -2 Juni14 

Ny kustledning Sjösa-Vålarö 58 48 23 -24 Dec17 
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• Investeringarna t o m augusti uppgår totalt till 
369 mnkr. Det är en ökning med 108 mnkr 
jämfört med samma period förra året.  

• Prognosen för pågående och planerade projekt 
2014 är 332 mnkr lägre än budget medan 
prognosen för 2015-2017 är 266 mnkr högre än 
budget. Det beror på att flera av de större 
projekten har flyttats fram i tiden. Bl a 
Hjortensbergsbadet, ombyggnation av Vägporten 
och Gripenskolan. Sammanslaget är prognosen 

för 2014-2017 positiv jämfört med budget +66 
mnkr. Större delen ligger inom KS ofördelade 
medel och beror till största delen på att 
Resecentrum planerats till 50 mnkr men beslut 
har bara tagits på 8,2 mnkr. Resterande delar 
kommer att beslutas i samband med budget 
2015-2017. Nya Kustledningen och 
parkeringshuset vid Åkroken beräknas bli dyrare 
än beräknat.   

 

1.3.5   Exploateringar 
 
BOKFÖRT VÄRDE EXPLOATERINGAR 
 

Mnkr Januari - Augusti Helår 

 
Utfall 
2014 

Utfall 
2013 

För-
ändring 
13-12 

Prognos 
2014 

Budget 
2014 

Budget 
avvikelse 

Bokfört värde januari -339,9 -336,7 -3,2 -339,9 -388,8 48,9 

Utgifter -25,0 -22,3 -2,7 -50,0 -82,9 32,9 

Inkomster 24,0 4,1 19,9 48,5 82,9 -34,4 

Årets förändring -1,0 -18,2 17,2 -1,5 0,0 -1,5 

       

Bokfört värde -340,9 -354,9 14,0 -341,4 -388,8 47,4 
 
 
AVVIKELSE PER STÖRRE PROJEKT 
 

Mnkr, netto (omvända tecken jämfört 
med ovanstående tabell) 

Ingående 
värde Jan 

2014 

Utfall 
2014 tom 

31/8 

Prognos 
helår 
2014 

Budget 
2014 

Budget 
avvikelse 

Hemgården 25,3 0,5 -2,4 0,5 2,9 

Brandkärr 0,4 0,0 0,0 -5,5 -5,5 

Anderslund, Hinzens krog 5,1 0,2 0,2 -4,0 -4,2 

Marieberg/Brandkärr 4,8 8,3 8,8 10,0 1,2 

Arnö industriomr Thorsman -1,4 0,0 0,0 4,7 4,7 

Väderbrunn 53,7 0,0 0,5 -5,0 -5,5 

Tessin skola 3,5 1,2 4,3 0,0 -4,3 

Malmbryggshagen 12,7 1,0 -2,0 -7,0 -5,0 

Rosenhill 1,7 0,2 5,0 0,0 -5,0 

Seniorb Slottsvakten 2,0 -4,9 -4,8 0,0 4,8 

Studentbo Sågaren 0,2 0,0 0,0 -5,0 -5,0 

Resecentrum 1,5 -1,5 -1,5 5,0 6,5 

Förrådet 2,8 6,6 -3,2 2,2 5,4 

Folkbåten 0,7 -2,4 3,2 10,5 7,3 
På grund av vikande efterfrågan är både inkomster och utgifter lägre än beräknat. Det har också inneburit 
senareläggning av projekt. 
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1.3.6   Kommunens koncernföretag 
 
EKONOMI 
 
 

• Under delårsperioden har kommunen sålt 
aktierna i EUU och reavinsten i koncernen 
uppgick till 0,4 mnkr. 

• Det tidigare vilande bolaget Östersjöcentrum AB 
har bytt namn till Nyköping Vattenkraft AB och 
äger tre vattenkraftstationer i Nyköpingsån. 
Bolaget säljer elkraften till kommuninvånare i 
Nyköping. 

• Kommunkoncernens redovisade resultat för 
delårsperioden uppgår till 71,6 mnkr vilket är 6,4 
mnkr sämre än motsvarande period föregående 
år. Försämringen beror främst på ett sämre 
resultat för kommunen med 10 mnkr.  

• Omsättningen (definieras som verksamhetens 
intäkter, skatteintäkter samt inkomst- och 
kostnadsutjämningsbidrag) har ökat och uppgår 
till 2 408,1 mnkr, en ökning med 3,9 % jämfört 
med föregående år.  

• Finansnettot är negativt och uppgår till -28,1 
mnkr. Nyköpingshem står för ca 28 % av 
koncernens låneskuld, 50 % vid motsvarande 
tidpunkt föregående år. Koncernens låneskuld 
har ökat med 39 %.  

• Balansomslutningen har ökat med ca 563 mnkr 
jämfört med föregående år och uppgår till 
4 777 mnkr. Ökningen avser koncernens 
materiella anläggningstillgångar inom kommunen. 
Koncernens samlade tillgångar består nu till 79 % 
av kommunens samt Nyköpingshems fastigheter 
och anläggningar. En ökning med 5 procent-
enheter sedan föregående års delårsbokslut. 

• Egna kapitalet har ökat med 1,8 % och soliditeten 
uppgår till 42,5 % vilket är en minskning med 4,8 
procentenheter jämfört med delårsbokslutet 
2013.  

 

 

 

 

 

Mnkr Januari-Augusti  

Delårsresultat för respektive företag i 
kommunkoncernen (exkl. elimineringar)  

Utfall 
2014 

Utfall 
2013 

Förändring 
14-13 

Bokslut 2013 

Nyköpings kommun 49,2 59,2 -10,0 33,2 

Nyköpingshem AB 19,0 18,1 0,9 12,6 

Gästabudsstaden AB 3,8 0,5 3,3 2,2 

Nyköpings Sport & Event AB 7,8 2,1 5,7 0,8 

Onyx AB 0,1 0,3 -0,2 0,0 

NOVF 2,5 1,6 0,9 0,2 

KB Rosvalla 0,7 0,0 0,7 -4,3 

Nyköpings Vattenkraft AB -0,5 0,0 -0,5 0,0 
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2 Räkenskaper 

2.1   Resultaträkning 
 
 
 

Mnkr  Kommunen Sammanställd 
redovisning 

 Not Jan-Aug 
2014 

Jan-Aug 
2013 

Jan-Aug 
2014 

Jan-Aug 
2013 

Verksamhetens intäkter 1 491,4  443,1  636,8 592,2 

Verksamhetens kostnader 2 -2 125,2  -2 022,1  -2 183,8  -2 099,3  

Avskrivningar 3 -86,7  -76,2  -121,5 -109,8 

Verksamhetens nettokostnader  -1 720,5  -1 655,2  -1 668,5 -1 616,9 

Skatteintäkter 4 1 469,0 1 429,7 1 469,0 1 429,7 

Inkomst- o kostnadsutjämningsbidrag 5 302,3  291,7  302,3 291,7 

Finansiella intäkter 6 17,8  23,4  5,8 25,8 

Finansiella kostnader 7 -19,5  -30,5  -33,9 -49,2 

Resultat före extraordinära poster  49,2  59,2  74,7 81,2 

Extraordinära intäkter/kostnader    - - 

Skattekostnad 8 0,0 0,0 -3,2 -3,1 

Redovisat resultat  49,2 59,2 71,6 78,0 

Justeringar enligt balanskravet 9     -28,9  22,0  0,0 0,0 

Periodens resultat enligt balanskravet  20,3  81,2  71,6 78,0 
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2.2   Kassaflödesanalys 
 
 
 

Mnkr  Kommunen Sammanställd 
redovisning 

 Not Jan-Aug 
2014 

Jan-Aug 
2013 

Jan-Aug 
2014 

Jan-Aug 
2013 

Den löpande verksamheten      

Periodens resultat  49,2 59,2 71,6 78,0 

Justering för avskrivningar  86,7 76,2 121,5 109,8 

Justering förändring pensionsavsättning  5,5  21,6  5,5 21,6 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 10 -30,9 1,7 -26,2 -2,5 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

 110,6 158,7 172,5 207,0 

+/- Minskning/ökning förråd mm  -1,5 -18,2 -0,8 -16,9 

+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar  -15,9 8,3 8,3 21,5 

+/- Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder  -96,5 -102,6 -124,3 -46,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  3,2 46,2 55,7 165,3 

Investeringsverksamheten      

Investering i fastigheter o inventarier  -374,5 -270,7 -488,0 -316,5 

Försäljning av fastigheter o inventarier  35,2 1,5 35,6 2,2 

Investering i aktier o andelar  -2,5 -123,7 -1,6 -123,7 

Försäljning av aktier o andelar  10,8 142,7 11,0 150,7 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -331,0 -250,1 -443,0 -287,3 

Finansieringsverksamheten      

Utlåning  -31,9 3,5 0,0 -40,2 

Upplåning  405,0 0,0 424,4 0,0 

Korta placeringar  -1,7  -1,7  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  371,3 3,5 422,7 -40,2 

PERIODENS KASSAFLÖDE  37,1 -200,4 35,5 -162,1 

Likvida medel vid årets början  26,8 205,6 38,6 330,4 

Likvida medel per 31/8  64,0 5,2 74,1 168,3 
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2.3   Balansräkning 
 
 
 

Mnkr Not  Sammanställd redovisning 
  2014-08-31 2013-08-31 2014-08-31 2013-08-31 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar  2 332,0 1 745,7 3 758,7 3 116,7 

- varav mark, byggnader o tekniska anläggningar 18 2 141,7 1 590,3 2 502,5 2 929,0 

- varav maskiner o inventarier 19 190,4 155,4 256,1 187,7 

Finansiella anläggningstillgångar 20 339,4 288,4 73,6 61,3 

Summa anläggningstillgångar  2 671,4 2 034,0 3 832,3 3 178,0 

Bidrag till statlig infrastruktur 21 53,2 55,5 53,2 55,5 

Omsättningstillgångar      

Förråd o mark under exploatering 22 342,0 355,5 342,1 355,5 

Fordringar 23 319,4 295,3 279,4 238,8 

Kortfristiga placeringar 24 196,1 215,4 196,1 218,1 

Kassa o bank 25 64,0 5,2 74,1 168,3 

Summa omsättningstillgångar  921,4 871,5 891,6 980,7 

SUMMA TILLGÅNGAR  3 646,0 2 960,9 4 777,1 4 214,2 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER      

Eget kapital 26 1 471,6 1 448,2 2 029,8 1 994,2 

- varav periodens resultat  49,2 59,2 71,6 78,0 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner o förpliktelser 27 212,4 209,6 218,0 215,0 

Återställning deponi 28 2,2 1,7 2,2 1,7 

Avsättningar för skatter - - - 5,0 3,7 

Summa avsättningar  214,6 211,3 225,2 220,4 

Skulder      

Citybanan 30 34,4 52,0 34,4  

Långfristiga skulder 31 1 349,3 642,5 1 901,2 1 394,8 

Kortfristiga skulder 32 576,1 606,9 586,5 604,7 

Summa skulder  1 959,8 1 301,3 2 522,1 1 999,5 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O 
SKULDER 

 3 646,0 2 960,9 4 777,1 4 214,2 

      

PANTER O ANSVARSFÖRBINDELSER      

Panter och fastighetsinteckningar 33 0,0 - 46,5 308,8 

Pensionsförpliktelser 34 1 228,5 1 285,9 1 228,5 1 285,9 

Övriga ansvarsförbindelser 35 0,0 - 0,5 0,5 

Borgensåtaganden 36 504,5 810,1 12,0 9,8 

SUMMA PANTER O ANSVARSFÖRBINDELSER  1 773,0 2 096,0 1 287,5 1 550,1 
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2.4   Noter 
  Kommunen Sammanställd redovisning 

Mnkr  Delår 2014 Delår 2013 Delår 2014 Delår 2013 

Noter resultaträkning         

not 1 Verksamhetens intäkter     

 Driftredovisning, verksamheten 2 118,9 2 232,4 2 118,9 2 232,4 

 Driftredovisning, avgiftskollektiven 93,4 86,0 93,4 86,0 

 Finansförvaltning 23,6 1,1 23,6 1,1 

 avgår finansiella intäkter verksamheten -1,0 -1,2 -1,0 -1,2 

 avgår övr interna poster -1 743,4 -1 875,2 -1 743,4 -1 875,2 

 Bolagens intäkter - - 246,1 240,1 

 avgår koncerninterna intäkter - - -100,7 -91,0 

 Verksamhetens intäkter 491,4 443,1 636,8 592,2 

 Fördelade enligt nedan:     

 Försäljningsmedel 21,5 20,7   

 Taxor o avgifter 141,3 138,9   

 Hyror o arrenden 76,2 73,4   

 Bidrag 128,6 116,2   

 Försäljning av verksamhet o entreprenader 88,3 84,0   

 Reavinst materiella anläggningstillgångar 23,4 1,1  5,6 

 Övriga intäkter 12,2 8,8   

 Verksamhetens intäkter 491,4 443,1 636,8 592,2 

 Varav jämförelsestörande intäkter     

 Reavinst materiella anläggningstillg 23,4 1,1 0,0 5,6 

 Diff 0,0 0,0   

not 2 Verksamhetens kostnader     

 Driftredovisning, verksamheten -3 861,4 -3 866,6 -3 861,4 -3 866,6 

 Driftredovisning, avgiftskollektiven -72,5 -75,4 -72,5 -75,4 

 Finansförvaltning -107,5 -98,0 -107,5 -98,0 

 avgår finansiella kostnader verksamheten 0,2 0,1 0,2 0,1 

 avgår avskrivningar verksamheten 5,0 5,6 5,0 5,6 

 avgår övriga interna poster 1 911,1 2 012,2 1 911,1 2 012,2 

 Bolagens externa kostnader - - -159,4 -168,2 

 avgår koncerninterna kostnader - - 100,7 91,0 

 Verksamhetens kostnader -2 125,1 -2 022,1 -2 183,8 -2 099,3 

 Fördelade enligt nedan:     

 Löner o ersättningar  -844,3 -802,3   

 Arbetsgivaravgifter o avtalsförsäkringar -254,3 -262,8   

 Pensionskostnader inkl löneskatt -99,5 -68,1   
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 Lokal-, markhyror o fastighetsservice -141,2 -126,4   

 Entreprenader o köp av verksamhet -376,2 -442,1   

 Bidrag o transfereringar -74,3 -104,1   

 Reaförluster materiella anläggningstillgångar 0,0 -1,4   

 Uppl bidrag till statlig infrastruktur -1,5 -1,5   

 Befarade kundförluster -0,4 -0,2   

 Övriga verksamhetskostnader -333,5 -213,3   

 Verksamhetens kostnader -2 125,2 -2 022,1 -2 183,8 -2 099,3 

 Varav jämförelsestörande kostnader     

 Ianspråkstagande av tidigare års resultat -4,3 -20,1 -4,3 -20,1 

 Reaförluster materiella anläggningstillgångar 0,0 -1,4 0,0 -1,4 

 Jämförelsestörande kostnader -4,3 -21,4 -4,3 -21,4 

      

not 3 Avskrivningar     

 Mark, byggnader o tekniska anläggningar -46,5 -43,5 -76,4 -71,9 

 Styr- o övervakningsanläggning för energibesparing -4,9 -4,9 -4,9 -4,9 

 Maskiner o inventarier -35,3 -27,9 -40,5 -33,0 

 Koncerninterna förvärv - - 0,3 -0,1 

 Avskrivningar -86,7 -76,2 -121,5 -109,8 

      

not 4 Skatteintäkter     

 Kommunala skatteintäkter     

 Preliminära skatteintäkter 1 465,4 1 433,2 1 465,4 1 433,2 

 Preliminär slutavräkning innevarande år -2,0 -9,3 -2,0 -9,3 

 Preliminär slutavräkning tidigare år 5,6  5,9  5,6 5,9 

 Skatteintäkter 1 469,0 1 429,7 1 469,0 1 429,7 

 Vid preliminär slutavräkning har RKR:s rekommendation 4.2 använts. D v s prognosen baseras på Sveriges Kommuner 
och Landstings beräkningar i augusti. 

      

not 5 Inkomst o kostnads-utjämningsbidrag     

 Inkomstutjämning 230,7 218,5 230,7 218,5 

 Strukturbidrag 3,7 0,0 3,7  

 Införandebidrag 17,8 0,0 17,8  

 Regleringsbidrag 7,2 0,0 7,2  

 LSS bidrag -6,2 -6,1 -6,2 -6,1 

 Kommunal fastighetsavgift 58,5 57,4 58,5 57,4 

 Regleringsavgift 1,0 15,9 1,0 15,9 

 Kostnadsutjämning -10,3 6,0 -10,3 6,0 

 Inkomstutjämning 302,3 291,7 302,3 291,7 

      

      

      



  Delårsrapport 2014-08-31 
  Noter 

 31 (40) 

not 6 Finansiella intäkter     

 Ränteintäkter o liknande poster 4,3 5,1 1,7 7,7 

 Statliga bostadsbyggnadssubvention - - - - 

 Utdelningar aktier i dotterbolag 0,3 0,3 - - 

 Utdelningar övriga fonder/aktier 3,3 2,9 3,3 2,9 

 Reavinst fonder/aktier 9,9 15,2 0,8 15,2 

 Finansiella intäkter 17,8 23,4 5,8 25,8 

      

not 7 Finansiella kostnader     

 Räntekostnader -18,1 -11,6 -32,5 -30,3 

 Räntekostnader pensioner -1,3 0,1 -1,3 0,1 

 Jämförelsestörande 0,0 -18,2 0,0 -18,2 

 Reaförlust fonder/aktier -0,1 -0,7 -0,1 -0,7 

 Finansiella kostnader -19,5 -30,5 -33,9 -49,2 

      

not 8 Skattekostnad     

 Årets skatt - - -3,9 -3,1 

 Uppskjuten skatt - - 0,8  

 Skattekostnad 0,0 0,0 -3,2 -3,1 

      

not 9 Justeringar enligt balanskravet     

 Periodens resultat enl RR 49,2 59,2   

 Reavinster anläggningstillgångar -23,3 -16,3   

 Reavinster aktiefonder -9,9 0,0   

 Justeringsposter mot tidigare års resultat 4,3 20,1   

 Justeringsposter ränteförändring pensionsskuld 0,0 18,2   

 Summa justeringsposter -28,9 22,0   

 Periodens justerade resultat enligt balanskrav 20,4 81,3   

      
Noter kassaflödesanalys         

not 10 Justering för ej likviditetspåverkande poster     
 Koncernjustering - - -4,2 1,7 

 Reavinster materiella anläggningstillgångar -23,4 -1,1 -23,5 -1,2 

 Reavinster finansiella anläggningstillgångar -9,9 0,0 -0,8 -5,8 

 Reaförluster finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,7 0,0 0,7 

 Indexuppräkning Citybanan 0,8 0,7 0,8 0,7 

 Återföring av nedskrivning av placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Nedskrivning av placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Upplösning Citybanan 1,5 1,5 1,5 1,5 

 Avrundning 0,1 -0,1 0,0 -0,1 

 Justering för ej likviditetspåverkande poster -30,9 1,7 -26,2 -2,5 
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Noter balansräkning         

not 19 Mark, byggnader o tekniska anläggningar     

 Ingående anskaffningsvärde 2 952,5 2 435,1 4 923,4 4 361,1 

 Justering av ingående balans -0,7 -18,7 -9,7 -18,9 

 Årets investeringar 334,6 247,4 371,5 257,0 

 Försäljningar/utrangeringar -54,7 -5,8 -54,7 -6,4 

 Ackumulerat anskaffningsvärde 3 231,7 2 657,9 5 230,5 4 592,7 

 Ingående avskrivningar -1 096,6 -1 064,2 -1 744,8 -1 673,0 

 Justering av ingående balans 0,7 18,8 0,9 18,9 

 Försäljningar/utrangeringar 42,8 4,3 42,8 4,3 

 Årets avskrivningar -46,5 -43,5 -76,4 -71,9 

 Ackumulerade avskrivningar -1 099,7 -1 084,6 -1 777,4 -1 721,7 

 Ingående nedskrivningar - - -26,3 -14,3 

 Årets nedskrivningar - - - - 

 Ack nedskrivning på försäljningar - - - - 

 Ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 -26,3 -14,3 

 Pågående ny- och ombyggnader - - 66,0 55,3 

 Bokfört värde mark, byggnader o tekniska anl 2 132,0 1 573,3 3 492,9 2 912,0 

      

 Styr- och övervakningsanläggning för energibesparing     

 Ingående anskaffningsvärde 79,0 79,0 79,0 79,0 

 Årets investeringar - - - - 

 Försäljningar/utrangeringar - - - - 

 Ackumulerat anskaffningsvärde 79,0 79,0 79,0 79,0 

 Ingående avskrivningar -64,4 -57,1 -64,4 -57,1 

 Försäljningar/utrangeringar   0,0 0,0 

 Årets avskrivningar -4,9 -4,9 -4,9 -4,9 

 Ackumulerade avskrivningar -69,3 -62,0 -69,3 -62,0 

 Bokfört värde Styr- o övervakn anl 9,7 17,0 9,7 17,0 

 Mark, byggnader o tekniska anläggningar 2 141,7 1 590,3 3 502,5 2 929,0 

 Anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar mm utgår från bokfört värde 1992 (vid kommundelningen).  

 Under 2003 påbörjades en installation i kommunens fastigheter av en styr- och övervakningsanläggning för 
energibesparing.  2009 har återstående betalningsförpliktelse till TAC Svenska AB bokförts som skuld och därmed hela 
investeringskostnaden som anläggningstillgång. 

      

not 20 Maskiner o inventarier     

 Ingående anskaffningsvärde 438,6 372,4 550,5 456,6 

 Justering av ingående balans 0,0 -0,2 3,3 -0,2 

 Årets investeringar 39,9 23,3 52,2 25,0 

 Försäljningar/utrangeringar 0,0 -3,4 -1,1 -4,4 
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 Ackumulerat anskaffningsvärde 478,5 392,1 604,9 477,0 

 Ingående avskrivningar -252,9 -212,5 -310,1 -261,0 

 Justering av ingående balans 0,0 0,2 0,9 0,2 

 Försäljningar/utrangeringar 0,0 3,4 0,8 4,4 

 Årets avskrivningar -35,3 -27,9 -40,5 -33,0 

 Ackumulerade avskrivningar -288,2 -236,8 -348,8 -289,3 

 Maskiner o inventarier 190,4 155,4 256,1 187,7 

 Anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar mm utgår från bokfört värde 1992 (vid kommundelningen).  

      

not 21 Finansiella anläggningstillgångar     

 Långfristiga fordringar     

 Nyköpingshem AB 0,5 0,7 - - 

 KB Rosvalla 174,2 170,7 - - 

 - varav kortfristig del -5,3 -1,8 - - 

 NOVF 20,0 17,8 8,6 - 

 Östersjöcentrum 32,0 17,8 - - 

 Övriga långfristiga fordringar 16,9 17,1 33,6 31,5 

 Långfristiga fordringar 238,3 188,5 42,2 31,5 

 Aktier och andelar i koncernföretag     

 Ingående anskaffningsvärde 70,1 70,1 - - 

 Årets anskaffningar 0,9 0,0 - - 

 Årets försäljningar -1,2 0,0 - - 

 Aktier och andelar i övriga bolag     

 Ingående anskaffningsvärde 29,7 28,3 29,7 28,3 

 Årets anskaffningar 1,6 1,4 1,6 1,4 

 Årets försäljningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Nedskrivning av aktier och andelar 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Utgående anskaffningsvärde 101,0 99,8 31,3 29,7 

 Andelar i KB Rosvalla 90 % till ett värde av 900 kr. Kommunens del av KB Rosvallas resultat är 100 %. 

 Bostadsrätter 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Aktier och andelar 101,1 99,9 31,4 29,8 

 Finansiella anläggningstillgångar 339,4 288,4 73,6 61,3 

 Övriga aktie- och räntefonder har överförts till Kortsiktiga placeringar, not 25 

not 22 Bidrag till statlig infrastruktur     

 Ingående beslutat bidrag till statlig infrastruktur 54,7 57,0 54,7 57,0 

 Årets beslutade bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Upplösning -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 

 Bidrag till statlig infrastruktur 53,2 55,5 53,2 55,5 

 Beslut om medfinansiering av Citybanan har tagits under 2009 av KF §180 och KS §314 och §358. Upplösning kommer 
att ske under 25 år och påbörjas det år första utbetalningen sker (2013).  
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not 23 Förråd o Mark under exploatering     

 Bränsle fastigheter o övriga förråd 0,6 0,6 0,7 0,6 

 Ingående värde 339,9 336,7 339,9 336,7 

 Årets utgifter 25,0 22,3 25,0 22,3 

 Årets inkomster -23,6 -4,1 -23,6 -4,1 

 Nedskrivning - - - - 

 Bokfört värde exploateringar 341,4 354,9 341,4 354,9 

 Förråd och Mark under exploatering 342,0 355,5 342,1 355,5 

      

not 24 Fordringar     

 Kundfordringar 58,6 58,8   

 Varav osäkra kundfordringar 0,0 0,0   

 Räntefordringar 1,0 0,0   

 Avr. koncernkonto dotterbolag 44,5 72,1   

 Momsfordran 21,6 29,7   

 Övriga fordringar 27,4 7,7 355,5 330,8 

 Interimsfordringar 166,2 127,1   

 Avgår koncerninterna fordringar   -76,1 -92,0 

 Fordringar 319,4 295,3 279,4 238,8 

      

not 25 Kortfristiga placeringar     

 Övriga aktie- och räntefonder     

 Ingående anskaffningsvärde 194,0 235,8 196,5 240,8 

 Justering av ingående balans - - -2,5 - 

 Årets anskaffningar 7,0 122,3 7,0 122,3 

 Årets försäljningar -4,9 -142,7 -4,9 -144,9 

 Återföring av nedskrivning av placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Utgående anskaffningsvärde 196,1 215,4 196,1 218,1 

 Marknadsvärde 222,5 225,5 222,6 225,5 

 - Varav bokfört värde aktie o räntefonder avsatta för 
framtida pensioner 

192,0 188,6 192,0 188,6 

 Finansiella anläggningstillgångar 196,1 215,4 196,1 218,1 

 För övriga aktie- och räntefonder är det bokförda värdet är lika med anskaffningsvärde.  

not 26 Kassa och bank     

 Sörmlandsbanken 59,9 3,7 59,9 3,7 

 Övrig kassa o bank 4,1 1,5 14,2 164,6 

 Kassa och bank 64,0 5,2 74,1 168,3 
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not 27 Eget kapital     

 Ingående eget kapital     

 - Skattekollektivet 1 417,9 1 389,2   

 - VA-kollektivet -6,2 -8,3   

 - Renhålllningskollektivet 7,2 4,8   

 - Skatteavräkningsreserv 0,0 0,0   

 - Säkerhetsfond 3,5 3,4   

 - Koncernen - - 1 959,1 1 915,9 

 Ingående eget kapital 1 422,4 1 389,1 1 959,1 1 915,9 

 - varav obeskattade reserver - - 14,0 10,4 

 Justeringar i koncernen - - -0,9 0,3 

 Periodens resultat     

 - Skattekollektivet 45,5 54,1   

 - VA-kollektivet 3,9 5,8   

 - Renhålllningskollektivet -0,2 -0,8   

 - Koncernen - - 71,6 78,0 

 S:a Periodens resultat 49,2 59,2 71,6 78,0 

 Eget kapital 1 471,6 1 448,2 2 029,8 1 994,2 

  

  

  

not 28 Avsättningar för pensioner o förpliktelser 

  

  

 Ingående avsättning 154,2 136,9 159,9 142,3 

 Förändring 3,9 2,8 3,9 2,8 

 Sänkning av diskonteringsränta 0,0 14,7 0,0 14,7 

 Utgående avsättning 158,1 154,3 163,8 159,7 

 Särskild avtalspension, ingående avsättning 3,3 4,5 3,3 4,5 

 Förändring 0,6 -0,1 0,6 -0,1 

 Särskild avtalspension, utgående avsättning 3,8 4,4 3,8 4,4 

 Särskild löneskatt, ingående värde 38,2 36,7 38,2 36,7 

 Förändring 1,1 4,2  1,1 4,2 

 Särskild löneskatt, utgående värde 39,3 40,9 39,3 40,9 

 Visstidspension inkl löneskatt 11,1 10,0 11,1 10,0 

 Avsättningar för pensioner o förpliktelser 212,4 209,6 218,0 215,0 

      

not 29 Återställning deponi, avgiftskollektivet      

 Björshult 2,2 1,7 2,2 1,7 

      

not 30 Avsättning för Citybanan     

 IB 51,1 57,0 51,1 57,0 

  - varav kortfristig skuld -17,2 0,0 -17,2 0,0 

 Årets index 0,5 0,7 0,5 0,7 

  - kortfristig skuld, betalas december 2014 för 2015 -17,2 -5,7 -17,2 -5,7 

 Avsättning för Citybanan 34,4 52,0 34,4 52,0 
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 Avsättningen avser kommunens andel av Citybanan. Kostnaden för kommande år betalas i december varje år. 
Kostnaden per år är 2013 10 %, 2014 15 %, 2015 - 2017 25 % per år. D v s, den kortfristiga skulden nu är 25 % inkl 
indexuppräkning. Kvar för 2016 och 2017 är 34,4 inkl index. 

  

          

      

not 31 Långfristiga skulder     

 Nordea 0,0 100,0 0,0 100,0 

 Sörmlandsbanken 250,0 250,0 250,0 250,0 

 Kommuninvest 850,0 250,0 850,0 250,0 

 Danske Bank 200,0 0,0 200,0 0,0 

 Nyköpingshems fastighetslån - - 551,9 700,3 

 Övriga skulder koncernen - - - - 

 Övriga långfristiga skulder 0,0 -1,2 0,0 -1,2 

 VA-avgifter 32,8 28,0 32,8 28,0 

 Investeringsbidrag 16,6 15,6 16,6 15,6 

      

 Långfristiga skulder 1 349,3 642,5 1 901,2 1 342,8 

 Fr o m 2010 redovisas investeringsbidrag och anslutningsavgifter som förutbetald intäkt som regleras över flera år. 
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har. 

      

not 32 Kortfristiga skulder     

 Avr. koncernkonto dotterbolag 60,8 43,0 - - 

 Stb-skuld avs flyktingar 4,2 5,5   

 Momsskuld äldreboendet Riggargatan 0,0 0,0   

 Kortfristig del Citybanan -17,2 10,2   

 Övriga kortfristiga skulder 51,6 96,3 450,0 463,0 

 Leverantörsskulder 105,3  126,1  136,5 141,8 

 Personalens skatter, avg o löneavdrag 63,0 58,7   

 Sparade semesterdagar o övertid* 104,2 100,7   

 Löne- och arvodesskuld 20,3 24,6   

 Pensioner, individuella 43,4 40,9   

 Löneskatt 3,6 4,4   

 Interimsskulder 136,9 96,6   

 Kortfristiga skulder 576,1 606,9 586,5 604,7 

 *Saldot uppdateras enbart i samband med årsbokslut 
      

not 33 Panter och fastighetsinteckningar     

 Fastighetsinteckningar Nyköpingshem - - 46,5 308,8 

 Panter och fastighetsinteckningar 0,0 0,0 46,5 308,8 
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not 34 Pensionsförpliktelser     

 före 1998 intjänad pensionsförmån     

 Skattekollektivet 957,3 1 002,0 957,3 1 002,0 

 VA-kollektivet 7,5 7,4 7,5 7,4   

     Renhållningskollektivet 11,5 11,4 11,5 11,4   

     Särskild löneskatt 236,8 247,7 236,8 247,7 

 Pensioner visstidsanställda 15,6 17,4 15,6 17,4 

 Pensionsförpliktelser 1 228,5 1 285,9 1 228,5 1 285,9 

  

not 35 Övriga ansvarsförbindelser     

 Nordeabank, avseende styr och övervakningsanl för 
energibesparing. Omklassificerades vid årsbokslutet 
2009 till lång- och kortfristig skuld 

- - -                      - 

 Nyköpingshem, Fastigo - - 0,5 0,5 
 Övriga ansvarsförbindelser 0,0 0,0 0,5 0,5 

      

not 36 Borgensförbindelser     

 Föreningar 11,6 7,4 11,6 7,4 

 Bostadsbolag Nyköpingshem AB 492,5 800,3 - - 

 Förlustgaranti egna hem 0,4 2,4 0,4 2,4 

 Borgensförbindelser 504,5 810,1 12,0 9,8 

      

 Kommuninvest medlemsansvar 
 
Nyköpings kommun har i september 2011 ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 279 kommuner som per 2014-06-30 
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 Nyköping kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 274 758 265 613 kronor och totala tillgångar till 276 295 310 824 kronor. Kommunens  
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 096 651 230 kronor och andelen av de totala tillgångarna  
uppgick till 1 103 442 017 kronor. 
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2.5  Redovisningsprinciper 
 
 
 
 

Redovisningsprinciper för kommunen 
Redovisningen för kommunen bygger till största delen 
på lagen om kommunal redovisning, rekommen-
dationer från Svenska kommunförbundet och Rådet 
för kommunal redovisning (RKR). Det innebär att 
redovisningen i kommunen i allt väsentligt följer god 
redovisningssed. 

Anläggningstillgångar 
Enligt kommunens principer klassificeras en 
investering som anläggningstillgång när den har en 
ekonomisk livslängd på minst tre år och en total-
kostnad på lägst 20 tkr. Även kommungemensamma 
utvecklingsprojekt som har en totalkostnad på minst 
500 tkr klassificeras som anläggningstillgång. Till och 
med 2008 har anskaffning av datorer kostnadsförts 
direkt i driftredovisningen. Från och med 2009 har 
rutiner kring inköp och ägande förändrats avseende 
datorer vilket också inneburit att de betraktas som 
anläggningstillgång. 

Fastigheter och anläggningar redovisas till bokförda 
värden d v s anskaffningsvärde minus verkställda 
avskrivningar och nedskrivningar. 

Tillgångarna skrivs av linjärt från tidpunkten för 
ibruktagande efter en bedömning av nyttjandetiden i 
syfte att återspegla resursförbrukningen. SKL:s 
förslag till avskrivningstider har använts som 
vägledning. Avskrivningar påbörjas månaden efter 
färdigställandet. Undantaget från detta är kommunens 
energibesparingssystem (se vidare not 19 i 
Kommunens balansräkning). 

Avskrivningstider 

Byggnader  33 - 50 år 

Byggnadsinventarier 10 - 25 år 

Maskiner och inventarier   5 - 10 år 

Datorer och servrar     3 - 5 år 

Fram t o m 2004 hade kommunen, för att jämställa 
investeringsutgiften i en totalentreprenad där 
kreditivkostnaden ingår i totalpriset, även en intern 
ränta på investeringar i kommunal regi. 

Anslutningsavgifter och 
investeringsbidrag 
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas fr o m 
2010 upp som förutbetald intäkt och redovisas bland 
långfristiga skulder och periodiseras över 
anläggningarnas respektive nyttjandeperiod. Tidigare 
redovisade investeringsbidrag och anslutningsavgifter 
har reducerat anskaffningsvärdet på respektive 
anläggningstillgång. Jämförelsetalen för tidigare år 
har inte omräknats enligt den nya principen. 

Avgiftskollektivet 
Som ersättning för använt kapital belastas 
avgiftskollektivet med en intern ränta på bokfört värde 

på anläggningstillgångar. Under 2013 har räntan varit 
3,0 %. Dessutom belastas kollektivets resultat med 
interna räntor, på det löpande betalningsflödet och 
resultatfondskapital där den räntesats som används 
följer den marknadsmässiga upplåningsräntan. 

Exploateringar 
Exploateringar redovisas som omsättningstillgång. 
Med Exploateringar avses arbets- och bostadsom-
råden som kommunen inom de närmaste åren be-
räknar att sälja. Värdering görs av områdena vid årets 
slut och bokfört värde utgörs av resultatet av 
värderingen eller anskaffningsvärdet om det är lägre.  

Finansiella anläggningstillgångar 
Övriga aktie- och räntefonder är bokförda till 
anskaffningsvärdet om inte hela portföljens 
marknadsvärde understiger anskaffningsvärdet, då 
görs en justering till marknadsvärdet. Under 2012 har 
finansiella anläggningstillgångar omklassificerats till 
omsättningstillgångar. 

Ianspråktagande av tidigare års resultat 
Fram till och med 2008 har ianspråktagande av 
tidigare års resultat redovisats under respektive 
nämnd eller division i form av ett ”godkänt” 
underskott. I syfte att göra redovisningen mer 
begriplig för respektive verksamhet har principen 
förändrats fr o m 2009. Respektive verksamhet 
erhåller istället ett internt bidrag som motsvarar det 
belopp som utnyttjats av tidigare års resultat från 
finansförvaltningen. Det innebär att hela 
”underskottet” istället samlas under finansen. 

Leasing- och hyresavtal 
Prognos över framtida kostnader för leasing- och 
hyreskontrakt med en avtalstid längre än tre år 
redovisas i not 38. Ingen klassificering mellan 
operationell respektive finansiell leasing har gjorts av 
avtal tecknade 2010 och tidigare. 

Personalomkostnader (PO) 
Interna personalomkostnader har påförts respektive 
verksamhet genom automatiska procentpåslag på ut-
betalda löner under året. För månads- och tim-
anställda som fyllt 26 år vid årets ingång och är yngre 
än 65 år har påslaget varit 39,26 %.  

Redovisning av lånekostnader 
Lånekostnader kan redovisas enligt två metoder. 
Huvudmetoden är att lånekostnader belastar 
resultatet för den period de uppkommer. Den 
alternativa metoden innebär att lånekostnader som är 
direkt hänförbara till anskaffning, uppförande eller 
produktion av vissa angivna tillgångar, inräknas i 
anskaffningsvärdet för tillgången. Nyköpings kommun 
har använt Huvudmetoden. 
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Sammanställd redovisning 
Koncernredovisningen omfattar Nyköpings kommun 
samt aktiebolag och förbund i vilka kommunen har ett 
bestämmande eller betydande inflytande. Samtliga 
bolag som omfattas av koncernredovisningen har 
räkenskapsår motsvarande kalenderår. 

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvs-
metoden vilket innebär att förvärvade tillgångar och 
skulder redovisas till värdet vid förvärvstidpunkten 
enligt upprättad förvärvsanalys. Bolagens redovis-
ningar har konsoliderats proportionellt vilket innebär 
att belopp i koncernens resultat- och balansräkning 
motsvarar ägd andel i företaget. Koncerninterna 
fordringar och skulder, internförsäljning samt intern-
vinster elimineras i sin helhet i koncernredovisningen. 
Marknadsbaserad prissättning tillämpas vid leverans 
mellan företagen inom koncernen. Företag som 
förvärvats under året inkluderas från och med 
förvärvstidpunkten och avyttrade företag ingår till och 
med tidpunkten för avyttringen. 

I koncernens balansräkning har dotterbolagens 
obeskattade reserver uppdelats mellan uppskjuten 
skatteskuld, som redovisas som en avsättning, och 
eget kapital. I koncernens resultaträkning fördelas 
avsättning till eller upplösning av obeskattade 
reserver mellan uppskjuten skatt och årets resultat. 

Särskild avtalspension och 
visstidspension 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda är 
beräknade enligt RIPS07. Pensionsåtaganden för 
anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen 
redovisas enligt Bokföringsnämndens Förpliktelser. 
Särskild avtals/ålderspension samt visstidspension 
som inte regleras enligt RIPS07 är nuvärdes-
beräknade med en kalkylränta på 2,5 %.  

Transparensdirektivet 
Den 1 augusti 2005 trädde lagen (2005:590) om insyn 
i vissa finansiella förbindelser mm ikraft, den s k 
transparenslagen. Lagen ställer krav på viss 
redovisning i offentliga företag, genom krav på öppen 
och separat redovisning. Intentionen är att motverka 
konkurrensproblem. Lagen omfattar endast företag 
/verksamheter som för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren omsätter mer än 40 miljoner euro. 

Nyköpings kommuns ”affärsverksamhet” enligt SCB:s 
räkenskapssammandrag omsatte år 2009 208,1 mnkr 
och bedöms därför inte att omfattas av lagen. Samma 
bedömning görs av de bolag som innefattas i den 
sammanställda redovisningen. 

Undantag från redovisningsprinciperna i 
senaste årsredovisningen: 
Semesterskulden har inte periodiserats löpande i 
redovisningen eller i budget under året. En förändring 
av den löpande bokföringen avseende 
semesterlöneskulden kräver idag omfattande 
förändringar av rapporter, system och arbete med 
budget. Dessutom finns en pedagogisk utmaning i att 
förklara kostnadssvängningarna som en periodisering 
av semesterlöneskulden skulle medföra för alla 
berörda (ca 400 budgetansvariga). 

I delårsrapporten har inte en specifik resultat- och 
balansräkning upprättats för avgiftskollektivet. Men 
liksom tidigare år kommer detta att göras i 
årsbokslutet.  

Kommunens finansiella placeringar har under 2012 
omklassificerats från anläggningstillgångar till 
omsättningstillgångar i enlighet med rekommendation 
från Rådet för Kommunal Redovisning, RKR 20.  
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