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1 Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

- att anta upprättat förslag till budget 2015 för Nyköpings Kommun,  
inkl driftsbudget, exploateringsbudget, investeringsramar och budgetregler, 

- att godkänna ekonomisk flerårsplanering för 2016-2017, 

- att fastställa utdebitering av kommunalskatt till 21:48 kronor/skattekrona, 

- att VA-taxan höjs med 2 %, 

- att renhållningstaxan höjs med 2 %, 

- att vid tillämpning av kalkylmässig ränta fastställa räntesatsen till 2,5 %, 

- att medge KS besluta om fördelning mellan produktionsområden och objekt av den  
ofördelade investeringsramen för planperioden, 

- att uppdra åt kommundirektören att samordna genomförandet av de uppdrag  
som finns angivna i budgeten, 

- att uppdra åt samtliga divisioner/produktionsenheter att i respektive internbudget redovisa nedbrutna mål utifrån 
produktionsstyrelsens mål 

- att kommunägda företag under 2015 avlämnar delårsrapport till  
kommunstyrelsen per 31 augusti.  
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2 Kommunstyrelsens ordförande 
 

 
 

I olika sammanhang talar man om att ta vara på 
chanserna man får. Nyköping har verkligen rena 
drömläget när det gäller att utveckla kommunen till en 
bra plats att leva på. Befolkningen ökar, 
bostadsbyggandet har tagit fart och vi har investerat 
stort i förbättringar för skola, fritid och omsorg.  

Grunden för en god välfärd är att vi har möjlighet att 
lägga tillräckligt med resurser på bra förskolor, skolor, 
omsorg och äldrevård. Med det unika läget och en 
tillväxt och befolkningsökning på runt 700 personer 
per år har Nyköping alla möjligheter att bli en allt mer 
attraktiv kommun för barnfamiljer, företagare, äldre 
och andra som vill bo i en lagom stor kommun nära 
storstadens alla möjligheter. 

Tillsammans med näringslivet i Nyköping ska vi 
arbeta med att förbereda oss för att dra nytta av de 
förutsättningar som ges när kommunen i ännu större 
utsträckning blir en del av en växande 
Stockholmsregion. Den näringslivsstudie som gjorts 
visar att företagen i Nyköping växer och mår bra även 
i jämförelse med större kommuner. Tillsammans ska 
vi också se till att det avspeglas i hur 
näringslivsklimatet uppfattas. 

Nu avsätter vi särskilda resurser för planering av den 
nya snabbjärnvägen Ostlänken som är Sveriges 
största samhällsutvecklingsprojekt genom tiderna. Vi 
har förmånen att ligga mitt i denna miljardsatsning och 
ska naturligtvis förbereda oss så mycket det går med 
ett nytt Resecentrum, utbildning för de som ska jobba 
med projektet och planering för hur 
kommunikationerna till Stockholm, Norrköping och 
övriga Europa kan förbättras.  

Kampanjen Bo i Nyköping fortsätter under ytterligare 
en treårsperiod. Uthållighet i marknadsföringen har 
under kampanjens tio år bidragit till inflyttning och 

tillväxt. En växande kommun möter också utmaningar. 
Fler barn i förskolan och skolan innebär också 
utmaningar för att skapa plats för ökande behov. Det 
kommer att kräva investeringar i befintliga skollokaler, 
en ny skola och fler platser i förskolan. Planering för 
en ny skola i Stigtomta fortsätter under året.  

De ekonomiska utmaningarna som kommer med 
stora omställningar, framför allt inom skolans område, 
måste nu mötas med ännu starkare kontroll och 
disciplin så att vi håller oss inom de ekonomiska 
förutsättningarna. Gör vi det kan vi bygga Nyköpings 
kommuns ekonomi stark för att möta framtidens 
utmaningar inom välfärden. Utifrån en stark position 
som tillväxtkommun och med en god ekonomi har 
Nyköping goda möjligheter att möta svängningar i 
konjunkturen. 

Den rödgröna majoriteten inleder mandatperioden 
med att lägga ett uppdrag för att se över kommunens 
jämställdhetsarbete genom att utveckla kommunens 
arbete med att ta med detta perspektiv när viktiga 
beslut tas. Som en stor upphandlare vill vi också 
utreda hur vi ska kunna införa en modell som ser till 
att de som arbetar för entreprenörer som upphandlats 
av kommunen har bra villkor. Vi vill också titta på hur 
kommunen i upphandlingar kan ställa sociala krav på 
företag så att människor som stått utanför 
arbetsmarknaden under en längre tid kan få in en fot. 

Under en rad år har Nyköpings kommun investerat 
stora belopp i att förbättra förutsättningarna för 
kärnverksamheten. Även de närmaste åren väntar 
exempelvis utmaningar för att möta ett ökat antal barn 
i förskolan. I investeringsbudgeten prioriteras därför 
skolan. Under planperioden prioriteras även 
investeringar i ett kommande Resecentrum i 
Nyköping. För att vår stad ska fortsätta att uppfattas 
som en attraktiv stad att leva och verka i fortsätter 
också arbetet med att utveckla stadskärnan. Därför 
prioriteras en ny lekplats i centrum. 

Under året kommer en ny vision för Nyköpings 
kommun att tas fram. Den blickar ganska många år 
fram i tiden och jag är helt övertygad om att Nyköping 
om femton år ser annorlunda ut än vad kommunen 
gör idag. Vårt mål är att det redan under de 
kommande fyra åren kommer att synas hur Nyköping 
utvecklas med fler bostäder, förbättrade 
kommunikationer och fler invånare.  

Tillsammans tar vi vara på möjligheterna och skapar 
en hållbar framtid för nuvarande och kommande 
kommuninvånare.  

 

 
 

Urban Granström 
Kommunstyrelsens ordförande 
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3 Organisation 
 

Kommunkoncernen  
Kommunkoncernen omfattar Nyköpings kommun med 
dess nämnder och förvaltning samt de aktiebolag och 
förbund i vilka kommunen har ett bestämmande 
inflytande (s.k. dotterföretag) eller betydande 
inflytande (s.k. intresseföretag).  

 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunkoncernens högsta 
beslutande organ. Fullmäktige består av 61 ledamöter 
och 33 suppleanter och utses vid allmänna val, vart 
fjärde år. Hur mandaten (ledamöterna) fördelas 
mellan de olika partierna framgår nedan. 

Liksom förra mandatperioden styrs kommunen under 
2015-2018 av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet i samarbete. 

 

Mandatfördelning 2015-2018 
 

 

 

 

 

 

Beställar- utförarmodell 
Kommunens nämnder och förvaltning styrs genom 
beställar- utförarmodell. Syftet är att få en effektiv 
kommunal verksamhet som styrs av medborgarnas 
behov så som dessa uttrycks av den politiska 
ledningen och de politiska besluten. Styrmodellen 
bygger på att frågorna VAD som ska produceras och 
HUR det ska produceras, förtydligas och skiljs åt. 

VAD ska spegla den politiska viljan och fånga upp 
signaler från medborgarna. Nämnderna tolkar 
kommunfullmäktiges målsättningar till konkreta 
beställningar av uppdrag åt interna och externa 
producenter. Nämnderna prioriterar inom och mellan 
sina verksamheter och anger i beställningarna vilken 
verksamhet som ska bedrivas, dess kvantitet, kvalitet 

och vilken ersättning som ges för att genomföra 
verksamheten. Lagen om offentlig upphandling, LOU, 
tillämpas i de fall detta är aktuellt. Efter förhandlingar 
med producenter tecknas överenskommelser inom 
nämndernas verksamhetsansvar. 

HUR ska spegla det företagsekonomiska synsättet, 
dvs produktionen av beställd verksamhet ska ske så 
rationellt och effektivt som möjligt. Det är 
produktionen som verkställer nämndernas uppdrag 
enligt internöverenskommelser (intern produktion), 
eller andra avtal. Kommunstyrelsen är 
produktionsstyrelse för den interna verksamheten och 
ansvarar för frågor som rör personal, lokaler och 
investeringar i de kommunala verksamheterna. 
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4 Omvärlden och Nyköping 
 

4.1 Sverige och 
omvärlden 

Den ekonomiska utvecklingen har under 2014 utvecklats 
svagt och SKL väljer därför att skriva ner prognosen för 
årets BNP-tillväxt. Däremot väntas BNP utvecklas 
starkare under 2015 och enligt Sveriges Kommuner och 
landsting (SKL) förväntas BNP växa med 3,3 % 2015.  

Under 2014 har den svenska exporten varit relativt svag, 
något som kommer att ändras mot slutet av året, som en 
följd av en starkare tillväxt i omvärlden och en svagare 
svensk krona. Den starkare tillväxten fortsätter under 
2015. KPI, Konsumentprisindex har sedan slutet av 
2011 varit i stort sett oförändrat. Detta kommer efter 
hand att ändra sig, som en följd av att kronan försvagats 
och den starkare inhemska efterfrågan höjer inflationen. 
Vilket i sin tur tillsammans med ett förbättrat 
arbetsmarknadsläge beräknas leda fram till att 
Riksbanken höjer styrräntan till 0,75 %.  

BNP  
Årlig procentuell förändring 

 År % 

Utfall 2012 1,3 

 2013 1,5 

Prognos 2014 2,1 

 2015 3,3 

 2016 3,4 

 2017 2,7 
Källa: SKL, Cirkulär 14:38 2014-10-02 
 
 

Trots svag tillväxt i svensk ekonomi har sysselsättningen 
fortsatt att växa och även antalet personer i 
arbetskraften har fortsatt att öka. SKL räknar med att 
arbetslösheten sjunker mer markant under 2015, från 
8,0 % till 7,4 %. 

Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets 
nominella tillväxt, men i reala termer beräknas 
skatteunderlagets tillväxt vara fortsatt starkt, omkring 2% 
både 2014, 2015 och 2016. 

Relativ arbetslöshet 15-74 år 
Procent av arbetskraften 
 

 
Källa: SKL, Makronytt 2 2014, 2014-08-18 
 

4.2 Kommunsektorn 
Urholkning av statsbidragen och starkt tryck från 
demografin försvagar kommunernas och landstingens 
ekonomi de närmaste åren. 
En avgörande del för kommunernas resultat 2012 och 
2013 var återbetalningarna av avtalspremier som AFA 
beslutade om. Under hösten 2014 kommer eventuellt 
beslut om ytterligare återbetalningar. 

Ökade behov utifrån befolkningsförändringar påverkar 
kommunernas ekonomi starkt de kommande åren. Från 
att under den senaste tioårsperioden ha lett till en 
kostnadsökning på ca 0,5 % per år kommer kostnaderna 
nu att öka till drygt 1 % per år.  

4.3 Nyköping 
Nyköpings kommun har goda möjligheter att möta 
svängningarna i konjunkturen utifrån en stark position 
som tillväxtkommun. Prognosen visar att Nyköpings 
befolkning fortsätter att öka, vilket leder till ökade 
skatteintäkter som ger möjlighet att utveckla kommunens 
verksamheter och möta uppsatta mål och ambitioner 
samt medborgarnas behov av service. Tillväxten ställer 
samtidigt krav på god planering och framförhållning 
gällande utbyggnad av den kommunala servicen och 
infrastrukturen. Det förutsätter också att nuvarande 
utgiftsökningar bromsas genom striktare prioriteringar 
och effektivisering i verksamheterna. 

Genom Trafikverkets byggnation av Ostlänken, med 
start 2017 och trafikering från 2028, kommer Nyköping i 
en än bättre position som tillväxtkommun. 
Snabbjärnvägen kommer att medföra förbättrade 
kommunikationer både norrut och söderut och är ett 
viktigt samhällsbyggnadsprojekt genom att den stärker 
kommunens attraktivitet för inflyttning, bostäder och 
företagande. För att möta utmaningen arbetar 
kommunen med genomförandet av den fördjupade 
översiktsplanen för staden med bland annat ett nytt 



Budget 2015 flerårsplan 2016-2017 
KAP 4 Omvärlden och Nyköping 

 

8 (65) 

resecentrum, ett antal förtätnings- och 
omvandlingsprojekt med mål och trehundra nya 
bostäder per år under budgetperioden. 

Genom att förbinda Skavsta flygplats med Stockholm 
och Arlanda med höghastighetståg skapas dessutom 
potential för fler resenärer, en stärkt besöksnäring- och 
fler företag på och kring Skavsta. För att svara upp mot 
efterfrågan av transporter kommer nya förutsättningar 
skapas för att stärka gång-, cykel- och kollektivtrafikens 
konkurrenskraft genom förkortade restider, tätare trafik, 
ökad tillförlitlighet och tillgänglighet. 

 

4.3.1 Befolkningsutveckling 
För planering av de kommunala verksamheterna är 
befolkningsutvecklingen generellt och utvecklingen i 
åldersgrupperna 0-18 år, resp. 80 år och äldre, speciellt 
viktig att följa.  

Befolkningen i Nyköping ökade med 1,3 % eller 720 
personer under 2013, en betydande ökning jämfört med 
2012 då ökningen var 0,85 % eller 440 personer. Vid 
årets slut uppgick antalet invånare i Nyköpings Kommun 
till 53 038 personer. Ökningen beror nästan helt på ett 
förbättrat flyttnetto. 

Fram till den sista juni 2014 hade befolkningen ökat med 
ytterligare 347 personer till 53 385. 

Målsättningen enligt vision Nyköping 2020 är att 
befolkningen i kommunen ska öka med 700 invånare per 
år. I diagrammet nedan redovisas förväntad utveckling i 
olika åldersgrupper.  

Åldersgruppen 65-79 år fortsätter öka främst beroende 
på att de stora kullarna födda på 40-talet passerar 65 års 
ålder. I början av 2020-talet planar dock ökningen ut. 

Från år 2000 till 2008 minskade antalet barn i 
grundskoleåldern 6-12 år men år 2009 vände det och 
framöver kommer det att ske en betydande ökning av 
antalet barn och ungdomar i denna ålderskategori. År 
2017 nås samma höga nivåer som i början av 2000-
talet.  

Åldersgruppen 80 år och äldre  förväntas öka svagt fram 
till 2020 för att därefter öka radikalt under resten av 
prognosperioden. Ökningen kommer att få stora 
konsekvenser för den kommunala verksamheten såsom 
äldreboenden, hemtjänst med mera. Medellivslängden 
för Nyköpings befolkning har ökat under senare år och 
bidrar också till det ökande antalet äldre. 

Åldersgruppen 1-5 år var stor i slutet av 1960-talet och 
bildade återigen en puckel omkring 1994 i och med den 
”baby-boom” som var runt 1990. Därefter sjönk antalet 
1-5 åringar fram till år 2003 då en ny uppgång inleddes. 
Ökningen kommer att fortsätta under början av 
prognosperioden men sedan kommer antalet 1-5 åringar 
att stabiliseras kring 3 700 barn. 

Högstadieåldrarna, 13-15 år, minskade från 2004 till 
2012. År 2013 kom vändningen och nu väntar en kraftig 
ökning av denna ålderskategori under hela 
prognosperioden fram till år 2030. 

Antalet ungdomar i gymnasieåldern, 16-18 år, var som 
högst år 2007 då barnen födda kring 1990 återfanns i 
den gruppen. Antalet i gruppen förväntas sjunka fram till 
år 2015 för att sedan stiga igen till uppemot 2 500 
ungdomar. 
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4.3.2  Näringsliv 
I kommunen finns 4355 (4259)1 registrerade företag, 
varav 2171 aktiebolag, 1783 enskilda firmor, 291 
handelsbolag och 110 kommanditbolag. Inom 
kommunen finns 23 637 arbetstillfällen. Kommunens 
målsättning är att företagandet kontinuerligt utvecklas 
i hela kommunen, såväl i tätorten som på omgivande 
landsbygd, så att förutsättningarna ökar för fler 
Nyköpingsbor att arbeta på hemorten. Att stödja det 
lokala näringslivet så att det stärks och utvecklas, 
samt att skapa förutsättningar för etablering av nya 
företag i kommunen, är därför viktigt under 
planperioden. 

 

                                                
 
 
1 Antalet redovisade registrerade företag är väsentligt lägre 
än tidigare, beroende av att tidigare räknades antalet 
arbetsställen. 

4.3.3  Arbetsmarknad 
Nyköpings kommun hade sista juli 2014 902 öppet 
arbetslösa och 992 i program med aktivitetsstöd. Den 
öppna arbetslösheten har ökat i Nyköping med 3,6 %, 
samtidigt som den minskat i länet med 5,1 %, jämfört 
med juli 2013. I riket har antalet öppet arbetslösa 
sjunkit med 8,3 % under samma tid. 

Personer i program med aktivitetsstöd har i Nyköping 
minskat med 9,7 %, medan de i riket och länet 
minskat med 7,2 % resp. 7,1 %, jämfört med 2013. 

Den öppna arbetslösheten bland ungdomar 18-24 år 
har ökat jämfört med samma tid 2013 år och uppgår 
nu till 211 (193) personer, 9,3 %. Riket och länet har 
istället en minskning om 13,9 % respektive 6,9 %. 

 
 

Antal öppet arbetslösa 
Utfall juli 2014 och förändring sedan juli 2013. 

ToToToTotaltaltaltal    UngdomarUngdomarUngdomarUngdomar    
18181818----24 år24 år24 år24 år    

    Juli Juli Juli Juli     

2014201420142014    

FörändFörändFörändFöränd----
ringringringring    

JJJJuliuliuliuli    

    2014201420142014    

FörändFörändFörändFöränd----
ringringringring    

 
Nyköping 

 
902 

 
3,6 % 

 
193 

 
9,3 % 

Länet 7 063 -5,1 % 1 580 -6,9 % 

Riket 202 866 -8,3 % 44 942 -13,9 % 
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5 Ekonomi 

5.1 Budgetramar 
 

MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
20202020111133332222    

BudgetBudgetBudgetBudget    
2222000011114444    

BBBBudgetudgetudgetudget    
2012012012015555    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

Kommunfullmäktige -5,1 -5,4 -5,9 -5,9 -5,9 

Överförmyndarnämnd -3,9 -3,5 -4,3 -4,6 -4,9 

Revisionsnämnd -1,9 -2,0 -2,1 -2,1 -2,1 

Valnämnd 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 

Servicenämnd 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Kommunstyrelsen -254,5 -277,8 -322,53 -328,0 -332,2 

Barn- och ungdomsnämnd -861,7 -874,0 -917,23 -958,8 -993,9 

Utbildnings- arbetsmarknads- och integrations-
nämnd 

-258,9 -242,5 -247,1 -245,5 -245,8 

 

 

Kultur- och fritidsnämnd -84,7 -86,2 -87,0 -100,5 -109,6 

Vård- och omsorgsnämnd -782,4 -811,6 -847,3 -875,1 -892,2 

Social nämnd -171,4 -175,5 -183,3 -188,3 -193,0 

Bygg- och tekniknämnd -64,2 -69,0 -75,4 -88,8 -103,0 

Avgiftskollektiv 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Miljönämnd -6,7 -8,9 -9,2 -11,3 -13,6 

SummSummSummSumma verksamhetera verksamhetera verksamhetera verksamheter    ----2222    494,3494,3494,3494,3    ----2222    558,5558,5558,5558,5    ----2222    701701701701,,,,4444    ----2222    809,0809,0809,0809,0    2222    896,3896,3896,3896,3    

                        

Skatteintäkter 2 138,3 2 196,7 2 306,2 2 426,9 2 550,0 

Generella statsbidrag 439,2 436,7 470,8 470,1 479,2 

Räntenetto -13,0 -38,5 -38,4 -49,0 -54,0 

Övrigt -61,0 -9,4 -4,3 1,2 7,2 

Reavinster fastigheter/finansiella placeringar 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa finansieringSumma finansieringSumma finansieringSumma finansiering    

 

Årets resultatÅrets resultatÅrets resultatÅrets resultat    

 

Reavinster 

2222    527,5527,5527,5527,5    

 

33,233,233,233,2    

 

-24,0 

2222    585,5585,5585,5585,5    

 

27,027,027,027,0    

2222    734,4734,4734,4734,4    

    

33333,03,03,03,0    

2 849,32 849,32 849,32 849,3    

 

40,340,340,340,3    

2 92 92 92 955552,42,42,42,4    

 

56,156,156,156,1    

Justeringsposter mot tidigare års resultat 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Justeringsposter mot ränteförändring 
pensionsskuld 

Justerat resultatJusterat resultatJusterat resultatJusterat resultat 

18,2 

 

55,555,555,555,5    

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

                                                
 
 
2 Nämnd inkl produktionens nettoresultat 
3 Skolskjutsar har flyttats från Barn- och ungdomsnämnden till Kommunstyrelsen motsvarande 20,9 mnkr. 
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5.2  Finansiering 
Grunden för kommunens ekonomi är det finansiella 
utrymmet. Den enskilt största finansieringskällan är 
skatteintäkterna som står för ca 85 % av 
finansförvaltningens nettointäkt. Övriga intäkter 
kommer av olika bidrag, entréavgifter, hyresintäkter, 
räntor och liknande. 

5.2.1 Skatteintäkter och 
statsbidrag 

 

Prognosen för skatteintäkterna bygger på beräkningar 
från SKL i oktober 2014.  

Trots att den internationella utvecklingen har varit 
svag och lett till att svensk ekonomi hittills i år 

utvecklats svagare än beräknat har sysselsättningen 
utvecklats bättre än väntat. Det innebär att även 
skattunderlaget fortsätter utvecklas positivt och 
beräknas växa med 3,5 procent i år och 4,7 procent 
nästa år. 

2015 beräknas den ekonomiska tillväxten bli bättre, 
BNP växer med 3,3 procent men inga höjningar av 
statsbidragen har aviserats. Samtidigt ökar de 
demografiska behoven kraftigt. Kommunerna 
förväntas därför inte förbättra resultatet trots ökade 
skatteintäkter. 

Under budget- och planperioden ökar Nyköpings 
kommuns betalning till LSS-utjämningen. För 2014 är 
prognosen att vi ska betala 9,3 mnkr, men redan 2015 
är prognosen att vi ska betala 16,4 mnkr.  

 

Nyckeltal för den svenska ekonomin, oktober 2014  
 

Årlig procentuell förändring Årlig procentuell förändring Årlig procentuell förändring Årlig procentuell förändring     2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017        

SKL:s skatteunderlagsprognos, oktober 2014 3,5 3,5 4,7 4,9 4,8  

Sysselsättning, timmar* 0,4 1,2 1,3 1,4 0,8  

Timlön, nationalräkenskaperna 2,2 2,6 3,1 3,4 3,7  

Konsumentpriser (KPI) 0,0 0,0 1,3 2,3 3,3  
* Kalenderkorrigerad utveckling 
Källa: SKL, cirkulär 14:38 2014-10-02 

5.2.2 Räntenetto 
Den höga investeringsnivån har inneburit och kommer 
att innebära en ökad upplåning i kommunen. Detta 
innebär ett försämrat räntenetto. Nettot påverkas 
även av att räntekostnader på pensions-
avsättningarna stiger under planperioden.  

 

5.2.3 Pensionskostnader 
Prognosen för pensionskostnaderna under 
planperioden visar på en successiv ökning. 
Utbetalningar av pensioner intjänade före 1998 som 
tidigare inte är kostnadsförda ökar från drygt 55 mnkr 
till nästan 60 mnkr under de närmaste åren. 

Beräkningarna innehåller dock en viss osäkerhet 
beroende på när medarbetarna väljer att gå i pension. 
De senaste åren har tendensen varit att allt fler väljer 
att ta ut pension senare än vid 65 års ålder. 

 

 

Nyckeltal     Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012013333    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

Folkmängd, antal 53 038 53 738 54 438 55 138 55 838 

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

Redovisat resultat, mnkr 33,2 27,0 33,0 40,3 56,1 

Nettokostnadernas andel av totala skatteintäkter, % 99,9 97,5 97,4 96,9 96,4 

Avskrivningar, mnkr - 152,7 -135,2 -146,6 -153,2 -197,6 

Soliditet, inkl ansvarsförbindelse, % 4,7 4,8 7,2 8,3 9,8 

Självfinansieringsgrad, % 31 14 29 46 60 
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6 Kommunfullmäktiges övergripande 
mål 

 

 

 

6.1  God ekonomisk 
hushållning 
 

Enligt kommunallagen ska kommunen i samband med 
budgeten ange finansiella mål för ekonomin. För att 
säkerställa att resurserna i verksamheten används till 
rätt saker och utnyttjas på ett effektivt sätt ska 
kommunen också ange mål för verksamheten. 

Kommunfullmäktige anger därför övergripande mål i 
avsnitt 6.3 samt har identifierat särskilda målområden 
där resultatet bör förbättras under perioden 2015-
2017. Dessa finns angivna som prioriterade 
målområden i kap 7 inom vilka respektive nämnd och 
produktionsstyrelsen har formulerat mål och angivit 
förväntat resultat under budgetperioden.  

 

6.2  Vision 2020 
 
Vision 2020 
Visionen Nyköping 2020 är en politisk viljeinriktning 
som visar synen på hur Nyköpings kommunala 
verksamheter ska utvecklas fram till 2020. Visionen är 
vägledande när kommunens verksamheter planeras 
och genomförs.  

 

År 2020 är Nyköping en hållbar kommun som med 
lokal och internationell närhet har unika möjligheter. 
Visionen speglar Nyköping idag och imorgon. 

De övergripande målen i Nyköping 2020 syftar till att 
de som bor, vistas och verkar i kommunen ska 
uppleva: 

• Att de får en god service av Nyköpings 
kommun samt 

• Utvecklingen av ett hållbart Nyköping 
(ekonomiskt, socialt och miljömässigt) 

 

Det är samtliga nämnders uppdrag att aktivt bidra till 
de övergripande målen inom fastställda budgetramar. 

Inriktning och uppdrag i budget 2015 och flerårsplan 
2016-2017 baseras på Vision 2020. All verksamhet 
fokuserar sitt förbättringsarbete kring de målområden 
som är utpekade som prioriterade under 2015 (se kap 
7).  

 

God service 
Allt arbete inom kommunen, inom samtliga 
verksamheter och på alla arbetsplatser ska 
kännetecknas av god service då det skapar 
förutsättningar för ett gott liv i Nyköpings kommun. 
God service innebär bland annat tillgänglighet, 
professionellt bemötande och valmöjlighet. 

 

Hållbar utveckling 
Med hållbar utveckling menas att Nyköping är ett 
samhälle i tillväxt där; 

- nästa generation inte ska betala för den verksamhet 
som bedrivs idag (ekonomisk dimension) 

- det finns samhälleliga förutsättningar för att skapa 
en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 
(social dimension)    

- vi till nästa generation (2020) lämnar över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta 
(ekologisk dimension). 

 

Inriktningen för kommunens arbete, för ett hållbart 
Nyköping, finns angivet i miljö- och folkhälsopolicy 
som består av följande områden: 

1. Delaktighet, inflytande och sociala 
förutsättningar 

2. Barn och ungas uppväxtvillkor 

3. Trygga, sunda och säkra miljöer och 
produkter 

4. Klimat och energi 

5. Natur och vatten 
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6.3  Kommunfullmäktiges övergripande mål 
Övergripande mål Indikator 

(informationskälla) 
Basvärde 
(basår) 

Förväntat resultat 

Planperioden 2015-17 

Tidpunkt 
avrapp 

 
2015 2016 2017 

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

Nöjd medborgarindex – vad 
tycker nyköpingsborna om 
kommunens verksamhet 

(SCB medborgar-
undersökning) 

52 
(2008) 

≥ 54 

 

Rikssnitt Rikssnitt Års-
bokslut 

 Andel medborgare som 
skickat in en fråga via e-post 
som får svar inom 2 dagar 

(KKiK 1, servicemätning) 

73 % 
(2010) 

≥ 80 % 
 

Rikssnitt Rikssnitt Års-
bokslut 

Andel medborgare som tar 
telefonkontakt och får 
kontakt med en handläggare 

(KKIK 2, servicemätning) 

58 %  
(2010) 

≥ 52 % 
 

Rikssnitt Rikssnitt Års-
bokslut 

 Andel medborgare som 
uppfattar att de fått ett gott 
telefonbemötande 

(KKiK 3, servicemätning) 

75 %  
(2010) 

≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % Års-
bokslut 

Hållbar 
utveckling 

Ekonomiskt:Ekonomiskt:Ekonomiskt:Ekonomiskt:    

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

Antal invånare 53 038 

(2013) 

+700  

jmf 2014 

+700 

jmf 2015 

+700 jmf 
2016 

Års-
bokslut 

Årets resultat enligt resultat-
räkningen i förhållande till 
skatteintäkter och generella 
statsbidrag 

1,3 % 
·(2013) 

1,2 % 1,4 % 1,9 % Års-
bokslut 

Eget kapital inkl 
ansvarsförbindelsen i % av 
balansomslutningen 

4,7 % 
·(2013) 

>0 % 

 

>0 % 

 

>0 % 

 

Års-
bokslut 

Differens mellan 
delårsprognos och 
årsbokslut i % av 
omsättningen 

0,4 % 
(2013) 

≤0,5 %  ≤0,5 % ≤0,5 % Års-
bokslut 

Självfinansieringsgrad för 
investeringar, % 

31 % 
(2013) 

29 % 46 % 60 %4 Års-
bokslut 

Socialt:Socialt:Socialt:Socialt:    

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

Självupplevd hälsa  

- andel med bra eller mycket 
bra allmänt tillstånd, andel i 
% (16-84 år folkhälso-
myndigheten) 

73 

(2012) 

 

75 % > föreg år 

 

> föreg år 

 

 

 

Års-
bokslut 

Liv och hälsa ung (Elever i 
åk 9, Landstinget 
Södermanland) 

80 

(2014) 

82 % > föreg år > föreg år  

Delaktighetsindex – 
upplevelsen av att kunna 
medverka i kommunen 
utveckling, andel (%) av 
maxpoäng (KKiK) 

63 
(2011) 

 

>föreg år 
(2013: 58) 

>föreg år 

 

>föreg år 

  

Års-
bokslut 

                                                
 
 
4 I policy för god ekonomisk hushållning (KK13/346) är angivet att målsättningen är 100 % år 2017. Flera investeringar som var 
planerade under 2014 är framskjutna vilket innebär att självfinansieringsgraden beräknas bli 100 % först efter planperioden. 
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Övergripande mål Indikator 
(informationskälla) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat resultat 

Planperioden 2015-17 

Tidpunkt 
avrapp 

 
2015 2016 2017 

Sjukpenningstal, antal dagar 
per år (Försäkringskassan) 

 

6,6 
(2011) 

7  
(2013: 8,8) 

7 6 Års-
bokslut 

Högskoleutbildade, andel i % 
(SCB) 

31,8 

(2013) 
32,5 
 

 

> föreg år > föreg år Års-
bokslut 

Nöjd Region index –
Nyköping som en plats att 
leva i och bo på, index 0-100 
(SCB) 

62 
(2011) 

63 
(2013: 60) 

> föreg år > föreg år Års-
bokslut 

EkologisktEkologisktEkologisktEkologiskt::::    

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

Nöjd medborgarindex – vad 
medborgare tycker om 
kommunens miljöinsatser för 
att kunna leva miljövänligt, 
index 0-100   

(SCB) 

55 
(2011) 

55 

(2013: 
53) 

> föreg år > föreg år Års-
bokslut 

    Utsläpp av växthusgaser, 
ton/år (RUS)  

566 063 
(1990) 

 

481 153 

(-15 % 
jmf 1990) 

< föreg år < föreg år Års-
bokslut 

    Kvävehalten i Mellanfjärden, 
µg/liter 
(SKVVF) 

827 
(2011)  

< föreg år  

(2013: 
682) 

< föreg år 322 
µg/liter 
(2021) 

Års-
bokslut 

 



Budget 2015 flerårsplan 2016-2017 
KAP 8 Mål, uppdrag och budget för nämnder och styrelser 

 

15 (65) 

7 Mål för nämnder och styrelser
 

Det finns 14 politiska målområden i visionen som tillsammans bidrar till de övergripande målen kring hållbar 
utveckling och god service. Målområdena kan delas in i fyra perspektiv och tillsammans utgör de en balanserad 
helhet som är viktig för att nå det önskade tillstånd som visionen uttrycker. 

 

 
 

Grunduppdrag 

Tillsammans utgör alla målområden i visionen det 
grunduppdrag som nämnder och verksamheter 
ansvarar för gentemot våra brukare och medborgare 
på uppdrag av kommunfullmäktige. Grunduppdraget 
handlar om att effektivt svara upp mot behov, 
realistiska förväntningar och fastställda krav. Behoven 
och förväntningarna är brukarens, kundens eller 
medborgarens. Kraven är politiska beslut, lagstiftning 
och förordningar.  
 

Prioriterade målområden   

I Nyköpings kommun beskrivs grunduppdraget i 
huvudsak genom beställningar 
(internöverenskommelser och externa avtal) och i 
kommunens styrdokument (vision, policy, strategier 
och riktlinjer). Grunduppdraget är organisationens och 
medarbetares främsta uppgift. 

Utifrån bokslut- och omvärldsanalyser ges nämnder i 
särskilda uppdrag att förbättra resultaten inom 
följande målområden under perioden 2015-2017:  

 

• Grön omställning 

• Tillväxt  

• Goda verksamhetsresultat 

• Delaktighet 

• Tillgänglighet 

Produktionsstyrelsen ansvarar för krav som ska 
ställas på personal, lokaler och utrustning i 
verksamheten och ansvarar därför för följande 
prioriterade målområden: 

• Kommunal organisation 

• Grön omställning 

• Tillgänglighet 

Detta innebär att all verksamhet i huvudsak fokuserar 
och kraftsamlar sitt förbättringsarbete kring dessa 
målområden under 2015 och vid behov längre. 
Nämnder och produktionsstyrelse ansvarar för val av 
verksamhetsanpassad inriktning och nedbrytning till 
nämndmål för respektive målområde.
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7.1  Målområde: Grön omställning 
De övergripande målen för grön omställning i Nyköpings kommun är:De övergripande målen för grön omställning i Nyköpings kommun är:De övergripande målen för grön omställning i Nyköpings kommun är:De övergripande målen för grön omställning i Nyköpings kommun är:    

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

• UUUUtsläpp av växthusgaser minskar tsläpp av växthusgaser minskar tsläpp av växthusgaser minskar tsläpp av växthusgaser minskar     

• TTTTillståndet i våra vatten förbättrasillståndet i våra vatten förbättrasillståndet i våra vatten förbättrasillståndet i våra vatten förbättras    

• MMMMängden restavfall minskar ängden restavfall minskar ängden restavfall minskar ängden restavfall minskar     

(Miljö och folkhälsopolicy)(Miljö och folkhälsopolicy)(Miljö och folkhälsopolicy)(Miljö och folkhälsopolicy)    

 

NämndNämndNämndNämnd////StyrelseStyrelseStyrelseStyrelse    NämndmålNämndmålNämndmålNämndmål    Indikator Indikator Indikator Indikator 
(informationskälla)(informationskälla)(informationskälla)(informationskälla)    

Basvärde Basvärde Basvärde Basvärde 
(basår)(basår)(basår)(basår)    

Förväntat resultatFörväntat resultatFörväntat resultatFörväntat resultat    Tidpunkt Tidpunkt Tidpunkt Tidpunkt 
avrappavrappavrappavrapp    

2012012012015555    2012012012016666    2012012012017777    

Barn- och 
ungdomsnämnden Andel förskolor och 

grundskolor med 
utmärkelsen ”Skola 
för hållbar utveckling” 
är minst 30 % 

Antal förskolor 
och grundskolor 
som har 
utmärkelsen 
 
(Skolverket) 

25 % 
 
(2011) 

> 30 % >föreg. 
år 

>föreg. 
år 

Års-
bokslut  

Andelen elever i åk 7-
9 som deltagit i 
Nyköpings naturskola 
har ökat jfr med 
förgående år,> 10 % 
av deltagande elever 
är från åk 7-9  

Andel elever i åk  
7-9 som har 
deltagit i 
Nyköpings 
naturskolas 
verksamhet 
(lokal statistik) 

10 % 
 
(2013) 

> 10 % >föreg. 
år 

>föreg. 
år 

Del-/års-
bokslut  

Utbildning- 
arbetsmarknads- 
och 
integrationsnämnd 

Matsvinnet minskar 

(Riktlinjer för skol-
måltidsverksamhet) 

”Tallrikssvinn” 

 (egen statistik) 

Medel:56 
gram per 
portion 
(2013) 

<basår 
 

44 
gram 
per 
portion 

44 
gram 
per 
portion 

Års-
bokslut 

Kultur- och 
Fritidsnämnden 

Andelen föreningar 
med genomförd 
kvalitetssäkring5 har 
ökat 

Andel föreningar 
med 
kvalitetssäkring 
(egna uppgifter) 

95 % 
(2012) 

> 96 % >föreg. 
år 

100 % Års-
bokslut 

Vård- och 
Omsorgsnämnden 

Interna och externa 
leverantörer uppfyller 
kravet på att känna till 
och arbeta efter Miljö- 
och folkhälsopolicyn 
som finns i avtal och 
förfrågningsunderlag 

Andel som 
känner 
till/arbetar efter  
Miljö- och 
folkhälsopolicy 
(tillsyn och 
kontraktsuppf.) 

Mycket 
lågt 
(2014) 

100 % 100 % 100 % Års-
bokslut 

Socialnämnden Medborgare får i sin 
kontakt med 
socialnämndens 
verksamhet 
information om 
kemikalier i barns 
vardag  

Antal 
informations-
tillfällen på 
Familjecentral 
om kemikalier i 
barns vardag 

Saknas 2 4 4 Års-
bokslut 

Bygg- och 
tekniknämnden 

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

Andel nöjda 
medborgare 
angående gång- 
och cykelvägar 

50 
(2013) 

54 55 56 Års-
bokslut 

                                                
 
 
5 Kvalitetssäkringen innebär att föreningen redovisar hur de arbetar med/mot droger, alkohol, tobak, narkotika, doping, etik och moral, 
integration, våld, mobbing, fair play/vett och etikett, trafiksäkerhet samt miljö. 
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NämndNämndNämndNämnd////StyrelseStyrelseStyrelseStyrelse    NämndmålNämndmålNämndmålNämndmål    Indikator Indikator Indikator Indikator 
(informationskälla)(informationskälla)(informationskälla)(informationskälla)    

Basvärde Basvärde Basvärde Basvärde 
(basår)(basår)(basår)(basår)    

Förväntat resultatFörväntat resultatFörväntat resultatFörväntat resultat    Tidpunkt Tidpunkt Tidpunkt Tidpunkt 
avrappavrappavrappavrapp    

2012012012015555    2012012012016666    2012012012017777    

”Nöjd 
medborgarindex 
gång- och 
cykelvägar” 
(SCB) 

Återvunnet 
hushållsavfall i 
förhållande till totala 
mängden hushålls-
avfall ska öka 

Återvunnet 
hushållsavfall i 
förhållande till 
totala mängden 
hushållsavfall 
(KkiK) 

50 % 
(2013) 

54 56 58 Års-
bokslut 

Miljönämnden Alla enskilda avlopp 
ska vara inventerade 
senast 2019 och 
åtgärdade senast 
2021 

Antal 
inventerade 
avlopp (egen 
mätning) 

430 
(2013) 

430 430 430 Del-/års-
bokslut  

Överförmyndar-
nämnden 

Nämnden ska jobba 
mer digitalt och 
mindre i pappersform  

Portokostnad/ 
år 

51 tkr i 
porto 
(2013) 

10 % 10 % 10 % Del-/års-
bokslut  
 

Kommunstyrelsen Kommunfastigheters 
energikrav vid all 
nyproduktion av 
kommunala 
fastigheter är 10 % 
lägre än Boverkets 
byggregler  

Andel 
nyproducerad 
fastighet med 
högre krav 
(Kommun-
fastigheter) 

0 % 
(2013) 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
 

Års-
bokslut 

År 2020 har den 
totala energi-
förbrukningen i kom-
munens fastigheter 
minskat med 20 % till 
5600 MWh. 

Energi-
förbrukning i 
kommunens 
egenförvaltade 
fastigheter, 
kWh/kvm 
(Tekniska div) 

153 
kWh/kvm
(2013) 

< föreg 
år 
 
 

< föreg 
år 

< föreg 
år 
 

- 20 % 
(2020) 

Års-
bokslut 

Kommunen ska vara 
ett föredöme och 
välja de bästa 
alternativen ur miljö- 
och hälsosynpunkt 
samt göra etiska och 
sociala 
hänsynstaganden vid 
all kommunal 
upphandling och 
inköp 

Andel nya avtal 
(upphandlade av 
kommunen) där 
miljökrav och 
etiska krav ställs 
(Upphandling) 

Nytt Defini-
tion 
och 
väg-
ledning 
fram-
tagen 

100 % 100 % Års-
bokslut 

Produktions-
styrelsen 

2020 ska 
transportsektorns 
årliga förbrukning av 
fossila bränslen 
minska med 20 % 
jämfört med 2005.  

Miljöbilar, andel 
av kommunens 
personbilar och 
lätta lastbilar, % 
(Miljöfordon 
Syd)  

2010: 
56,3 
2013: 
34,7  
(snitt: 37) 

37 ≥ föreg 
år 

≥ föreg 
år 

Års-
bokslut 

Andelen ekologiskt 
producerad mat som 
serveras kommunens 
matgäster ska öka. 
 

Hur stor är 
andelen inköpta 
ekologiska 
livsmedel – 
KKiK mått 38 

2009: 10 
% 
2013: 21 
% 
 

30 % 50 % 90 % Års-
bokslut 
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7.2  Målområde: Tillväxt 
DeDeDeDetttt    öööövergripande målevergripande målevergripande målevergripande måletttt    för tillväxtför tillväxtför tillväxtför tillväxt    som alla ska bidra tillsom alla ska bidra tillsom alla ska bidra tillsom alla ska bidra till    i Nyköpings kommun är:i Nyköpings kommun är:i Nyköpings kommun är:i Nyköpings kommun är:    

• Att Att Att Att befolkningen ska öka med 700 invånare/år. befolkningen ska öka med 700 invånare/år. befolkningen ska öka med 700 invånare/år. befolkningen ska öka med 700 invånare/år.     

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

• AttAttAttAtt    fler arbetstillfällen fler arbetstillfällen fler arbetstillfällen fler arbetstillfällen utvecklas utvecklas utvecklas utvecklas på den lokala arbetpå den lokala arbetpå den lokala arbetpå den lokala arbetsmarknaden.smarknaden.smarknaden.smarknaden.    
    ((((Vision 2020Vision 2020Vision 2020Vision 2020))))    

 

NämndNämndNämndNämnd/Styrelse/Styrelse/Styrelse/Styrelse    NämndmålNämndmålNämndmålNämndmål    Indikator Indikator Indikator Indikator 
(informationskälla)(informationskälla)(informationskälla)(informationskälla)    

Basvärde Basvärde Basvärde Basvärde 
(basår)(basår)(basår)(basår)    

Förväntat resultatFörväntat resultatFörväntat resultatFörväntat resultat    Tidpunkt Tidpunkt Tidpunkt Tidpunkt 
avrappavrappavrappavrapp    

2012012012015555    2012012012016666    2012012012017777    

Barn- och 
ungdomsnämnden 

Tillgången till 
förskoleplatser är god 
i förhållande till 
behovet, >60 % 
erbjuds plats på 
önskat placerings-
datum  

Andel som 
erbjuds plats i 
förskola på 
önskat 
placeringsdatum  
(Kolada) 

45 % 
 

(2012) 

> 60 % >föreg. 
år 

>föreg. 
år 

Års-
bokslut 

Nyköpings kommun 
rankas bland de 85 
bästa 
skolkommunerna 

Andel elever 
som uppnått 
kravnivån i åk 9 i 
samtliga ämnen 
(Öppna jämf.) 
 

72,2 % 
 

(2011) 
 
 

> 75,7 
% 
 

>föreg. 
år 

>föreg. 
år 

Års-
bokslut 

Genomsnittligt 
meritvärde 
(Öppna jämf.) 
 

208 
 

(2011) 

> 209 

Utbildning- 
arbetsmarknads- 
och 
integrationsnämnd 

Anpassa utbudet av 
utbildningar till 
dagens och framtida 
behov av arbetskraft, 
bl.a. utifrån Ostlänken 
 

Antal 
studerande på 
högre utbildning 
 (Egen statistik) 
 

639 

(2012) 

 

1000 1000 1200 Års-
bokslut 
 

Andel YH- 
studerande som 
erhållit 
anställning alt. 
övergått till 
högre studier 
inom 6 mån  
(Myndigheten 
för Yrkes-
högskolan) 

85 % 
(2012) 

85 %  

 

85 %  

 

85 %  

 

Års-
bokslut 

Kultur- och 
Fritidsnämnden 

Medborgarna är mer 
nöjda med 
kommunens kultur 
och fritidsliv jämfört 
med förgående år 

Nöjd 
Medborgarindex
kultur (SCB) 
 

68 
(2012) 
 

> 66 
 

>föreg. 
år 

>föreg. 
år 

Års-
bokslut 

Nöjd 
Medborgarindex 
idrotts- och 
motionsanläggni
ngar (SCB) 
 

58    
(2012) 

> 57 >föreg. 
år 

>föreg. 
år 

Års-
bokslut 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

Medborgare som talar 
väl om 
äldreomsorgen bidrar 
till högre inflyttning. 

Betygsindex för 
äldreomsorg i 
SCB:s 
medborgar-
undersökning. 

50 (2012) > 2012 >föreg. 
år 

>föreg. 
år 

Års-
bokslut 
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NämndNämndNämndNämnd/Styrelse/Styrelse/Styrelse/Styrelse    NämndmålNämndmålNämndmålNämndmål    Indikator Indikator Indikator Indikator 
(informationskälla)(informationskälla)(informationskälla)(informationskälla)    

Basvärde Basvärde Basvärde Basvärde 
(basår)(basår)(basår)(basår)    

Förväntat resultatFörväntat resultatFörväntat resultatFörväntat resultat    Tidpunkt Tidpunkt Tidpunkt Tidpunkt 
avrappavrappavrappavrapp    

2012012012015555    2012012012016666    2012012012017777    

Socialnämnden Medborgare i behov 
av ekonomiskt 
stöd/ekonomisk 
rådgivning får tidigt 
kontakt med 
myndigheten  

Handläggnings-
tiden i snitt vid 
ansökan om 
försörjningsstöd 
(Kolada) 

17 dagar 
i snitt jfr 
16 dagar 
i riket (år 
2013) 

16 
dagar 
 

14 
dagar 

14 
dagar 

Års-
bokslut 
 
 
 

Bygg- och 
tekniknämnden 

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

Antalet nya 
bostäder i 
årligen antagna 
detaljplaner 
 

294 
(2013) 

300 300 300 Del-/års-
bokslut  

Nyköpings VA-
anläggning ska vara 
långsiktigt hållbar och 
klimatanpassad för att 
kunna tillhandahålla 
en robust vatten-
försörjning  

Årlig förnyelse 
av 
vattenledningsn
ätet (%). 

0,9 % 
(2013) 

1 1 1 Års-
bokslut 

Miljönämnden Inkomna ärenden ska 
handläggas inom 3 
veckor från det att 
handlingarna är 
kompletta 

Andel av 
inkommande 
ärenden (egen 
mätning) 

91 %  
(2013) 

100 100 100 Del-/års-
bokslut  

Överförmyndar-
nämnden 

Antalet ställföre-
trädare ska öka 
årligen med minst 7% 

Wärna 
Delårsbokslut 
Bokslut 

427st 
(2013) 

456 st 488 st 523 st Del-/års-
bokslut  
 

Kommunstyrelsen Inflyttningen ska öka 
 

Antal inflyttare 
(SCB) 

2 609  
(2012) 

 2 700 2 750  2 800 Del-/års-
bokslut  

Skapa goda 
förutsättningar för 
företagande 

Kommunranking 
(Svenskt 
näringsliv) 

92 (2012) ≤ rank 
83 
 

≤ rank 
72 
 

≤ rank 
50 
 

Års-
bokslut 
 

Hur många nya 
företag har 
startas per 1000 
invånare i 
kommunen -  
Mått 33 (KKiK) 

5,6 
(2010) 

4,8 5,0 5,2 Års-
bokslut 
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7.3 Målområde: Goda verksamhetsresultat 
DeDeDeDetttt    övergripande måleövergripande måleövergripande måleövergripande måletttt    för goda verksamhetsresultat för goda verksamhetsresultat för goda verksamhetsresultat för goda verksamhetsresultat som alla ska bidra tillsom alla ska bidra tillsom alla ska bidra tillsom alla ska bidra till    är:är:är:är:    

• Goda resultat och nöjda brukare (Vision 2020)Goda resultat och nöjda brukare (Vision 2020)Goda resultat och nöjda brukare (Vision 2020)Goda resultat och nöjda brukare (Vision 2020)    

 

NämndNämndNämndNämnd/Styrelse/Styrelse/Styrelse/Styrelse    NämndmålNämndmålNämndmålNämndmål    Indikator Indikator Indikator Indikator 
(informationskälla)(informationskälla)(informationskälla)(informationskälla)    

Basvärde Basvärde Basvärde Basvärde 
(basår)(basår)(basår)(basår)    

Förväntat resultatFörväntat resultatFörväntat resultatFörväntat resultat    Tidpunkt Tidpunkt Tidpunkt Tidpunkt 
avrappavrappavrappavrapp    

2012012012015555    2012012012016666    2012012012017777    

Barn- och 
ungdomsnämnden Likvärdigheten i 

grundskolan åk 3 
ökar, differensen 
mellan resultat 
beroende på 
skolenhet < 25 %  

Andel godkända 
på nationella 
ämnesprov i 
svenska, 
svenska som 
andraspråk och 
matematik i  
åk 3 (Kolada) 

Åk 3 
differens 
mellan  
skolenhet  
29 % 
(2013) 

Åk 3 
differe
ns 
mellan 
skolen
het < 
25 % 
(2013) 

<föreg. 
år 

<föreg. 
år 

Års-
bokslut 

Förskolan stimulerar 
och utmanar barns 
utveckling och 
lärande med 
utgångspunkt i 
barnens erfarenheter, 
intressen, behov och 
åsikter, > 50 % 
instämmer 

Förskolan 
stimulerar och 
utmanar barns 
utveckling och 
lärande, 
måluppfyllelse, 
självskattning 
(BRUK/Skol-
verket) 

Nytt 
(2015) 

> 50 % >föreg. 
år 

>föreg. 
år 

Del-/års-
bokslut  

Utbildning- 
arbetsmarknads- 
och 
integrationsnämnd 

Nyköpings 
gymnasium uppnår 
betygsresultat som 
minst motsvarar 
riksgenomsnittet 

Genomsnittlig 
betygspoäng  
13,2 (2012) 
(Skolverket) 

12,8 
(2013) 

Riks-
snitt 

Riks-
snitt 

Riks-
snitt 

Års-
bokslut 

 

Examensbevis 
a) högskole-
förberedande 
b) yrkesprogram 
(Skolverket) 

Nytt Riks-
snitt 

Riks-
snitt 

Riks-
snitt 

Års-
bokslut 

 

Vuxenstuderande ska 
minst uppnå 
godkända betyg på 
sina kurser 

 

Andel godkända 
betyg: 
Grundläggande  

89 % 
(2013) 

85 % 85 % 85 % Års-
bokslut 

Andel godkända 
betyg: 
Gymnasial  

84 % 
(2013) 

85 % 85 % 85 % Års-
bokslut 
 

Kultur- och 
Fritidsnämnden 

Antalet aktiviteter6 för 
att stimulera 
kommunens friluftsliv 
har ökat jfr med 
förgående år. 

Poäng för 
aktiviteter inom 
friluftsliv 
(Naturvårds-
verket) 

2,5 p 
(2013) 

> 2,5 p >föreg. 
år 

>föreg.  
år 

Års-
bokslut 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

Äldre inom hemtjänst 
och särskilt boende är 

nöjda 

Andel 
nöjd/mycket 
nöjd totalt 
(Social-
styrelsens 
enkät) 
 

Hemtj: 94 
% (2013) 
 

≥föreg. 
år 

≥föreg. 
år 

≥föreg. 
år 

Års-
bokslut 

Säbo:82 
% (2013) 
 

>föreg. 
år  

>föreg. 
år  

>föreg. 
år  

Års-
bokslut 

NMI: 50 
(2012) 
 

>föreg. 
år 

>föreg. 
år  

>föreg. 
år 

Års-
bokslut 

                                                
 
 
6 Aktiviteter som bedöms i Årets friluftsliv är; aktiviteter som stimulerar friluftsliv samt aktiviteter som stimulerar friluftsliv och riktar sig till 
specifika målgrupper. Föreningsbidrag är exempel på aktivitet. 
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NämndNämndNämndNämnd/Styrelse/Styrelse/Styrelse/Styrelse    NämndmålNämndmålNämndmålNämndmål    Indikator Indikator Indikator Indikator 
(informationskälla)(informationskälla)(informationskälla)(informationskälla)    

Basvärde Basvärde Basvärde Basvärde 
(basår)(basår)(basår)(basår)    

Förväntat resultatFörväntat resultatFörväntat resultatFörväntat resultat    Tidpunkt Tidpunkt Tidpunkt Tidpunkt 
avrappavrappavrappavrapp    

2012012012015555    2012012012016666    2012012012017777    

Funktionsnedsatta är 
nöjda 

Andel nöjd/ 
mycket nöjd 
totalt (egen 
brukarenkät) 

Boende: 
80 % 
(2013) 

>föreg. 
år  

>föreg. 
år  

>föreg. 
år  

Års-
bokslut 

Persass:
87 % 
(2013) 

=föreg. 
år 

=föreg. 
år 

=föreg. 
år 

Bokslut 

Socialnämnden Personer med 
missbruks- och 
beroendeproblem får 
adekvat hjälp på 
hemmaplan 

Ej åter-
aktualiserade 
vuxna (>21 år) 
med missbruks-
problem ett år 
efter avslutad 
utredning 
(Kolada) 
 

77 % 
(år 2013) 

80 % 
 

81 % 82 % Års-
bokslut 
 

Andel insatser 
på hemmaplan 
till missbrukare 
(statistik från 
DSO) 
 

59 % (år 
2013) 
 

75 % 80 % 80 % Års-
bokslut 
 

Bygg- och 
tekniknämnden 

Nyköping ska ha en 
funktionell stadsmiljö 
som medborgarna är 
nöjda med 

Andel nöjda 
medborgare 
angående 
stadsmiljön 
(SCB 
medborgarunder
sökning, medel 
från egna frågor) 

6,3 
(2013) 

6,4 6,5 6,6 Års-
bokslut 

Byggenkät, 
nöjdhetsgrad 
 

71 % 
(2013) 

80 80 >80 Del-/års-
bokslut  

VA- verksamheten 
ska ha nöjda 
abonnenter 

Värde på fråga: 
”Vad tror eller 
tycker du om din 
kommuns 
vatten-
försörjning”(SCB 
medborgar-
undersökning) 

6,9 
(2013) 

7,0 7,2 7,4 Års-
bokslut 

Miljönämnden 
 

Andel nöjda kunder 
inom tillsyn och 
kontroll ska öka 
(Företagarenkät SKL 
och SBA). 

 

Livsmedel 
(Nöjdkundindex, 
NKI) 
 

Index 68 
(2012) 
Index 67 
(2013) 

70 
 

71 
 

73 
 

Års-
bokslut 

Miljö- och 
hälsoskydd 
(NKI) 

Index 54 
(2012) 
Index 52 
(2013) 

60 65 73 Års-
bokslut 

Alla verksamhets-
utövare kontrolleras 
enligt beslutad 
kontrolltid och tillsyn 
sker enligt beslutade 
tillsynsintervall 

Livsmedel: 
Andel av 
beslutad årlig 
kontrolltid 

100 % 
(2013) 

100 % 100 % 100 % Del-/års-
bokslut  

Miljö- och 
hälsoskydd: 
Andel av 
beslutad årlig 
tillsyn 

100 % 100 % 100 % 100 % Del-/års-
bokslut  

Överförmyndar-
nämnden 

100 % av samtliga 
årsräkningar som 
inkommit i rätt tid ska 
vara handlagda 1 juli  

Wärna 
 

73 % 
(2013) 

100 % 100 % 100 % Del-/års-
bokslut  
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NämndNämndNämndNämnd/Styrelse/Styrelse/Styrelse/Styrelse    NämndmålNämndmålNämndmålNämndmål    Indikator Indikator Indikator Indikator 
(informationskälla)(informationskälla)(informationskälla)(informationskälla)    

Basvärde Basvärde Basvärde Basvärde 
(basår)(basår)(basår)(basår)    

Förväntat resultatFörväntat resultatFörväntat resultatFörväntat resultat    Tidpunkt Tidpunkt Tidpunkt Tidpunkt 
avrappavrappavrappavrapp    

2012012012015555    2012012012016666    2012012012017777    

Kommunstyrelsen God service både 
internt och externt 

Företagarnas 
upplevelse av 
effektivitet i NKI, 
SBA 

Rank 72  
(2013) 

< föreg 
år 

< föreg 
år 

< föreg 
år 

Års-
bokslut 

Företagarnas 
upplevelse av 
tillgänglighet i 
NKI, SBA 

Rank 70 
(2013) 

< föreg 
år 

< föreg 
år 

< föreg 
år 

Års-
bokslut 

God service både 
internt och externt; 
Kommunikation 

Hur god är 
kommunens 
webbinformation 
till medborgarna 
– KKiK mått 13 

80 
(2010)  
89  
(2013) 
 

90 ≥ föreg 
år 

≥ föreg 
år 

Års-
bokslut 
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7.4 Målområde: Delaktighet 
DeDeDeDetttt    övergövergövergövergripande målet för delaktighet som alla ska bidra till ripande målet för delaktighet som alla ska bidra till ripande målet för delaktighet som alla ska bidra till ripande målet för delaktighet som alla ska bidra till ärärärär    attattattatt::::    

• Alla brukare upplever att de Alla brukare upplever att de Alla brukare upplever att de Alla brukare upplever att de kan påverka sin vardag kan påverka sin vardag kan påverka sin vardag kan påverka sin vardag     

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

    

NämndNämndNämndNämnd/Styrelse/Styrelse/Styrelse/Styrelse    NämndmålNämndmålNämndmålNämndmål    Indikator Indikator Indikator Indikator 
(informationskälla)(informationskälla)(informationskälla)(informationskälla)    

Basvärde Basvärde Basvärde Basvärde 
(basår)(basår)(basår)(basår)    

Förväntat resultatFörväntat resultatFörväntat resultatFörväntat resultat    Tidpunkt Tidpunkt Tidpunkt Tidpunkt 
avrappavrappavrappavrapp    

2012012012015555    2012012012016666    2012012012017777    

Barn- och 
ungdomsnämnden 

Elever i åk 5 och 8 
upplever att 
verksamheten är 
trygg och trivsam 
samt ger möjlighet till 
inflytande och ansvar, 
andel som instämmer 
är > 90 %  

Andel elever i åk 
5 och 8 som 
instämmer i 
attityd-
undersökning  
(Kolada) 

Åk 5  
88 % 
(2012) 

Åk 5  
> 90 %  
 

>föreg. 
år 
 

>föreg. 
år 
 

Del-/års-
bokslut Åk 8  

84 % 
(2012) 

Åk 8  
> 90 % 

Barn i förskola 
upplever att 
verksamheten är 
trygg och trivsam 
samt ger möjlighet till 
inflytande och ansvar, 
andel som instämmer 
är > 90 %  

Andel barn i 
förskola och 
annan 
pedagogisk 
verksamhet, 3-5 
år, som 
instämmer i 
attitydundersökn 
(Lokal statistik) 

Nytt 
 
(2015) 

3-5 år 
> 90 % 

>föreg. 
år 
 

>föreg. 
år 
 

Del-/års-
bokslut 

Utbildning- 
arbetsmarknads- 
och 
integrationsnämnd 

Att ge 
feriepraktikplats till 
alla ungdomar från 
prioriterade grupper7 

Andel av 
sökande från 
prioriterade 
grupper som får 
praktikplats  
(egen statistik) 

Nytt 60 % 70 % 80 % Års-
bokslut 

Utökat 
aktivitetsansvar 
genom att ge 
ungdomar upp till 25 
år studier eller praktik 

Gymnasieelever 
som fullföljer sin 
utbildning inom 
3 år (SCB) 

82,8 % 
(2013) 

Riks-
snitt 

Riks-
snitt 

Riks-
snitt 

Års-
bokslut 

Ungdomar som 
verksamheten 
har haft 
personlig 
kontakt med och 
erbjudit stöd och 
hjälp 
(egen statistik) 

Nytt  
(jan-maj 
2013: 25 
%) 

75 % 85 % 90 % Års-
bokslut 

Kultur- och 
Fritidsnämnden 

Medborgarna är lika 
nöjda med kultur och 
fritidslivet oavsett kön 
och ålder, differensen 
i nöjdhet har minskat 
jfr förgående år 

Nöjd 
Medborgarindex
kultur 
(SCB) 

Indexdif;  
kön: 8 
Ålder: 11 
(2013) 

Kön:<8 
Ålder: 
<11 

<föreg. 
år 

<föreg.  
år Års-

bokslut 

Nöjd 
Medborgar-
index, idrotts- 
och motions-
anläggn.(SCB) 
 

Indexdif; 
kön:2 
Ålder:6 
(2013) 

Kön:<2 
Ålder:  
<6 
 

<föreg. 
år 

<föreg.  
år  
 Års-

bokslut 

                                                
 
 
7 Enligt specificerad beställning. 
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NämndNämndNämndNämnd/Styrelse/Styrelse/Styrelse/Styrelse    NämndmålNämndmålNämndmålNämndmål    Indikator Indikator Indikator Indikator 
(informationskälla)(informationskälla)(informationskälla)(informationskälla)    

Basvärde Basvärde Basvärde Basvärde 
(basår)(basår)(basår)(basår)    

Förväntat resultatFörväntat resultatFörväntat resultatFörväntat resultat    Tidpunkt Tidpunkt Tidpunkt Tidpunkt 
avrappavrappavrappavrapp    

2012012012015555    2012012012016666    2012012012017777    

Vård- och 
omsorgsnämnden 

Behov att tala sitt 
eget språk och få 
omsorg enligt sin 
egen kultur tillgodo-
ses så som det 
framgår i myndig-
hetsbeslutet 

Resultatet i 
egen tillsyn 
(aktgranskning) 

Okänt 
(2013) 

≥föreg. 
år  

≥föreg. 
år  

≥föreg. 
år  

Års-
bokslut  

Socialnämnden 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 
socialsekr. per 
år (statistik från 
DSO) 

70 % 
(2013) 

80 % 82 % 85 % Års-
bokslut 

Bygg- och 
tekniknämnden 
(skatt) 

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

Andel nöjda 
medborgare 
angående 
delaktighet i 
samhällsplaneri
ng (SCB 
medborgar-
undersökning, 
egna frågor) 

3,7 
(2013) 

4,0 4,1 4,2 Års-
bokslut  

Antal insatser 
som 
verksamheterna 
genomför för 
ökad delaktighet  

Nytt mål 5 7 10 Del-/års-
bokslut  

Bygg- och 
tekniknämnden 
(avgift) 

Information och 
kommunikation till 
medborgare och 
abonnenter ska öka  

Antal insatser 
som 
verksamheterna 
genomför för 
ökad delaktighet 

Nytt mål 5 7 10 Del-/års-
bokslut  

Miljönämnden Öppna informations-
möten för 
verksamhetsutövare 

Antal 
genomförda 
informations-
möten 
(egen mätning) 

Nytt mål 10 10 10 Del-/års-
bokslut  

Överförmyndar-
nämnden 

Vi garanterar att vi 
byter ställföreträdare 
inom 3 månader. 

Ärendebalans i 
Wärna 

Alla inom 
3 mån. 
(2013) 

Alla Alla Alla Års-
bokslut 

Kommunstyrelsen Skapa förutsättningar 
för att medborgarna 
ska kunna bidra till 
vår kommuns 
utveckling och 
mångfald  

Nöjd inflytande 
index – generellt 
(SCB 
medborgar-
undersökning) 

38 
(2013) 

41 
 

42 43 Års- 
bokslut 
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7.5 Målområde: Tillgänglighet  
De De De De övergripande målen för tillgänglighet övergripande målen för tillgänglighet övergripande målen för tillgänglighet övergripande målen för tillgänglighet som alla ska bidra tillsom alla ska bidra tillsom alla ska bidra tillsom alla ska bidra till    är:är:är:är:    

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

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

NämndNämndNämndNämnd/Styrelse/Styrelse/Styrelse/Styrelse    NämndmålNämndmålNämndmålNämndmål    Indikator Indikator Indikator Indikator 
(informationskälla)(informationskälla)(informationskälla)(informationskälla)    

Basvärde Basvärde Basvärde Basvärde 
(basår)(basår)(basår)(basår)    

Förväntat resultatFörväntat resultatFörväntat resultatFörväntat resultat    Tidpunkt Tidpunkt Tidpunkt Tidpunkt 
avrappavrappavrappavrapp    

2012012012015555    2012012012016666    2012012012017777    

Barn- och 
ungdomsnämnden 

Tillgång till natt- och 
helgomsorg i8 är god 
i förhållande till 
behovet, > 80 % har 
en kötid ≤ fyra 
månader 

Andel som 
erbjuds plats i 
natt- och 
helgomsorg 
efter en kötid på 
maximalt fyra 
månader  
(Lokal statistik) 
 

75 % 
 
(2012) 

> 80 % >föreg
. år 

>föreg. 
år 

Del-/års-
bokslut  

Utbildning- 
arbetsmarknads- 
och 
integrationsnämnd 

Ge goda 
förutsättningar för en 
bra integration genom 
servicekontoren 

Antal besökare 
på de lokala 
servicekontoren 
(egen statistik) 
 

Brandk: 
200/mån 
Arnö: 
(nytt) 

B: 200 
A: 50 
/mån 

B: 200 
A: 50 
/mån 

B: 200 
A: 50 
/mån 

Del-/års-
bokslut 

Nöjdhets 
undersökning 
 

Nytt 75 % 80 % 85 % Års-
bokslut 

Kultur- och 
Fritidsnämnden 

Öppethållande på 
huvudbiblioteket är 
högre än 
riksgenomsnittet  

Öppethållande 
utöver 08-17 på 
vardagar och 
öppethållande 
lördag-söndag 
på biblioteket  
(Kolada) 

Rikets 
snitt 
12 h 
(2012) 

16 h 16 h 16 h 

Års-
bokslut 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

Informationen till 
kunder och brukare är 
tydlig och lättillgänglig 

Andel nöjd/ 
mycket nöjd 
med information 
bland boende i 
grupp- eller 
serviceboende 
(egen brukar-
enkät)  

29 % 
(2013) 

≥föreg. 
år  

≥föreg
. år  

≥föreg. 
år  

Års-
bokslut 

Socialnämnden Tillgängligheten inom 
missbruks- och 
beroendevården är 
god 

Tid till första 
personligt besök 
inom missbruks- 
och beroende-
vården (Kolada) 

7-14 
dagar 
(4-7 dgr i 
riket) 
(2012)  
 

4-7 
dagar 

1-3 
dagar 

1-3 
dagar 

Års-
bokslut 

Bygg- och 
tekniknämnden 

Skapa förutsättningar 
för att tillgängligheten 
till allmänna platser 
och allmänna 
arrangemang ökar 

Antal 
genomförda 
åtgärder för att 
förbättra 
tillgängligheten 
på allmänna 
platser 

5 
(2012) 

5 5 5 Del-/års-
bokslut  

                                                
 
 
8 Skollag 25 kap 5 § 
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NämndNämndNämndNämnd/Styrelse/Styrelse/Styrelse/Styrelse    NämndmålNämndmålNämndmålNämndmål    Indikator Indikator Indikator Indikator 
(informationskälla)(informationskälla)(informationskälla)(informationskälla)    

Basvärde Basvärde Basvärde Basvärde 
(basår)(basår)(basår)(basår)    

Förväntat resultatFörväntat resultatFörväntat resultatFörväntat resultat    Tidpunkt Tidpunkt Tidpunkt Tidpunkt 
avrappavrappavrappavrapp    

2012012012015555    2012012012016666    2012012012017777    

Medborgarna ska 
uppleva en hög 
tillgänglighet till 
återvinningscentraler 

Värde på fråga:  
”Vad tror eller 
tycker du om 
tillgängligheten 
till återvinnings-
centraler i din 
kommun”(SCB 
medborgarunder
sökning) 

4,8 
(2013) 

6,5 6,7 6,9 Års-
bokslut 

Miljönämnden Företagare och 
privatpersoner som 
vänder sig till miljö- / 
livsmedelsenheten 
kontaktas inom 1 
vecka 

Antal avvikelser 
(egen mätning) 

1  
(2013) 

0 0 0 Del-/års-
bokslut  

Överförmyndar-
nämnden 

Minst 90 % av 
ställföreträdarna 
upplever att de får 
svar på de frågor som 
de muntligen eller 
skriftligen ställer till 
nämnden 

Andel som 
upplever att de 
alltid/ibland får 
bra svar(enkät) 
 

74 % 
alltid  
14 % 
ibland 
(2012) 

90 % - 90 % Års-
bokslut 

Minst 70 % upplever 
att det är lätt att 
komma i kontakt med 
Överförmyndar-
kontoret 

Andel som 
upplever att det 
är lätt att komma 
i kontakt (enkät) 

70 % 
(2012) 

70 % - 70 % Års-
bokslut 

Kommunstyrelsen Att medborgare 
enkelt kommer i 
kontakt med 
kommunen vilket 
inkluderar 
tillgängligheten till 
kommunala tjänster 
och service 
 

Svarstid till växel  
Servicemätning 
fråga T6 (KKiK) 

Betydligt 
lägre än 
genom-
snitt=röd 
(2013)  

<snitt 
Orange 

=snitt 
Gul 

>snitt 
=Grön 

Års-
bokslut 

Produktions-
styrelsen 

Att medborgarna 
enkelt kommer i 
kontakt med 
kommunen vilket 
inkluderar 
tillgängligheten till 
kommunala tjänster 
och service 

Svarstid till 
handläggare 
Servicemätning 
fråga T7 (KKiK) 

< snitt 
=Orange 
(2013) 

=snitt 
Gul 

>snitt 
=Grön 

>snitt 
=Grön 

Års-
bokslut 
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7.6  Målområde: Kommunal organisation  
Målet för Kommunal organisation från produktionsstyrelsMålet för Kommunal organisation från produktionsstyrelsMålet för Kommunal organisation från produktionsstyrelsMålet för Kommunal organisation från produktionsstyrelsen som alla divisioner och verksamheter ska fokusera på under 2015 är:en som alla divisioner och verksamheter ska fokusera på under 2015 är:en som alla divisioner och verksamheter ska fokusera på under 2015 är:en som alla divisioner och verksamheter ska fokusera på under 2015 är:    

• Att Nyköping stärkAtt Nyköping stärkAtt Nyköping stärkAtt Nyköping stärkerererer    sin ställning som en attraktiv arbetsgivare. (Personalpolicy)sin ställning som en attraktiv arbetsgivare. (Personalpolicy)sin ställning som en attraktiv arbetsgivare. (Personalpolicy)sin ställning som en attraktiv arbetsgivare. (Personalpolicy)    
    

StyrelseStyrelseStyrelseStyrelse    NämndmålNämndmålNämndmålNämndmål    Indikator Indikator Indikator Indikator 
(informationskälla)(informationskälla)(informationskälla)(informationskälla)    

Basvärde Basvärde Basvärde Basvärde 
(basår)(basår)(basår)(basår)    

Förväntat resultatFörväntat resultatFörväntat resultatFörväntat resultat    Tidpunkt Tidpunkt Tidpunkt Tidpunkt 
avrappavrappavrappavrapp    

2012012012015555    2012012012016666    2012012012017777    

Produktions-
styrelsen En hälsofrämjande 

arbetsplats 

Korttidsfrånvaro 
(personal-
system) 

2,8 % 
(2013) 

<föreg. 
år 

<föreg. 
år 

<föreg. 
år 

Del-/års-
bokslut 

Andel 
högskoleutbildade 
pedagoger ska öka 

Andel 
årsarbetare med 
pedagogisk 
högskole-
utbildning i 
förskolan 

55 % 
(2013) 

>föreg. 
år 

>föreg. 
år 

>föreg. 
år 

Års-
bokslut 

Andel lärare 
med pedagogisk 
högskole-
examen i 
grundskolan 

89,1 % 
(2013) 

>föreg. 
år 

>föreg. 
år 

>föreg. 
år 

Års-
bokslut 

Andel lärare 
med pedagogisk 
högskole-
examen i 
gymnasiet 

74 % 
(2013) 

>föreg. 
år 

>föreg. 
år 

>föreg. 
år 

Års-
bokslut 

Andel utbildade 
undersköterskor ska 
öka 

Andel utbildade 
undersköterskor 
- Hemtjänst 

- Särskilt boende  

 
 
- 78 % 
- 71 % 
(2013) 

>föreg. 
år 

>föreg. 
år 

>föreg. 
år 

Års-
bokslut 

Ett gott ledarskap  

Andel enheter 
som har 
återkopplat 
medarbetar-
enkäten 

Nytt  100 % Ny 
mätn. 

100 % Års-
bokslut 

Hållbart 
medarbetar-
engagemang, 
område 
motivation 
(medarbetar-
enkät, skala 1-5) 

4,0 (2014) - >föreg. 
mätn. 

- Års-
bokslut 

Hållbart 
medarbetar-
engagemang, 
område 
ledarskap 
(medarbetar-
enkät, skala 1-5) 

4,03 
(2014) 

- >föreg. 
mätn. 

- Års-
bokslut 
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8 Uppdrag och budget för nämnder och 
styrelser 

8.1 Särskilda uppdrag 

8.1.1 Uppdrag till kommundirektören 
Uppdrag Klart Slutrapport 

   
Socialt hållbar upphandling  
Utred införandet av upphandlingskrav som främjar socialt hållbar 
upphandling, samt organisation och rutiner för uppföljning av ramavtal och 
upphandlingar. 
 

Jämställdhet 

Utreda och föreslå strategi och arbetsmodell för implementering av 
jämställdhetsfrågor i beslutsfattande och verksamheter. 

 

Kvartal 4 
2015 

 

 

 

 

Kvartal 4 
2015 

KS för beslut  

 

 

 

 

KS för beslut 

   

Kommunens fastigheter 
Utred organisation och förvaltning av kommunkoncernens fastigheter. Målet 
är att uppnå en hög effektivitet i fastighetsförvaltningen samt möjliggöra en 
reduktion av kommunens samlade energikostnader. I utredningsuppdraget 
ligger också att pröva hur Nyköpings kommun kan utveckla egen produktion 
av förnyelsebar energi som till exempel vindkraft.  
 

Kvartal 4 
2015 

KS för beslut 
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8.2  Barn- och ungdomsnämnd 
 
Uppdrag 
 
 

• Förskola 

• Annan pedagogisk verksamhet (pedagogisk 
omsorg, nattomsorg) 

• Fritidshem 

• Förskoleklass 

• Grundskola 

• Grundsärskola 

• Frivillig musikundervisning

 
Händelser och åtgärder 
 
  
• Skolorganisation Skola 2012 är inte helt slutförd ännu. Barn- och ungdomsnämnden genomför därför inga stora 

förändringar innan 2015 då skolorganisationen utvärderas. 

• Nämndens beställning av grunduppdraget i internöverenskommelsen kompletteras med kravnivåer för respektive 
verksamhet. 

• Skolinspektionens tillsynsbeslut visar att nio skolenheter uppfyller helt eller näst intill författningens krav.14 
skolenheter har fått förelägganden och tre har fått anmärkning. Nämndens kvalitetsgrupp har kallat rektorer för 
att redovisa tankar om åtgärder och utvecklingsarbete. 

• Nämndens riktlinjer för mottagande av nyanlända barn- och elever i förskola och grundskola måste få fullt 
genomslag. SALSA- ersättning förväntas ge förutsättningar för att nyanlända barn/elever tas emot som individer 
och ingår i den reguljära verksamheten. 

• För att stärka arbetet med att främja elevnärvaro och nämndens eget ansvar för skolpliktsbevakning har riktlinjer 
tagits fram inom detta område. 

• Nämndens mål att öka andelen skolor med utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” innebär krav på barns och 
elevers delaktighet, samverkan med omgivande samhället och ett medvetet lärande om hållbar utveckling. 

• Nämnden utvecklar uppföljningen av likvärdighet. Resursfördelningen utifrån SALSA och Nyköpings högstadium 
ökar likvärdigheten. Nämnden har också fokus på likvärdighet i årskurs 3 i sin måluppföljning. 

• Ändring i skollag som förtydligar att styrning av resurser ska ske efter behov och förutsättningar stöder såväl 
nämndens riktlinje för resursfördelning som nämndens fördjupade uppföljning av likvärdighet. 

• Regeringen föreslår en lagändring som innebär att regleringen för tilläggsbelopp utvidgas med skrivningen att 
tilläggsbeloppet ska syfta till att barnet/eleven får förutsättningar att nå målen för utbildningen. Tilläggsbelopp 
ska också kunna ges för barn/elever med stora inlärnings-svårigheter. Det skulle omfatta elever som behöver en 
egen lärare/speciallärare kontinuerligt under hela skoldagen. Stödet är individbaserat men innebär ca 500 tkr per 
barn/elev. Om lagändringen (2015-07-01) genomförs innebär det en väsentlig ökning av kostnaden för 
tilläggsbelopp. 

• Utredningen av förskolans kostnader visar att det framförallt är inom produktionen det krävs åtgärder.

 

 
Ekonomi 
 

Barn- och ungdomsnämnden omsätter 33,9 % av kommunens nettokostnader. 

MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2020202011113333    

Budget Budget Budget Budget 
2222010101014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

Intäkter 63,6 67,3 69,1 70,7 72,5 

Kostnader -925,3* -941,3 -986,3 -1 029,5 -1 066,4 
NettoNettoNettoNetto    ----861,7861,7861,7861,7    ----874,0874,0874,0874,0    ----917,2917,2917,2917,2    ----958,8958,8958,8958,8    ----993,9993,9993,9993,9    
*Inkl produktionens redovisade resultat 
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Volymer och nyckeltal 
 

    

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012013333    

Budget Budget Budget Budget 
20120120120144449999    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012016666    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012017777    

Förskola Förskola Förskola Förskola     2676267626762676    2 6472 6472 6472 647    2730273027302730    2799279927992799    2950295029502950    

varav i kommunal verksamhet 2317 2 303 2375 2435 2566 

varav i fristående verksamhet 359 344 355 364 384 

Pedagogisk omsorgPedagogisk omsorgPedagogisk omsorgPedagogisk omsorg    57575757    44444444    41414141    42424242    43434343    

varav i kommunal verksamhet 40 29 31  32 33 

varav i fristående verksamhet 17 15 10 10 10 

FritidshemFritidshemFritidshemFritidshem    2396239623962396    2 4882 4882 4882 488    2616261626162616    2674267426742674    2693269326932693    

varav i kommunal verksamhet 2096 2 183 2328 2380 2397 

varav i fristående verksamhet 300 305 288 294 296 

FörskoleklassFörskoleklassFörskoleklassFörskoleklass    610610610610    606606606606    638638638638    642642642642    647647647647    

varav i kommunal verksamhet 552 548 574 578 582 

varav i fristående verksamhet 58 58 64 64 65 

Grundskola åk 1Grundskola åk 1Grundskola åk 1Grundskola åk 1----9999    5090509050905090    5 2045 2045 2045 204    5535553555355535    5703570357035703    5857585758575857    

varav i kommunal verksamhet 4198 4 297 4568 4706 4827 

varav i fristående verksamhet 892 907 967 997 1030 

Grundskola åk 1Grundskola åk 1Grundskola åk 1Grundskola åk 1----6666    3472347234723472    3 5673 5673 5673 567    3819381938193819    3939393928282828    3991399139913991    

varav i kommunal verksamhet 2979 3 065 3288 3382 3436 

varav i fristående verksamhet 493 502 531 546 555 

Grundskola åk 7Grundskola åk 7Grundskola åk 7Grundskola åk 7----9999    1618161816181618    1 6371 6371 6371 637    1716171617161716    1775177517751775    1866186618661866    

varav i kommunal verksamhet 1219 1 232 1280 1324 1391 

varav i fristående verksamhet 399 405 436 451 475 

Grundsärskola, inskrivnaGrundsärskola, inskrivnaGrundsärskola, inskrivnaGrundsärskola, inskrivna    30303030    33333333    33333333    33333333    33333333    

Frivillig musikundervisningFrivillig musikundervisningFrivillig musikundervisningFrivillig musikundervisning    627627627627    625625625625    625625625625    625625625625    625625625625    

                                                
 
 
9 Volymer för budget 2014 är hämtade ur Internbudget 2014, som är justerade volymer jfr med KF - budget 2014 
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8.3  Utbildnings- arbetsmarknads- och 
integrationsnämnd 

 
Uppdrag 
 
 

• Gymnasieskola inkl. gymnasiesärskola 

• Utbildning av vuxna: grundläggande 
utbildning/gymnasial utbildning/högre 
utbildning inkl. Särvux 

• Aktivitetsansvar (informationsansvar), 
Centrum för ungdomspraktik 

• Arbetsmarknadsinsatser 

• Feriepraktik 

• Integration  

• Nyköpings ungdomsmottagning (NUM)

 

 
Händelser och åtgärder 
 
 

 
• Gymnasieskolan står inför en mängd förändringar, förutom sammanslagningen av skolorna också en fortsatt 

satsning på IKT (information och kommunikationsteknik) och tillsättning av fler karriärtjänster. 
 

• Den nya skollagen visar tydligt att elevhälsans olika yrkesgrupper har ett gemensamt uppdrag som handlar 
om att främja och stödja elevens lärande. Nämnden lägger ett särskilt uppdrag till verksamheten att följa 
upp, analysera och komma med förslag på åtgärder. 

 

• I Prop. 2013/14:191 (SOU 2013:13) föreslår regeringen en ändring av skollagen (2010:800) att 
kommunernas ansvar för ungdomar under 20 år som inte går i gymnasieskolan förtydligas på så sätt att 
hemkommunen löpande under året ska hålla sig informerad om hur ungdomar i kommunen som har fullgjort 
sin skolplikt, men som inte fyllt 20 år, är sysselsatta. Lagändringen väntas komma under år 2014 och gälla 
från 2015-01-01. 
 

• Campus Nyköping har 935 studerande till hösten 2014. Nya utbildningar behövs och man kommer att göra 
nya ansökningar för 2015. Målet är att förse arbetsmarknaden med den kompetens som behövs bl.a. inför 
starten av Ostlänken. Målvärde 2020 är satt till 1500 studerande i högre utbildning. 
 

• Nämnden är beställare av ett tvåårigt projekt, Centrum för ungdomspraktik, som startade hösten 2013. 
Uppdraget kommer från Kommunstyrelsen. HR (personalavdelningen) ska tillsammans med Campus 
Nyköping inrätta 65 årsplatser för praktik i kommunens verksamheter för arbetslösa ungdomar under 25 år, 
5 traineeplatser och 10 åtgärdsanställningar. 

• Nämnden ser ett behov av att tydliggöra uppdraget i reglementen för UAIN och SN avseende 
arbetsmarknadsinsatser. 

• Verksamheten Lokalt servicekontor som bedrivits i Brandkärr sedan 2011 har kompletteras med ytterligare 
ett lokalt servicekontor i bostadsområdet Arnö.  

• Den planerade flytten av Nyköpings ungdomsmottagning till nya lokaler i anslutning till Vårdcentralen 
Bagaregatan är framflyttad.
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Ekonomi 
 
 
Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden omsätter 9,1 % av kommunens 
nettokostnader. 
MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

2012012012013333    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

Intäkter 16,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

Kostnader -275,4* -252,0 -256,6 -255,0 -255,3 

NettoNettoNettoNetto    ----222255558,9*8,9*8,9*8,9*    ----242,5242,5242,5242,5    ----242424247,17,17,17,1    ----242424245555,,,,5555    ----245245245245,,,,8888    
*Inkl produktionens redovisade resultat 
 

 

 
Volymer och nyckeltal 
 

    
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012013333    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

Antal gymnasieelever 1926 1852 1782 1718 1683 

Varav i egen gymnasieskola 1025 925 923 880 848 

Varav externt 901 927 859 838 835 

Årsstudieplatser inom grundläggande vuxenutbildning 148 130 130 130 130 

Årsstudieplatser inom gymnasial vuxenutbildning 392 330 330 330 330 

Årsstudieplatser inom svenska för invandrare (SFI) 50 60 60 60 60 

Årsstudieplatser på Yrkesvux 100 100 100 120 160 

Antal studerande på högre utbildning 801 900 1000 1100 1200 

Nyckeltal      

Elevplatskostnad i egen gymnasieskola 99200 - - - - 

Elevplatskostnad Nyköpingselever externt 97830 - - - - 
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8.4  Kultur- och fritidsnämnd 
 
Uppdrag 
 

 

• Kulturprogram och event 

• Bibliotek  

• Historien i Sörmland/stadsmuseiverksamhet 

• Bryggeriområdet 

• Kommunens konstsamling och fotografiska 
bilder 

• Konstnärlig utsmyckning 

• Bidrag till föreningar och studieförbund 

• Idrott/fritidsanläggningar (ej Rosvalla) 

• Näridrottsplatser och utomhusbad 

• Lokalbokning 

• Konsumentinformation 

• Lotteritillstånd 

• Stipendier för kultur, idrott och insatser i 
föreningslivet

 

 
Händelser och åtgärder 
 
 

• Under planperioden strävar nämnden efter att behålla kvaliteten i verksamheten samt bevara medborgare 
och brukares positiva upplevelse med kultur- och fritidsutbudet i Nyköping. Nöjdheten i SCB:s årliga 
medborgarundersökning och kommunens egna brukarundersökningar ska vara fortsatt hög.  

• Ett lokalt samverkansorgan, Kulturrådet, för kultur- och föreningsfrågor är nyinrättat. Kulturrådet kommer att 
underlätta samverkan med det lokala kultur- och föreningslivet. 

• Under verksamhetsåret kommer nämnden att fokusera på uppföljning av friluftsverksamhet.  

• Under året undersöker nämnden behovet av att utveckla alternativt se över fritidgårdsverksamheten. I 
samband med översynen tas Riktlinjer för fritidsgårdverksamhet fram.   

• I brist på finansiering av identifierade behovs- och ambitionshöjningar är det angeläget för nämnden att 
under året se över möjligheten till en omfördelning inför budgetåret 2016.      

 

 

 
Ekonomi 
 

 

Kultur- och fritidsnämnden omsätter 3,2 % av kommunens nettokostnader. 

MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012013333    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2017201720172017    

Intäkter 2,7 0,4 0,4 1,4 1,4 

Kostnader -87,4* -86,6 -87,4 -101,9 -111,0 

NettoNettoNettoNetto    ----84,784,784,784,7    ----88886666,,,,2222    ----87878787,0,0,0,0    ----100100100100,5,5,5,5    ----101010109999,6,6,6,6    
*Inkl produktionens redovisade resultat 
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Volymer och nyckeltal 
 

 Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012013333    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012014444    

BudgBudgBudgBudget et et et 
2012012012015555    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

Fysiska besök vid biblioteket  204 204 270 000 386 510 391 497 396 450 

Boklån 408 393 500 000 419 172 424 526 429 952 

Varav barnbokslån - - 234 160 242 800 247 332 

Antal kulturprogram totalt - 800 792 792 792 

Varav, kulturprogram, barn och ungdom 550 600 594 594 594 

Besökare kulturprogram barn och ungdom 12 286 - - - - 

Antal nyttjare av uthyrda lokaler, st 395 000 250 000 402 841 408 021 413 201 
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8.5  Vård- och omsorgsnämnd 
 

 
Uppdrag 
 
 
Uppdraget omfattar äldre- och handikappomsorg.  

• Hemtjänst 
• Äldreboende inkl demensboende och 

korttidsboende 
• Dagverksamhet för demenssjuka 
• Gruppboende och serviceboende för 

funktionsnedsatta 
• Daglig verksamhet och sysselsättning 
• Personlig assistans 
• Färdtjänst, bostadsanpassning och 

hjälpmedel 
• Förvaltning av taxor, avgifter och hyror inom 

området 
• Myndighetsutövning 

• Hälso- och sjukvård hos nämndens interna 
och externa vårdgivare 

• Hemsjukvård  
• Social och medicinsk tillsyn inom nämndens 

verksamheter 
• Uppsökande verksamhet 

 
Nämnden är ansvarig vårdgivare för internt och 
externt beställd verksamhet enligt gällande 
lagstiftning. 
 

 

 
Händelser och åtgärder 
 
 

• Befolkningsutvecklingen med allt större antal och andel äldre innebär volymökningar inom hemtjänst och särskilt 
boende.  

• Kostnaden för hemtjänst har ökat kraftigt de senaste åren, men också kvalitén mätt som nöjdhet hos kunderna. 
Nämnden arbetar vidare med utmaningen att få hejd på kostnadsökningen utan att kunderna blir mindre nöjda. 

• Behovet av särskilt boende varierar mycket över tid vilket gör det svårt att prognostisera det faktiska behovet. 
Nybyggda äldreboendet Myntan på Arnö beräknas täcka behovet fram till år 2020. För 2015 räknar nämnden 
med att 33 av lägenheterna kommer att stå tomma. Vid ändrade behov kan nämnden behöva ompröva detta, 
resurser saknas dock i budget 2015. 

• Socialstyrelsens föreskrifter om bemanning i särskilt boende gäller fullt ut från och med 2015-03-31.  

• Nämnden har lämnat ut de externt drivna boendena S:t Anna, Björkgården och Riggargatan i en upphandling 
med planerat tillträde 2015-03-01. 

• Inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning fortsätter behoven att öka. De grupper som ökar mest 
är gravt utvecklingsstörda och personer med neuropsykiatriska diagnoser. Insatser som ökar är grupp-
/serviceboende och daglig verksamhet. Att använda en enhet inom Myntan till personer som mer behöver 
äldreomsorg än omsorgen i ett gruppboende frigör platser för den väntade volymökningen. 

• Kostnadsökningen inom personlig assistans oroar. Orsaken är förutom volymer även effekten av 
Försäkringskassans striktare bedömningar av grundläggande behov. Behov som tidigare bedömdes och ersattes 
av statliga medel blir kommunens ansvar.  

• Inga volymökningar ryms i ramen 2015. Volymerna har beräknats till dem som prognosen efter augusti månad 
visade för helåret 2014.  

• Nämndens identifierade problem-/ utvecklingsområden 2015 är: 
-  hemtjänstens utveckling 
-  nöjdheten hos brukarna 
-  bemanningen inom särskilt boende för äldre 
-  behov av annat språk/kultur inom omsorgen 
-  samverkan med landstinget. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Ekonomi 
 
Vård- och omsorgsnämnden omsätter 31,3 % av kommunens nettokostnader. 
MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

2012012012013333****    
Budget Budget Budget Budget 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

Intäkter 92,4 89,0 89,0 90,8 92,5 

Kostnader -874,8 -900,6 -936,3 -965,9 -984,7 

NettoNettoNettoNetto    ----777788882,2,2,2,4444    ----811,6811,6811,6811,6    ----888844447777,3,3,3,3    ----888875757575,1,1,1,1    ----888899992222,2,2,2,2    
*Inkl produktionens redovisade resultat 
 

 
Volymer och nyckeltal 
 

    
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012013333    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

Volymer      

Antal invånare 65 år och äldre 12 299 12 482 12 779 13 067 13 272 

Andel invånare 65 år och äldre 23,2% 23,6% 23,5% 23,7% 23,8% 

Antal invånare 80 år och äldre 3 266 3 248 3 296 3 384 3 444 

Andel invånare 80 år och äldre 6,2% 6,1 % 6,1% 6,1% 6,2% 

Antal hemtjänsttimmar (tusental) 395 387 424 447   

Antal platser i äldreboende 620 627 627 627 627 

  varav äldreboende 385 395 395 395 395 

  varav demensboende 207 207 207 207 207 

  varav korttidsboende   28 25 25 25 25 

  varav i extern drift 153 153 153 153 153 

Antal personer i LSS-bostad 136 143 143   

Antal personer med daglig verksamhet LSS 250 269 269   

Nyckeltal      
Hemtjänst, kostnad per timme, krHemtjänst, kostnad per timme, krHemtjänst, kostnad per timme, krHemtjänst, kostnad per timme, kr         

Intern produktion tätort 368 368 375 383  

Extern produktion tätort omvårdnad 372 350 379 387  

Extern produktion tätort endast service 305 305 311 317  

Intern produktion landsbygd 422 422 430 439  

Extern produktion landsbygd omvårdnad 427 402 410 418  

Extern produktion landsbygd endast service 350 350 357 364  
Särskilt boende, kostnad per plats exkl hyra, tkrSärskilt boende, kostnad per plats exkl hyra, tkrSärskilt boende, kostnad per plats exkl hyra, tkrSärskilt boende, kostnad per plats exkl hyra, tkr      

Äldreboende intern produktion 478 483 483 493  

Äldreboende, upphandlad verksamhet 471 470 484 494  

Demensboende intern produktion 550 557 557 568  

Demensboende, upphandlad verksamhet 500 516 531 542  

Kostnad per brukare LSS, tkrKostnad per brukare LSS, tkrKostnad per brukare LSS, tkrKostnad per brukare LSS, tkr             

Bostad med särskild service 573 584 584 596  

Daglig verksamhet 141 144 144 147  

Boendestöd (kr/timme) 341 348 348 355  
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8.6  Socialnämnd 
 
Uppdrag 
 
 

Ansvarsområdena regleras av ett tiotal olika lagar 
varav Socialtjänstlagen är den viktigaste. 

Ansvarsområdena är: 

• Socialtjänstinsatser av individ- och 
familjeomsorgskaraktär (med undantag för 
äldreomsorg/hemtjänst/färdtjänst/riksfärd-
tjänst och handikappomsorg) 

• Försörjningsstöd, vissa socialpedagogiska 
insatser som syftar till egen försörjning 

• Familjerådgivning och familjerättsfrågor 

• Familjehem och kontaktpersoner/-familjer 

• Kompletterande förskoleverksamhet/öppen 
förskola 

• Skuldsanering och sammanhängande 
ekonomisk rådgivning 

• Dödsboanmälningar 

• Generella insatser av förebyggande karaktär 
inom Socialtjänstlagens område 

• Omhändertagande av unga enligt Lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

• Vård av missbrukare enligt Lag om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM) 

• Mottagande av asylsökande och 
ensamkommande flyktingbarn enligt Lag om 
mottagande av asylsökande m fl 

• Tillståndsgivning samt tillsyn enligt 
Alkohollagen med undantag för tillsyn över 
försäljning av öl i detaljhandeln 

• Övriga uppgifter enligt lag och författning 
som åligger socialnämnd och som inte 
uppdragits åt annan nämnd att handha 

• Föreningsbidrag till föreningar med 
verksamhet som är att hänföra till nämndens 
ansvarsområde 

 

 
Händelser och åtgärder 
 
 

• Antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd är fortsatt högt och bidragstidernas längd har ökat. 2014 års 
Arbetsmarknadsrapport från Arbetsförmedlingen visar dessutom att en mindre andel av de sökande övergår till 
jobb beroende på att fler personer står långt ifrån arbetsmarknaden. 
 

• Antalet personer som söker hjälp för sitt missbruk har ökat och trots en pågående utökning och utveckling av 
vården på hemmaplan har de externa placeringarna fortsatt att öka. Antalet platser på Nygårdens HVB kommer 
att utökas och nämnden hoppas under år 2015 kunna vända utvecklingen med de externa placeringarna. 
Socialnämnden ökar utrymmet till missbruksvården med 2 mnkr för 2015. 
 

• Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige är fortsatt högt. Socialnämnden har beslutat att föreslå 
Kommunstyrelsen att teckna nya utökade avtal med Migrationsverket om boendeplatser för asylsökande 
ensamkommande barn från och med 2015-01-01. Ett nytt avtal innebär en mer stabil ekonomi för kommunen och 
möjliggör en utökning av antalet platser på Hemgårdens HVB för ensamkommande.  
 

• Antalet externa placeringar av barn och unga har minskat de senaste åren tack vare ett framgångsrikt arbete 
med egna öppenvårdsinsatser och egna familjehem. Socialnämnden minskar budgeten med 2 mnkr till 
verksamheten, vilket motiveras med de senaste årens positiva utfall. 

 

 
Ekonomi 
 
Socialnämnden omsätter 6,8 % av kommunens nettokostnader. 
MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

2012012012013333    
Budget Budget Budget Budget 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

Intäkter 2,3 2,8 2,8 2,8 2,8 

Kostnader -174,0 -178,3 -186,1 -191,1 -195,8 

NettoNettoNettoNetto    ----111177771111,,,,7777    ----111177775555,,,,5555    ----111188883333,3,3,3,3    ----111188888888,3,3,3,3    ----111199993333,0,0,0,0    
*Inkl produktionens redovisade resultat  
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Volymer och nyckeltal 

 
 

    
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012013333    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

Volymer 
 

     

Försörjningsstöd, antal unika hushåll 1 062 1 020  1 060  1 060 1 060 
Interna placeringar Nygården, antal vårddygn, vuxna  3 730 4 380 6 570 6 570 6 570 

Externa placeringar, antal vårddygn, vuxna 5 254 3 000 3 000 3 000 2 500 

Institution/familjehem, antal vårddygn, barn och unga 34 449 34 700 34 000 34 000 34 000 

Nyckeltal      

Försörjningsstöd, kronor per hushåll 40 127 39 187 40 538 40 970 41 790 

Genomsnittlig bidragstid, månader  5,8 5,5 5,8 5,8 5,8 

Institution vuxna, genomsnittlig kostnad/vårddygn 1 969 - - - - 

Institution barn och unga, genomsnittlig kostnad/vård 3 458 - - - - 
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8.7  Bygg- och tekniknämnd 
Bygg- och tekniknämnden ansvarar dels för skattefinansierad verksamhet och dels för avgiftsfinansierad verksamhet. Den 
avgiftsfinansierade verksamheten som består av Vatten, Avlopp och Renhållning beskrivs i avsnitt 8.7.1. 

 
Uppdrag 
 
 
Bygg- och tekniknämndens skattefinansierade 
verksamhet innebär ansvar för drift och skötsel inom 
hamn, gator, parker och naturvård. Nämnden 
hanterar även mät och kart, miljöövervakning samt 
bidragsgivning till enskilda vägar. Nämnden är också 
myndighetsnämnd för plan, bygglov- och 
trafikärenden. 

Nämnden ska också genom förebyggande miljöarbete 
i form av information och rådgivning, stimulera till en 
hållbar utveckling med god hälsa och miljö för alla 
som vistas och verkar i kommunen. 

 

 
Händelser och åtgärder 
 
 
 

• Behovet av asfaltsförnyelse är på många 
ställen akut. Stora satsningar kommer att göras 
under 2015. 

• För att främja cyklingen kommer ytterligare 
åtgärder i form av, t.ex. målning, 
cykelparkeringar, vägvisare och cykelpumpar 
att prioriteras. 

• Ny lagstiftning inom plan- och byggprocessen 
med förenklade regler har trätt i kraft under 
2014. Det innebär färre ansökningar och ökad 
tillsyn.  

• Beslutet om att bygga Ostlänken kommer under 
lång tid att påverka nämndens verksamhet i 
form av planering, drift och investeringar. 

 

• Allmänheten har större förväntningar på skötsel 
av allmänna ytor än den kvalitet som nämnden 
beställer. För att öka allmänhetens förståelse 
för skötselkvaliten kommer fokus att ligga på 
utökad kommunikation med allmänheten under 
de närmaste åren.  

• I samband med upprustningen av hamnens 
kajer och utvecklingen i närområdet ökar 
behovet av att se över de allmänna platserna.  

• Detaljplanearbetet med förtätning av staden 
fortsätter.  

 

 

 
Ekonomi 
 
Bygg- och tekniknämnden omsätter 2,8 % av kommunens nettokostnader. 
MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

2012012012013333    
Budget Budget Budget Budget 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

Intäkter 12,6 13,3 13,5 15,5 15,5 

Kostnader 76,8 -82,3 -88,9 -104,3 -118,5 

NettoNettoNettoNetto    ----64,264,264,264,2****    ----69,069,069,069,0    ----75,475,475,475,4    ----88,888,888,888,8    ----103,0103,0103,0103,0    
*Inkl produktionens redovisade resultat 
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Volymer och nyckeltal 

 

    
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012013333    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

Volymer 
 

     

Antal bygglovsbeslut, st 432 600 600 600 600 
Antal detaljplaner, st 12 25 25 25 25 
Antal gästbåtar i hamnen, gästhamnsnätter 2 514 2 900 2 900 2 900 2 900 

      

      

Nyckeltal      
Nöjdhet bygglovshandläggning i stort, skala 1-10 7,1 8,0 8,0 8,0 8,0 
Andel bygglovssökande som upplever att det är lätt att nå 
information och handläggare, % 

81 100 100 100 100 

Andel detaljplaner handlagda inom 6 månader, % 60 75 75 75 75 
Tillgång till parker, grönområden och natur, SCB 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 
Nöjd medborgarindex - gator och vägar, % 49 51 51 51 51 
Nöjd medborgarindex - gång och cykelvägar, % 50 54 54 55 56 
Förnyelse av asfalt, % 1 1 1 1 1 
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8.7.1 Vatten Avlopp (VA) och Renhållning 
 
Uppdrag 
 
 

Kommunens kostnader för verksamheterna VA och 
renhållning ska finansieras via avgifter enligt 
självkostnadsprincipen. 

VA 
Verksamheten vatten och avlopp (VA) har till uppgift 
att erbjuda VA-abonnenterna ett dricksvatten enligt 
livsmedelsverkets riktlinjer och omhänderta och 
behandla avloppsvatten enligt uppsatta miljökrav. 

Verksamheten omfattar: 
• vattenverk 

• vattentorn och lågvattenreservoarer 

• ledningsnät 

• avloppsreningsverk och pumpstationer 

Renhållning 
Renhållningen har i uppdrag att sträva högre upp i 
EU´s avfallstrappa. Det innebär att de ska arbeta med 
förebyggande åtgärder för att avfall inte ska uppstå 
och för att stimulera till återanvändning. Det avfall 
som uppstår ska Renhållningen samla in och se till att 
det återvinns på ett miljömässigt riktigt sätt. 
Renhållningen ska erbjuda insamlingsmetoder som 
underlättar för våra medborgare, ”det ska vara lätt att 
göra rätt”. 

Verksamheten omfattar: 

• insamling av hushållsavfall 

• insamling av farligt avfall och latrin 

• tömning av slambrunnar och slutna tankar 

• behandling av avfall och skötsel av 
återvinningscentraler 

 

 
Händelser och åtgärder 
 
 
VA 

• För att minska antalet läckor och trygga 
säkra leverenser av vatten kommer den 
långsiktiga förnyelsen av ledningsnätet att 
fortgå under hela perioden.  

• Fortsatt exploatering i centralorten medför 
allt större behov av åtgärder på VA-
anläggningen. 

• Revaq-certifieringen kommer på sikt att 
medföra en lägre kostnad för hanteringen av 
slam från reningsverket. För att slammet ska 
uppnå kraven enligt certifieringen kommer 
det att behövas ytterligare investeringar i 
slamhanteringen.  

• Den beslutade VA-strategin med riktlinjer 
och lagkrav medför ökade insatser på 
avloppsreningsverk och pumpstationer.  

 
• Va-taxan föreslås höjas med 2 %. 

Renhållning 
• Arbetet kommer att inriktas på förebyggande 

arbete för att undvika att avfall uppstår, 
åtgärder för att stimulera till återanvändning 
och öka insamlingen av matavfall.  

• Fokus kommer att ligga på att förbättra 
kommunikationen och informationen till 
medborgarna.  

• Omfattande åtgärder på lakvattensystemet 
kommer att göras under perioden. 

• Investeringar som kan bli aktuella på 
Björshult är schaktmassetipp, återbruk och 
återvinningscentral. 

• Renhållningstaxan föreslås höjas med 2 %
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Ekonomi 
 

MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012013333    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

VAVAVAVA         

Intäkter 80,4 77,9 83,7 85,4 87,1 

Kostnader -75,1 -77,9 -83,7 -85,4 -87,1 

Täckning av tidigare års underskott 

NettoNettoNettoNetto    

1,8 

7,17,17,17,1    

0 

0000    

0 

0000    

0 

0000    

0 

0000    

RenhållningRenhållningRenhållningRenhållning                     

Intäkter 39,9 41,9 41,6 42,4 43,3 

Kostnader -42,4 -41,9 -41,6 -42,4 -43,3 

NettoNettoNettoNetto    ----2,2,2,2,5555    0000    0000    0000    0000    
*Inkl produktionens redovisade resultat 
 
Volymer och nyckeltal 

 

    
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012013333    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

Volymer      

VA         
Antal VA-abonnenter, st 7 121 7 250 7 250 7 350 7 450 

Levererat dricksvatten, 1000 m3 3 761 3 600 3 600 3 600 3 700 

Debiterat drickvatten, 1000 m3 3 070 3 000 3 000 3 000 3 100 

Behandlat avloppsvatten, 1000 m3 5 060 6 000 6 000 6 000 6 000 

*Antal meter förnyad vattenledning, < 150 mm - - 0 0 0 

*Antal meter förnyad vattenledning, 150-349 mm - - 1 470 1 315 1 565 

*Antal meter förnyad vattenledning, 350-600 mm - - 0 830 0 

Renhållning      
Antal renhållningsabonnemang, st 12 690 12 840 12 940 13 040 13 140 

Totalt deponerat avfall, ton 1934 1 800 1 700 1 600 1 400 

Insamlat hushållsavfall, ton 12 576 11 700 11 600 11 500 11 200 

Nyckeltal      

VA      
Vattenledningsläckor, st 52 55 55 50 45 

Kostnad dricksvatten från NOVF, kr/m3 2,6 2,6 2,8 2,8 3,0 

Nöjd medborgarindex - vatten och avlopp 67 70 72 74 75 

Årlig förnyelse av vattenledningsnätet (%) 0,9 1 1 1 1 

Kostnad för ” normalvilla”  (kr/år)  6 782 6 918 7 056 7 156 

Renhållning      
Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden 
hushållsavfall – KkiK (%) 

50 53 54 55 56 

Insamlat hushållsavfall, kg/invånare 235 218 213 209 200 

Insamlat farligt avfall från hushåll, ton 92 97 98 99 100 

Renhållningsavgift för ” normalvilla”  (kr/år) 1 899 1 940 1 980 2 010 2 040 

Nöjdhet tillgängligheten till återvinningscentraler, SCB 4,8 6,2 6,5 6,8 7,0 

Nöjdhet sophämtning, SCB (skala 1-10) 7,4 7,2 7,3 7,4 7,5 
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8.8  Miljönämnd 
 
Uppdrag 
 
 
Miljönämnden är en myndighetsnämnd som arbetar 
med 

• Miljöskydd 

• Hälsoskydd 

• Livsmedelskontroll inklusive kontroll av 
animaliska biprodukter 

• Tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt 
kontroll av försäljning av receptfria läkemedel. 

Miljönämndens arbete sker främst enligt 
livsmedelslagen (2006:804) och miljöbalken 
(1998:808).  

 

 

 

 
Händelser och åtgärder 
 

• Som en följd av att kommunen växer ökar behovet 
av tillsyn och antalet inkommande ärenden ökar. 
Tillsynen behöver dessutom omfatta fler områden 
där det idag inte bedrivs någon tillsyn alls. 

 
• Nya regionala åtgärdsprogram för olika 

miljöområden kommer att tas fram av Länsstyrelsen 
i Södermanland i samarbete med olika aktörer, 
varav Nyköpings kommun är en part. 

 
• Tillsynen inom folköl och tobaksområdet behöver 

utvecklas genom samverkan med andra  
 

myndigheter som polis, länsstyrelse och andra 
kommuner. 

 
• Miljönämnden behöver förstärka arbetet med att 

förbättra service och information för att uppnå en 
bättre tillgänglighet och öka kundnöjdheten hos 
verksamhetsutövare.  

 
• Sämre möjligheter till finansiering genom avgifter 

inom livsmedelsområdet kan bli följden av ett förslag 
som EU-kommissionen lade fram i maj 2013. I 
förslaget till budgetramar 2015-2017 har hänsyn inte 
tagits till eventuella intäktsförluster. 

 

 
 
Ekonomi 
 
Miljönämnden omsätter 0,3 % av kommunens nettokostnader. 
MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

2012012012013333    
Budget Budget Budget Budget 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

Intäkter 6,1 5,5 6,5 7,2 7,8 

Kostnader -12,8* -14,4 -15,7 -18,5 -21,4 

NettoNettoNettoNetto    ----6,76,76,76,7    ----8,8,8,8,9999    ----9,29,29,29,2    ----11,311,311,311,3    ----11113,63,63,63,6    
*Inklusive produktionens redovisade resultat 
**Om EU-direktivet rörande minskade avgifter inom livsmedelsområdet genomförs, får detta stora konsekvenser för finansieringen 
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Volymer och nyckeltal 
 

    
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2013201320132013    

Budget Budget Budget Budget 
2014201420142014    

Budget Budget Budget Budget 
2015201520152015    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

Volymer      

Gemensamma      
Antal beslut ändrade eller återförvisade av överprövande 
instans p g a formella fel 

0 0 0 0 0 

      
Miljö- och hälsoskydd      

Antal miljöskyddsobjekt med årsavgift  282 285 290 290 290 

     Antal inspektioner (årsavgift miljö) 129 102 114 110 115 

Antal hälsoskyddsobjekt med årsavgift 217 215 220 220 220 

     Antal inspektioner (årsavgift hälsoskydd) 69 93 78 55 93 

Antal inventerade avlopp 430 430 430 430 430 

Antal inkomna ärenden 555 600 650 650 750 

     Varav antal anmälningar och ansökningar 400 500 550 550 550 

Antal miljösanktionsavgifter 28 30 30 30 30 

      

Livsmedel      

Antal livsmedelsobjekt med årsavgift 526 490 490 490 490 

Antal objekt inom folköl, tobak och receptfria 
läkemedel (FTL) 

86 90 90 90 90 

Antal objekt inom animaliska biprodukter (ABP) 90 90 90 90 90 

Antal inkomna ärenden inom livsmedel 
(registreringar, klagomål och remisser) 
 

188 200 200 200 200 

Nyckeltal      

Andel nöjda kunder inom livsmedelskontroll (NKI*)  68* 69 70 71 73 

Andel nöjda kunder inom miljö- och hälsoskydd 
(NKI*) 

54* 57 60 65 73 

Andel synpunkter besvarade inom 14 dagar (%) 50 100 100 100 100 
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8.9  Överförmyndarnämnden 
 

 
Uppdrag 
 
 

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över 
förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. 
Tillsynen ska garantera rätten åt personer som inte 

kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller 
på annat sätt tillvarata sina rättigheter. 

 
 
Händelser och åtgärder 
 
 

• Antalet förvaltarskap fortsätter att öka. I 
Nyköpings kommun har förvaltarskapen mer än 
fördubblats sedan år 2007. Det finns flera orsaker 
till de ökade ärendevolymerna: befolknings-
ökningen, fler konstaterade diagnoser samt 
överflytt av stöd från social (förmedling av medel) 
till Överförmyndaren (förvaltarskap). I jämförelse 
med andra kommuner i Sverige har Nyköpings 
kommun anmärkningsvärt många förvaltarskap. 
En översyn av förvaltarskap behöver göras över 
året. 

• De ensamkommande flyktingbarnen ökar i antal. 
Från år 2014 har även Oxelösunds kommun 
tecknat avtal med Migrationsverket för 
mottagande av ensamkommande barn. Cirka 90 
% av kostnaderna kan återsökas från 
Migrationsverket.  

• Arvoden till ställföreträdare kommer att öka under 
planperioden som en effekt av ökade volymer 
samt fler huvudmän som saknar medel och 
därmed behöver kommunen betala arvodet. Det 
är Tingsrätten som beslutar om godmanskap 
eller förvaltarskap men huvudmannen som 

betalar arvode. Saknar huvudmannen medel 
betalar kommunen arvode, kommun utövar även 
tillsyn på ställföreträdaren. 

• I Nyköpings kommun beror de ökade arvodes-
kostnaderna främst på ökade volymer medan de i 
Oxelösund främst beror på att fler huvudmän 
saknar medel och kommun behöver betala 
arvodet till ställföreträdaren.  

• I Regeringens prop 2013/2014:225 föreslår 
regeringen att överförmyndaren ska bistå 
tingsrätten med att inhämta underlag i 
ställföreträdarskaps-ärenden. Lagändringen 
träder i kraft 2015-01-01. 

 

 
Ekonomi 
 

Överförmyndarnämnden omsätter 0,2 % av kommunens nettokostnader. 

MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012013333    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

Intäkter 1,4 1,1 2,3 2,6 2,6 

Kostnader -5,3 -4,7 -6,6 -7,2 -7,5 

NettoNettoNettoNetto    ----3,93,93,93,9    ----3,53,53,53,5    ----4,34,34,34,3    ----4,4,4,4,6666    ----4,4,4,4,9999    
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Volymer och nyckeltal 

 

    
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2013201320132013    

Budget Budget Budget Budget 
2014201420142014    

Budget Budget Budget Budget 
2015201520152015    

PlanPlanPlanPlan    
2016201620162016    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

Volymer      

Förvaltarskap Nyköping 108 110 118 126 135 
Förvaltarskap Oxelösund 31 30 32 34 37 
TOTALT antal förvaltarskap 139 140 150 160 172 
      
Ensamkommande flyktingbarn –  Nyköping 20 22 28 28 28 
Ensamkommande flyktingbarn - Oxelösund 2 0 10 10 10 
TOTALT Ensamkommande flyktingbarn 22 22 38 38 38 
      
Godmanskap –  Nyköping 340 360 370 380 390 
Godmanskap –  Oxelösund 82 75 80 86 92 
TOTALT antal godmanskap inkl ensamkommande 422 435 450 466 482 

      

Förmynderskap –  Nyköping 161 160 160 160 160 

Förmynderskap –  Oxelösund 33 40 40 40 40 

TOTALT antal förmynderskap 194 200 200 200 200 

      

Antal gode män/förvaltare - Nyköping 338 340 354 370 393 

Antal gode män/förvaltare - Oxelösund 89 80 100 118 130 

TOTALT antal gode män/förvaltare 427 420 456 488 523    

 
Nyckeltal      
Antal uppdrag per ställföreträdare      
- antal ställföreträdare med fler än 5 uppdrag 11 0 0 0 0 
- antal ställföreträdare med fler än 10 uppdrag 2 0 0 0 0 
      
Andel årsräkningar inkomna i rätt tid, % 81 90 90 90 90 
      
Andel årsräkningar som inkommit i rätt tid och som 
granskats till 1:a juli, % 

73 100 100 100 100 
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8.10 Kommunstyrelsen 
 
Uppdrag 
 
 

• vara beredningsorgan till Fullmäktige samt följa 
upp nämnderna genom den av Fullmäktige 
fastställda budgeten  

• ansvara för följande verksamheter: 

o Samhällsbyggnad – GIS-verksamhet, mark 
och exploatering, strategienhet 

o Kollektivtrafik (inkl skolskjutsar) 

o Räddning och Säkerhet 

o Kommunfastigheter 

o Kommunledningskontoret som innefattar 

- Näringsliv inkl Nyköpings Arenor 

- Kommunikation 

- Beställarkontoret 

- Kommunledningskansliet inkl strategi och 
projektenhet 

- HR-avdelning inkl löner 

- IT-avdelningen 

- Ekonomiavdelningen inkl upphandling 

- Kommundirektör och kommunjurist 

 

 
Händelser och åtgärder 
 
• Bo i Nyköping-kampanjen fortsätter i ytterligare en 

treårsperiod. Inriktningen är att bygga vidare på det 
framgångsrika konceptet och komplettera med 
nytänkande i digitala media. 

• Kommunens möjlighet att exploatera inom egna 
fastigheter centralt i Nyköping kommer att minska 
framöver när områden som Tessin, Förrådet, Norra 
Arnö och Marieberg har blivit fullt utbyggda. 
Kommunen kommer att behöva arbeta mer med 
strategiska markförvärv, men även påbörja ett mer 
ingående samarbete för att utveckla befintligt privat 
fastighetsbestånd.  

• Omfattande investeringar i form av markarbeten och 
vägbyggnation kommer att krävas de kommande 
åren för att möjliggöra exploatering av den redan 
planlagda industrimarken.  

• Ostlänken och Resecentrum kommer att kräva stora 
investeringar tillsammans med nödvändiga 
förbättringar inom kollektivtrafiken för att möta 
tillväxten. Nya målpunkter och rörelsestråk i tätorten 
kommer också att skapa behov av nya investeringar 
i gång- och cykelvägar samt kapacitets-
förstärkningar och kompletteringar av vägnätet. 

• Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafik-
myndighet har fått uppdraget från kommuner och 
landstinget att upphandla särskild kollektivtrafik 
(färdtjänst och skolskjuts). Det nya avtalet börjar 
gälla 1 juli 2015 och förväntas ge stora 
samordningseffekter för att på så sätt minska 
kostnadsökningen och använda resurser optimalt.  

• Kollektivtrafikmyndigheten har även fått i uppdrag 
att utvärdera stadstrafiken utifrån det resultat som 
höstens förstärkningar i stadstrafiken visar och även 
presentera förslag på hur kommunen bör utöka 
stadstrafiken.  

• Ansvar och budget för skolskjutsar inom grundskola 
och grundsärskola är från och med 2015 flyttat från 
Barn- och ungdomsnämnden till Kommunstyrelsen. 

• Räddning och Säkerhet kommer under 2015 att 
upprätta nya handlingsprogram för perioden 2016-
2020 i våra samtliga fyra samverkanskommuner 
(Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta). 
Programmen berör alla kommunala verksamheters 
säkerhetsarbete och omfattar det breda trygghets 
och säkerhetsperspektivet. Innehållet varierar lite 
mellan de olika kommunerna, i Nyköping ingår bla 
kommunens interna säkerhetsarbete, brottsföre-
byggande arbete, lag om skydd mot olyckor, 
trafiksäkerhet samt krishantering. 

• Näringslivsenheten är engagerad i Onyx arbete 
med att ta fram en plan för proaktivt arbete med 
företagsetableringar.  

• Kommunen ska fortsätta skapa förutsättningar för 
innovation och affärsutveckling som idag sker via 
Företagslabbet. Under 2015 kommer dessa 
satsningar att breddas med större fokus på att även 
nå det etablerade näringslivet och på så sätt 
stimulera till en större mängd innovationer med 
kortare startsträcka. 

• Under 2014 pågår stora och positiva förändringar 
inom Centrumföreningen och NYSAM. Kommunen 
fortsätter att stödja det omdanade och förstärkta 
arbetet inom NYSAM för att gemensamt med 
näringslivet skapa förutsättningar för framtidens 
handel där upplevelsen är central. Samverkan 
mellan olika branscher, handel och kultur är en 
förutsättning för en levande stadskärna. 

• Sörmlandsstrategins mål styr allt arbete inom 
besöksnäringen. Arbetet med att paketera Nyköping 
och Sörmland för en utlandsmarknad går in i en 
realiseringsfas. Den besöksnäringsstrategi som tas 
fram tillsammans med näringen kommer vara en 
grundbult i detaljplaneringen inför 2015. 

• Antalet besökare och kundkontakter i våra 
turistbyråer har under tre år ökat, men minskar nu i 
takt med att antalet resenärer på Skavsta blir färre. 
Utmaningen år 2015 blir att finnas tillgänglig för 
besökare och Nyköpingsbor på nya ställen och i nya 
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samarbeten med målet en fördubblad omsättning 
inom besöksnäringen fram till år 2023. 

• Rosvalla har under 2014 utökats med ytterligare 
17 550 kvadratmeter arenaverksamhet och 
anläggningen beräknas generera närmare två 
miljoner besök 2015. Varje träningsläger eller cup 
med i snitt 420 barn antas generera över en halv 
miljon kronor per helg till Nyköpings näringsliv. 
Ambitionen är att Rosvalla under 2015 ska växa 
som arena även utomhus. Fotbollsplaner som börjar 
bli till åren behöver ses över och möjligheten till att 
driva utomhusis kommer att utredas. En inventering 
av underhållsbehovet avseende de äldre 
byggnaderna ska också göras under året.  

• De egenproducerade evenemangen Festdagarna 
och Midvinterfesten ska utvärderas och 
vidareutvecklas. Jubileet Gästabudet 700 år 2017 
måste planeras under 2015 för att få önskad 
genomslagskraft utifrån politiskt satt vision och 
målbild. 

• Servicekontoren i Brandkärr och Arnö intensifierar 
arbetet med att vägleda nyinflyttade med utländsk 
bakgrund i samhällsfrågor. 

• Kommunens arbete med EU-frågor intensifieras 
under 2015. Ambitionen är att stimulera till en ökad 
tillväxt i kommunen. 

 
 

 
Ekonomi 
 

Kommunstyrelsen omsätter 11,9 % av kommunens nettokostnader. 

MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2013201320132013    

Budget Budget Budget Budget 
2014201420142014    

Budget Budget Budget Budget 
2015201520152015    

PlanPlanPlanPlan    
2016201620162016    

PlanPlanPlanPlan    
2017201720172017    

Intäkter 80,5 150,6 156,3 155,9 155,9 

Kostnader -339,0 -428,4 -479,0 -484,1 -488,3 

NettoNettoNettoNetto    ----258,5258,5258,5258,5    ----277,8277,8277,8277,8    ----323232322,72,72,72,7    ----328,328,328,328,2222    ----333332,32,32,32,4444    
 

 
Volymer och nyckeltal 
 

    
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2013201320132013    

Budget Budget Budget Budget 
2014201420142014    

Budget Budget Budget Budget 
2015201520152015    

PlanPlanPlanPlan    
2016201620162016    

PlanPlanPlanPlan    
2017201720172017    

Antal invånare 53 038 53 738 54 438 55 138 55 838 

Förvaltad lokalyta, m2 293 965 310 400 316 130 316 130 316 130 

Inhyrda lokaler m2 60 407 60 407 59 742 59 742 59 742 

Vakanta lokaler m2 4 461 5 812 15 000 10 000 5 000 

Planerat underhåll kr/m² 67 71 72 73 74 

Planerat underhåll kr/m² inkl riktade medel 112 71 72 73 74 

Akut underhåll kr/m² 29 24 22 21 20 

Antal sålda småhustomter 10 10 10 10 10 

Antal sålda flerbostadshustomter 1 6 5 4 5 

Antal sålda arbetsplatstomter 2 5 5 5 5 

Antal lägenheter i sålda flerbostadshustomter   140 140 140 
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8.11  Produktionsstyrelsen 
 

 
Uppdrag 
 
 

Uppdraget att vara produktionsstyrelse för 
kommunens egen produktion innefattar bl a att  

• övervaka att kommunens löpande förvaltning och 
produktion handhas rationellt och ekonomiskt 

• ansvara för frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare 

• ansvara för investeringar i lokaler och utrustning

 

 
Händelser och åtgärder 
 
 

• Med begränsade ekonomiska resurser ökar 
kraven på en effektivare kommunal produktion av 
tjänster och service för att kunna fortsätta 
leverera hög kvalitet på skola, vård och omsorg. 
För att åstadkomma detta behövs kompetenta 
medarbetare samt lokaler och utrustning som är 
ändamålsenliga. Dessutom måste processer 
inom kommunens verksamheter vara effektiva 
och inte generera onödiga 
kvalitetsbristkostnader. 

 
Medarbetare 
• Under 2015 kommer arbetet med kompetens-

försörjningsfrågor att vara centralt och ske i 
samverkan med Företagscollege, arbets-
förmedlingen, lärosäten och Campus Nyköping.  

• Riktade kompetensutvecklingsinsatser görs inom 
förskolan och seniortjänster inrättas som 
alternativa karriärvägar. 

• Arbetet med att kvalitetssäkra 
rekryteringsprocessen kommer att intensifieras 
under 2015. 

• I samband med införande av nya HR-och 
lönesystemet planeras omfattande 
utbildningsinsatser. Dessa prioriteras framför 
schemalagda och verksamhetsspecifika IT-
utbildningar. 

 

Lokaler och utrustning 
• Volymen av tomställda lokaler bedöms öka i 

omfattning när nya och ombyggda skolor 
färdigställs under 2014 och framåt.  

• Fortsatt satsning på att ersätta 
värmeanläggningar som drivs med fossila 
bränslen till anläggningar som baseras på 
förnyelsebara bränslen och värmepumpsteknik. 

• En fortsatt omfördelning av medel från 
akutunderhåll till planerat underhåll kommer att 
ske genom att styra underhållspengar till att 

bygga bort risker i fastigheter såsom dåliga tak 
och gamla VS system. 

• Tillväxten av antal verksamhetssystem och ökad 
komplexitet i IT-miljön tillsammans med en kraftig 
ökad lagringstillväxt de senaste åren gör att 
kapaciteten i kommunens datacenter behöver 
utökas. Planering och införande av en ny server – 
och lagringsmiljö genomförs under perioden. 

 

Effektiva processer 
• Arbetet med att anpassa system och verk-

samheter för att kommunen ska kunna erbjuda 
medborgarna digitala välfärdstjänster och 
självservice fortsätter. Exempelvis har en 
effektivisering påbörjats vad gäller IT-stödet för 
föreningsadministration för att kunna förbättra 
kontakten med föreningarna. Arbetet beräknas 
vara klart hösten 2015. 

• Under året kommer verksamheterna erbjudas ett 
samverkansverktyg, som gör det möjligt att 
samarbeta internt och externt med hjälp av ljud, 
bild, närvarofunktioner samt möjlighet att dela 
information i realtid. 

• En självserviceportal för IT-support kommer att 
utvecklas för att öka tillgängligheten till support 
genom att användarna själva kan beställa olika 
tjänster och få dessa automatiskt utförda. 

• En översyn av tjänsterna i IT-enhetens 
Tjänstekatalog kommer att genomföras. 
Översynen omfattar såväl funktion som 
tillgänglighets- och leveransgarantier för att se på 
vilket sätt och med vilken kvalitet tjänster och 
produkter levereras till kommunens 
verksamheter.  

 

 

 

 

 



Budget 2014, flerårsplan 2015-2016 
KAP 8 Mål, uppdrag och budget för nämnder och styrelser 

 

50 (65) 

 

 

 
Volymer och nyckeltal 
 

    
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012013333    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

Korttidssjukfrånvaro, % 2,8 
< föreg 

år 
< föreg 

år - 
< föreg 

år - 
< föreg 

år - 

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i 
förskolan, % 

55 - 
> föreg 

år 
> föreg 

år 
> föreg 

år 

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i 
grundskolan, % 

89,1 - 
> föreg 

år 
> föreg 

år 
> föreg 

år 

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i 
gymnasiet, % 

74 - 
> föreg 

år 
> föreg 

år 
> föreg 

år 

Andel utbildade undersköterskor inom hemtjänst, % 78 - 
> föreg 

år 
> föreg 

år 
> föreg 

år 

Andel utbildade undersköterskor inom särskilt 
boende, % 

71 - 
> föreg 

år 
> föreg 

år 
> föreg 

år 

Andel enheter som har återkopplat 
medarbetarundersökningen, % 

- - 100 - 100 

Svarstid till handläggare, servicemätning KKiK < snitt  - =snitt 
 

>snitt 
 

>snitt 
 

Andel inköpta ekologiska livsmedel, % 21 - 30 50 90 

Andel miljöfordon, % 34,7 
> föreg 

år 
37 

> föreg 
år 

> föreg 
år 
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8.12 Övriga nämnder 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta 
beslutande organ. Ansvaret för förvaltning och 
verkställighet ligger traditionellt hos kommunstyrelsen 
och övriga nämnder. 

Inom kommunfullmäktiges ansvar ligger också 
demokratiberedningen, kommunalt partistöd samt 
förtjänsttecken och vigselgåvor. 

Revision 
Revision är ett instrument för kommunfullmäktige i 
arbetet att förbättra system och rutiner för planering 
och styrning samt öka effektiviteten i verksamheten. 
Arbetet bedrivs i överensstämmelse med 
revisionsreglementet och god revisionssed i 
kommunal verksamhet.  

Revisionen ska årligen granska all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.  

Revisionen ska pröva om  

• verksamheten sköts ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt på ett tillfredställande sätt  

• räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande  

• den kontroll som utövas av nämnderna är 
tillräcklig  

• resultatet är förenligt med fastställda mål och 
riktlinjer i delårsrapport och årsredovisning 

Valnämnd 
Nämnden ansvarar för att på kommunal nivå 
genomföra allmänna val till riksdag, landsting, 
kommunfullmäktige och Europaparlamentet samt 
folkomröstningar.  

Servicenämnd 
Sedan 2007 finns ett samverkansavtal med Oxelö-
sunds kommun om gemensam lönenämnd och 
gemensam löneadministration. Under 2010 bildades 
en gemensam servicenämnd som tar över och 
ersätter lönenämnden. I servicenämndens uppdrag 
ingår också ansvar för IT-verksamheten i de bägge 
kommunerna. I servicenämndens uppdrag ligger 
också att pröva nya områden för samverkan med 
Oxelösund. 

 

 
Ekonomi 
 

Kommunfullmäktige och ovanstående nämnder omsätter 0,3 % av kommunens nettokostnader. 

MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012013333    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

Intäkter 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 

Kostnader -7,7 -9,9 -8,3 -8,3 -8,3 

NettoNettoNettoNetto    ----7,7,7,7,0000    ----9,59,59,59,5    ----7,7,7,7,9999    ----7,7,7,7,9999    ----7,7,7,7,9999    
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9 Investeringar 
Den kommande treårsperioden beräknas 
investeringsutgifterna bli fortsatt höga. Planen för 
perioden 2015-2017 är 1,4 mdkr. Ser man till 
nuvarande prognos för fyraårsperioden 2014-2017 
innebär det tillkommande investeringar på 200 mnkr i 
denna budget jämfört med föregående budget.  

Under perioden beräknas avskrivningarna öka med 
32 mnkr totalt. 

 

Större byggnadsprojekt under planperioden:  

• En ny skola i Stigtomta och upprustning av 
Släbro för- och grundskola. 

• Renovering av Hjortensbergsbadet, uppförande 
av parkeringsgarage i kvarteret Åkroken samt 
samordningen av Tessin- och Gripenskolan 
kommer att slutföras under perioden.  

• De första etapperna i att förverkliga ett 
resecentrum i och med att Ostlänken kommer att 
byggas. 

• Utredning och investeringar kommer att göras för 
att få en effektiv och funktionell placering av de 
Tekniska verksamheterna. Det samma gäller 
administrativa enheter inom de övriga 
divisionerna.  

• Kustledningen mellan Sjösa och Vålarö beräknas 
slutföras under perioden. 

• Inom avgiftskollektivet fortsätter om- och 
utbyggnaden av Brandholmens 
avloppsreningsverk. 

I tabellen Nya investeringar per divisions- produk-
tionsområde redovisas ramar för återanskaffningar 
och mindre investeringar som beslutas i verksam-
heternas internbudget. På raden Kommunstyrelsens 
ofördelade medel visas summan av planerade 
investeringsprojekt under perioden. Dessa projekt ska 
godkännas av kommunstyrelsen i varje enskilt fall. Av 
beslutet ska det framgå vilka år och till vilket belopp 
investeringen belastar investeringsutrymmet.  

 

NYA INVESTERINGARNYA INVESTERINGARNYA INVESTERINGARNYA INVESTERINGAR, RAMGODKÄND, RAMGODKÄND, RAMGODKÄND, RAMGODKÄNDAAAA    OCH OCH OCH OCH 
PÅGÅENDE INVESTERINGAR, mnkrPÅGÅENDE INVESTERINGAR, mnkrPÅGÅENDE INVESTERINGAR, mnkrPÅGÅENDE INVESTERINGAR, mnkr    

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2013201320132013    

Prognos Prognos Prognos Prognos 
2014201420142014    

Budget Budget Budget Budget 
2015201520152015    

PlanPlanPlanPlan    
2016201620162016    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

Totalt Totalt Totalt Totalt 
2014201420142014----
2017201720172017    

                            

SUMMA SUMMA SUMMA SUMMA NYA, RAMGODKÄNDA OCH PÅGÅENDE NYA, RAMGODKÄNDA OCH PÅGÅENDE NYA, RAMGODKÄNDA OCH PÅGÅENDE NYA, RAMGODKÄNDA OCH PÅGÅENDE 
INVESTERINGARINVESTERINGARINVESTERINGARINVESTERINGAR    

607,4607,4607,4607,4    618,6618,6618,6618,6    614,7614,7614,7614,7    419,4419,4419,4419,4    370,6370,6370,6370,6    2222    023,3023,3023,3023,3    

Beräknade avskrivningar  135,4 146,6 153,2 167,6 602,8 
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NYA INVESTERINGAR per divisionsNYA INVESTERINGAR per divisionsNYA INVESTERINGAR per divisionsNYA INVESTERINGAR per divisions----
/produktionsområde, mnkr/produktionsområde, mnkr/produktionsområde, mnkr/produktionsområde, mnkr    

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012013333    

Prognos Prognos Prognos Prognos 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

Totalt Totalt Totalt Totalt 
2014201420142014----17171717    

Barn, ungdom och kultur   6,5 6,2 6,2 18,9 

Social omsorg   1,8 1,1 1,1 7,0 

Teknik   17,3 10,4 9,4 37,0 
- Kommunfastigheter   8,0 6,0 5,9 19,9 

- Gata/Park/Hamn produktionshjälpmedel   0,8 0,8 0,8 2,4 

- Gata/Park/Hamn övrigt   8,5 3,5 2,7 14,7 

Samhällsbyggnad   1,0 1,0 1,0 3,0 

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

Kommunledningskontoret   20,1 21,6 26,8 67,5 

Kommunstyrelsens ofördelade   119,1 173,4 317,8 610,3 

Totalt skattekollektivetTotalt skattekollektivetTotalt skattekollektivetTotalt skattekollektivet            167,2167,2167,2167,2    213,9213,9213,9213,9    362,3362,3362,3362,3    743,3743,3743,3743,3    

Renhållning   2,4 1,0 1,0 4,4 

Nyköping vatten   16,9 17,0 18,0 51,9 

Totalt avgiftskollektivetTotalt avgiftskollektivetTotalt avgiftskollektivetTotalt avgiftskollektivet            19,319,319,319,3    18,018,018,018,0    19,019,019,019,0    56,356,356,356,3    

TOTALT NYA INVESTERINGARTOTALT NYA INVESTERINGARTOTALT NYA INVESTERINGARTOTALT NYA INVESTERINGAR            186,5186,5186,5186,5    231,8231,8231,8231,8    381,3381,3381,3381,3    799,6799,6799,6799,6    

 

RAMGODKÄNDA OCH RAMGODKÄNDA OCH RAMGODKÄNDA OCH RAMGODKÄNDA OCH PÅGÅENDE PROJEKTPÅGÅENDE PROJEKTPÅGÅENDE PROJEKTPÅGÅENDE PROJEKT10101010    
per divisionsper divisionsper divisionsper divisions----/produktionsområde, mnkr/produktionsområde, mnkr/produktionsområde, mnkr/produktionsområde, mnkr    

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2013201320132013    

Prognos  Prognos  Prognos  Prognos  
201420142014201411111111    

Prognos Prognos Prognos Prognos 
2015201520152015    

PrognosPrognosPrognosPrognos    
2016201620162016    

PrognosPrognosPrognosPrognos    
2017201720172017    

Totalt Totalt Totalt Totalt 
2014201420142014----11117777    

Barn, ungdom och kultur 7,2 18,8 9,0 2,0 - 29,8 

Social omsorg 2,1 17,2 - - - 17,2 

Teknik 453,5 427,2 343,9 177,2 -10,9 937,4 
- Kommunfastigheter 12,0 24,7 37,7 20,0 15,0 97,4 

- Projektkontoret 430,9 375,0 287,2 157,2 -25,9 793,4 

- Gata/Park/Hamn 10,6 27,5 19,1 - - 46,6 

Samhällsbyggnad 45,5 54,2 21,3 3,5 - 79,0 

Räddning och säkerhet 4,7 15,2 3,0 - - 18,2 

Kommunledningskontoret 45,7 38,9 11,7 0,9 0,3 51,8 

Kommunstyrelsens ofördelade - -2,2    -2,2 

Investerings inkomster/bidrag -1,7 - - - - - 

Totalt skattekollektivetTotalt skattekollektivetTotalt skattekollektivetTotalt skattekollektivet    559,5559,5559,5559,5    569,2569,2569,2569,2    389,0389,0389,0389,0    183,6183,6183,6183,6    ----10,610,610,610,6    1111    131,1131,1131,1131,1    

       

Renhållning 7,3 10,4 15,5 4,0 - 29,9 

Nyköping vatten 44,1 39,0 23,7 - - 62,7 

Anslutningsavgifter och inkomster -3,5 - - - - - 

Totalt avgiftskollektivetTotalt avgiftskollektivetTotalt avgiftskollektivetTotalt avgiftskollektivet    47,947,947,947,9    49,449,449,449,4    39,239,239,239,2    4,04,04,04,0    ----    92,692,692,692,6    

TOTALT TOTALT TOTALT TOTALT RAMGODKÄNDA OCH PÅGÅENDE RAMGODKÄNDA OCH PÅGÅENDE RAMGODKÄNDA OCH PÅGÅENDE RAMGODKÄNDA OCH PÅGÅENDE 
PROJEKTPROJEKTPROJEKTPROJEKT    

607,4607,4607,4607,4    618,6618,6618,6618,6    428,2428,2428,2428,2    187,6187,6187,6187,6    ----10,610,610,610,6    1111    223,7223,7223,7223,7    

                                                
 
 
10 Med ramgodkända projekt menas att de har funnits med i planeringen när beslut om investeringsram har fattats, men det har inte 
fattats något slutligt beslut om investeringsram och genomförande. 
11 Prognoserna anges med nettobelopp. Ingen särredovisning görs av inkomster och bidrag. 
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10 Exploatering 
Exploateringsbudgeten hanterar medel (utgifter och 
inkomster) för utveckling av kommunens markreserv. 
Utvecklingen syftar, i första hand, att bygga samhället 
för en ökad tillväxt. Uppgiften är att hela tiden kunna 
erbjuda, färdigställd, mark för byggnation av bostäder, 
handel, industri och kommunal service. Utgifterna 
består till stor del av kostnader för bland annat 
utbyggnad av infrastruktur och tekniska system. 
Inkomsterna kommer främst från försäljning av mark 
till exploatörer där inkomsterna skall täcka de 
kostnader som uppstår.  

Under planperioden prioriteras framförallt fysiska 
exploateringsarbeten inom följande områden; 

• Norra Arnö 

• Hemgårdsområdet 

• Malmbryggshagen etapp 3 

• Marieberg/Brandkärr 

• Tessinområdet/Förrådet/Kungshagen 

• Brandholmen 

• Arnö industriområde 

Osäkerheter i om och när en högkonjunktur kommer 
att påverka kommunens möjligheter att avyttra 
exploateringstillgångar och därmed periodens 
budgeterade inkomster.  

 

 

 
Exploateringar 2013-2017 
 
 

MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012013333    

PrognoPrognoPrognoPrognossss    9999    
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

Ingående värde 1/1Ingående värde 1/1Ingående värde 1/1Ingående värde 1/1    336,7336,7336,7336,7    339,9339,9339,9339,9    343,2343,2343,2343,2    340,2340,2340,2340,2    322,9322,9322,9322,9    

Årets utgifter 58,7 60,8 84,0 64,3 11,1 

Årets inkomster -14,5 -57,5 -86,9 -81,6 -100,5 

Justeringar -41,0 - - - - 

Utgående värde 31/12Utgående värde 31/12Utgående värde 31/12Utgående värde 31/12    339,9339,9339,9339,9    343,2343,2343,2343,2    340,2340,2340,2340,2    333322,922,922,922,9    222233,533,533,533,5    
 
Större projekt 2015-2017 
 

MnkrMnkrMnkrMnkr    Ingående Ingående Ingående Ingående 
värde värde värde värde     

1/1 2011/1 2011/1 2011/1 2014444        

Prognos 9 Prognos 9 Prognos 9 Prognos 9 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

Utgående Utgående Utgående Utgående 
värde värde värde värde 

31/12 20131/12 20131/12 20131/12 2017777    

Björshult 1,5 0,5 -0,9 -10,0 -3,0 -11,9 

Hemgården 25,3 -2,4 2,1 5,2 0,1 30,3 

Norra Arnö 14,7 -4,9 -7,4 -3,0 -5,0 -5,6 

Malmbryggshagen 1,3 -2,0 -3,5 -5,0 -4,0 -13,2 

Stenbro -3,5 0,5 0,7 -0,2 -10,9 -13,4 

Marieberg/Brandkärr 4,8 9,0 -5,7 -7,4 -5,0 -4,3 

Förrådet 2,8 -2,4 9,0 6,1 -15,5 0,0 

Tessin  3,5 4,3 -2,4 -12,0 -18,7 -25,2 

Stigtomta-Tängsta 0,5 0,0 0,0 8,0 0,0 8,5 

Brandholmen teknik 1,4 1,3 -6,9 5,0 0,0 0,8 

Vägporten 2 10,0 0,1 0,0 0,5 -7,5 3,1 

Påljungshage etapp 2 0,9 0,6 7,9 7,1 -10,0 6,5 

Stenbäret 7,0 -4,2 1,2 0,0 -5,0 -1,0 

Arnö Företagsparken 70,3 1,7 8,0 -11,9 0,1 68,2 
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11 Ekonomiska tabeller 

11.1 Resultatbudget 
 
 
 
 

MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012013333    

BuBuBuBudget dget dget dget 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

Verksamhetens intäkter 721,5 600,0 750,0 800,0 850,0 

Verksamhetens kostnader -3 103,4 -3 032,7 -3308,8 -3 454,5 -3 571,2 

Avskrivningar -152,7 -135,2 -146,6 -153,2 -197,6 

Verksamhetens nettokostnaderVerksamhetens nettokostnaderVerksamhetens nettokostnaderVerksamhetens nettokostnader    ----2222    534,7534,7534,7534,7    ----2222    567,9567,9567,9567,9    ----2222    705,705,705,705,4444    ----2222    808080807,77,77,77,7    ----2222    919191918,88,88,88,8    

      

Skatteintäkter 2 138,3 2 196,7 2 306,2 2 426,9 2 550,0 

Inkomst- och kostnadsutjämningsbidrag 439,2 436,7 470,8 470,1 479,2 

Finansiella intäkter 33,7 11,7 12,0 11,0 10,2 

Finansiella kostnader - 43,3 -50,2 -50,6 -60,0 -64,5 

Redovisat resultatRedovisat resultatRedovisat resultatRedovisat resultat    33,233,233,233,2    27,027,027,027,0    33,033,033,033,0    40,340,340,340,3    56,156,156,156,1    

      

      

Justeringar enligt balanskravet 22,3     

      

Årets resultat enligt balanskravetÅrets resultat enligt balanskravetÅrets resultat enligt balanskravetÅrets resultat enligt balanskravet    55,555,555,555,5                    
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11.2 Finansieringsbudget 
 
 
 
 

MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2020202011113333    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012014444****    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555****    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

Den löpande verksamhetenDen löpande verksamhetenDen löpande verksamhetenDen löpande verksamheten         

Årets resultat 33,2 27,0 33,0 40,3 56,1 

Justering för avskrivningar 128,0 135,2 146,6 153,2 197,6 

Justering förändring pensionsavsättning 18,8 4,0 1,1 4,2 8,3 

Justering förändring avsättning deponi 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -9,5 0,0 2,3 2,3 2,3 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 171,0 167,2 182,9 200,0 264,3 

+/- Minskning/ökning förråd mm - 27,9 0,1 0,0 0,0 0,0 

+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

+/- Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder -37,1  0,0 0,0 0,0 0,0 

+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från den löpande verksamhetenKassaflöde från den löpande verksamhetenKassaflöde från den löpande verksamhetenKassaflöde från den löpande verksamheten    106,1106,1106,1106,1    161616167777,3,3,3,3    182182182182,,,,9999    222200000,00,00,00,0    264264264264,3,3,3,3    

Investeringsverksamheten      

Investering i fastigheter o inventarier -618,5 -1 121,9 -614,7 -419,4 -370,6 

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Försäljning av fastigheter o inventarier 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investering i aktier o andelar - 170,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Försäljning av aktier o andelar 204,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamhetenKassaflöde från investeringsverksamhetenKassaflöde från investeringsverksamhetenKassaflöde från investeringsverksamheten    ----    570,5570,5570,5570,5    ----1111    111122221,91,91,91,9    ----666614,714,714,714,7    ----419,4419,4419,4419,4    ----373737370,60,60,60,6    

FinansieringsverksamhetenFinansieringsverksamhetenFinansieringsverksamhetenFinansieringsverksamheten         

Utlåning -14,4 0,0 -18,8 0,0 0,0 

Upplåning 300,0 900,0 400,0 200,0 0,0 

Korta placeringar 0,0 50,0 50,0 50,0 44,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamhetenKassaflöde från finansieringsverksamhetenKassaflöde från finansieringsverksamhetenKassaflöde från finansieringsverksamheten    285,6285,6285,6285,6    999955550,00,00,00,0    431431431431,2,2,2,2    222255550000,0,0,0,0    44444444,0,0,0,0    

ÅRETS KASSAFLÖDEÅRETS KASSAFLÖDEÅRETS KASSAFLÖDEÅRETS KASSAFLÖDE    ----178,8178,8178,8178,8    ----4,64,64,64,6    ----0,60,60,60,6    30303030,6,6,6,6    ----66662,32,32,32,3    

Likvida medel vid årets början 205,6 50,1 51,9 51,3 81,9 

Likvida medel vid årets slut 26,8 45,5 51,3 81,9 19,5 
 
* 2014 års ingående värden är hämtade från beslutad budget 2014 och stämmer därför inte med utgående bokslutsvärden 2013. 
2015 års ingående värden utgår från bokslutsvärdet 2013 med tillägg för prognos per 2014-06-30 och stämmer därför inte med 
utgående budgetvärdet från 2014. 
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11.3 Balansbudget 
 
 
 
 

MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012013333    

Budget Budget Budget Budget 
2014201420142014****    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555****    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

TILLGÅNGARTILLGÅNGARTILLGÅNGARTILLGÅNGAR                        

AnläggningstillgångarAnläggningstillgångarAnläggningstillgångarAnläggningstillgångar                        

Materiella anläggningstillgångar 2 056,1 3 109,9 2 961,8 3 228,0 3 401,0 

Finansiella anläggningstillgångar 306,2 290,4 337,5 337,5 337,5 

Summa anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångar    2222    362,3362,3362,3362,3    3333    400,3400,3400,3400,3    3333    299299299299,3,3,3,3    3333    555565656565,5,5,5,5    3333    777738383838,,,,5555    

                        

Bidrag till statlig infrastrukturBidrag till statlig infrastrukturBidrag till statlig infrastrukturBidrag till statlig infrastruktur    54,754,754,754,7    57,057,057,057,0    52,452,452,452,4    50,150,150,150,1    47,847,847,847,8    

                        

OmsättningstillgångarOmsättningstillgångarOmsättningstillgångarOmsättningstillgångar                        

Förråd o mark under exploatering 340,3 389,3 340,6 340,6 340,6 

Fordringar 303,5 303,7 303,5 303,5 303,5 

Kortfristiga placeringar 194,0 135,9 94,0 44,0 0,0 

Kassa o bank 26,8 45,5 51,3 81,9 19,6 

Summa omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångar    864,9864,9864,9864,9    874,4874,4874,4874,4    789789789789,4,4,4,4    770770770770,0,0,0,0    663663663663,7,7,7,7    

SUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGAR    3333    281,9281,9281,9281,9    4444    331,7331,7331,7331,7    4 14 14 14 144441,1,1,1,2222    4 4 4 4 383838385555,,,,7777    4444    450450450450,1,1,1,1    

                        

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDEREGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDEREGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDEREGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER                        

Eget kapitalEget kapitalEget kapitalEget kapital    1111    422,4422,4422,4422,4    1111    411,0411,0411,0411,0    1111    468,8468,8468,8468,8    1111    509,2509,2509,2509,2    1111    565,565,565,565,2222    

- varav årets resultat 33,2 27,0 33,0 40,3 56,1 

AvsättningarAvsättningarAvsättningarAvsättningar                        

Avsättningar för pensioner o förpliktelser 206,8 213,3 213,4 217,6 225,9 

Avsättningar för deponi 2,2 3,7 3,2 3,2 3,2 

Summa avsättningarSumma avsättningarSumma avsättningarSumma avsättningar    209,1209,1209,1209,1    217,0217,0217,0217,0    216,6216,6216,6216,6    220,8220,8220,8220,8    229,1229,1229,1229,1    

SkulderSkulderSkulderSkulder                        

Citybanan 33,9 33,9 0,0 0,0 0,0 

Långfristiga skulder 944,4 1 960,4 1 944,4 2 144,4 2 144,4 

Kortfristiga skulder 672,3 709,4 511,4 511,4 511,4 

Summa skulderSumma skulderSumma skulderSumma skulder    1111    650,5650,5650,5650,5    2222    703,7703,7703,7703,7    2222    455455455455,8,8,8,8    2222    655,8655,8655,8655,8    2222    655,8655,8655,8655,8    

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDERSUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDERSUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDERSUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER    3333    281,9281,9281,9281,9    4444    331,7331,7331,7331,7    4444    111144441,1,1,1,2222    4444    385,385,385,385,7777    4444    450,450,450,450,1111    

                     
 
* 2014 års värde är hämtat från beslutad budget för 2014 och stämmer därför inte med bokslutsvärdet från 2013.  
2015 års värde utgår från bokslutsvärdet 2013 med tillägg för prognos per 2014-06-30 och stämmer därför inte med budgetvärdet 
från 2014. 
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12 Styrning och budgetregler 

12.1 Styrning 
 

Styrning kan enkelt beskrivas som en målmedveten 
process av beslutsfattande och beteende i en 
organisation i riktning mot ett önskat resultat, 
effektivitet, kvalitet och ekonomisk ställning. 

Nyköpings kommun tillämpar sedan 1992  
beställar-/utförarmodellen. Modellen syftar till att 
stärka den demokratiska processen och för att kunna 
nå en effektiv och rationell drift.  

Kommunen har en uppsättning styrverktyg som 
tillämpas i planering och uppföljning, främst på 
övergripande nivå. Uppsättningen styrverktyg består 
av mål, planering, uppföljning, utvärdering och 
resultatöverföring mellan åren. Gemensam 
värdegrund och andra policydokument är ytterligare 
verktyg för styrning. 

Budgeten baseras bl a på dessa övergripande 
styrdokument och är en flerårsplan fokuserad på mål, 
händelser och åtgärder. I internbudgeten anpassas 
mål, händelser och åtgärder till verksamheterna. 

Styrmodell 
Styrmodellen visar uppdelningen mellan sam-
hällsbyggardel med ett politiskt synsätt och en 
producentdel med ett mer företagsekonomiskt 
synsätt, Se vidare under kapitel 3 Organisation. 

Divisionerna har ett ansvar för att verksamhe-
terna/arbetsplatserna ges förutsättningar att realisera 
av nämnderna och styrelsen givna mål. Detta innebär 
bl a ett gemensamt ansvar för att personalen ges ett 
reellt inflytande och möjlighet till påverkan inom 
fastlagda mål och ramar. 

Kommunens avtal om partssamverkan ska också ge 
stöd åt den medskapande arbetsplatsen och har till 
uppgift att följa och säkra utvecklingen av bl a 
arbetsplatsträffar, ledar-, kompetens- och 
organisationsutveckling, jämställdhet, systematiskt 
arbetsmiljöarbete, förslagsverksamhet och 
partsgemensamma utbildningar. 

Mål 
Verksamheterna styrs via mål. Kommunens 
styrfilosofi innebär att kommunfullmäktige tar 
policybeslut, och överlåter detaljer till nämnderna. 
Visionen Nyköping 2020 är en politisk viljeinriktning 
som visar synen på hur de kommunala 
verksamheterna ska utvecklas fram till 2020. Se 
vidare kapitel 6 Kommunfullmäktiges övergripande 
mål, samt kapitel 7 Mål, uppdrag och budget för 
nämnder och styrelser.  
Det är samtliga nämnders uppdrag att aktivt bidra till 
de övergripande målen inom fastställda budgetramar. 
Utifrån boksluts- och omvärldsanalyser ges 
nämnderna i uppdrag att förbättra resultaten inom 
vissa s k prioriterade målområden.  
Fastställda mål ska vara tydliga, mätbara och 
tidsbestämda.  

Planering 
Målen talar om vart vi ska och vad vi ska uppnå. 

Budgeten är det planeringsunderlag som beskriver 
hur långt kommunen förväntas nå under planperioden 
och med vilka resurser. Underlaget ska ge en bild av; 

• demografiska förändringar totalt 

• förändringar av behov, kvalitet eller ambition 

• omvärldsförändringar som t ex förändrad 
lagstiftning 

• politiska viljeyttringar/beslut om  
särskilda satsningar 

Uppföljning och utvärdering 
För att veta om genomförda insatser leder fram till de 
uppställda målen, ska dessa gå att följa upp. 
Uppföljningsresultat och analys ska användas för att 
identifiera målavvikelser och för att följa upp om 
fattade beslut och insatta åtgärder fick avsedd verkan. 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker löpande 
till kommunstyrelsen. Vid två uppföljningstillfällen, 
varav ett avser delårsrapport, ska en genomgripande 
analys av verksamheten genomföras som 
koncentreras mot resultatet, dvs vad fick vi för 
pengarna och hur väl överensstämmer det 
producerade med målen för verksamheten, god 
ekonomisk hushållning. Vid obalans ska förslag till 
åtgärder redovisas för nämnd/-styrelse och efter 
beslut verkställas och löpande följas upp. 
Uppföljningsrapporterna och ev åtgärdsplaner ska 
delges kommunfullmäktige  

Vid delårsrapport ska revisorerna bedöma om 
resultatet är förenligt med målen för den ekonomiska 
förvaltningen. 

Uppföljningarna ska också tjäna som underlag i det 
pågående budgetarbetet inför kommande 
treårsperiod. 

I samband med årsredovisningen utvärderas och 
analyseras resultatet. Med resultat avses inte enbart 
den ekonomiska ställningen, utan också graden av 
måluppfyllelse.  

Årsredovisningen ska också ge svar på hur väl målen 
uppfylldes, till vilken kostnad utifrån volym och 
kvalitet, d v s en avstämning av intern-
överenskommelserna. Ett positivt resultat ska 
analyseras lika grundligt som ett negativt resultat. 
Resultatet av analysen ska alltid återföras till 
pågående budgetprocess. 
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Resultatöverföring mellan åren 
Analysen som genomförs vid årsbokslutet ska också 
tjäna som underlag för beslut om resultatöverföring 
mellan åren. Resultatöverföringen sker mot 
produktionen, d v s division eller motsvarande. En 
skälighetsbedömning/analys ska alltid genomföras av 
hur stor del av resultatet som kommer att överföras. I 
samband med årsbokslut föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige, efter en kommunövergripande 
analys, hur stor del av resultatet som anses skäligt att 
överföras till kommande år. 

Överskott 
Positiva resultat, överskott, är knutna till eget kapital 
fram till dess att ekonomin tillåter att de utnyttjas. 

Kravet på god ekonomisk hushållning är överordnat 
divisionernas önskan om att fritt disponera 
föregående års resultat. 

Underskott 
Underskott ska inarbetas i enlighet med de regler som 
finns för balanskravet.  

Kommunstyrelsen kan besluta om en viss tid för 
återhämtandet av underskottet. I de fall denna tid 
överstiger två år måste kommunen som helhet arbeta 
in den del som överstiger två år för att kommunen inte 
ska bryta mot balanskravet. Detta kan ske genom att 
överskott budgeteras i nästa års budget, eller att 
andra divisioner/nämnder genererar överskott som 
låses. 

Tillväxtbefrämjande åtgärder 
Nyköping växer och behoven ökar. En tillväxt innebär 
ökade skatteintäkter, men ger också ökade kostnader. 
För att begränsa kostnadsökningar är det viktigt med 
en god planering och framförhållning som skapar 
förutsättningar och handlingsberedskap inför 
framtiden. Del av ett positivt resultat kan därför 
användas för framtida kostnader som uppstår i 
samband med tillväxt. Kommunfullmäktige beslutar i 
samband med årsbokslutet hur stor del av resultatet 
som ska användas för dessa åtgärder. 

Koncernstyrning 
Kommunallagen anger att kommunstyrelsen ska ha 
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 
kommunägda företag eller kommunalförbund.  

För kommunägda företag och kommunala verk-
samheter ska samordning ske i utförarledet.  

Upphandlingar ska samordnas inom ramen för 
lagstiftning. 

Kommunens övergripande mål och policys gäller 
också för kommunägda företag. Vid bolagsstämmor 
har kommunstyrelsens ombud rättighet att precisera 
ägardirektiv. 

Löpande styrning sker vid återkommande träffar 
mellan kommun- och företagsledning samt genom att 
kommunägda företag i koncernen avlämnar 
delårsrapport till kommunstyrelsen per 31 augusti. 

 

12.2 Budgetregler 
 

Genom att i budgeten ange styrprinciper i form av 
budgetregler kan kommunfullmäktige styra beteenden 
och relationer i den kommunala verksamheten. 

Av 8 kap Kommunallagen framgår att kommuner varje 
år måste upprätta en budget. Budgeten ska innehålla 
en plan för verksamheten och ekonomin under året. 
Planen ska omfatta tre år och ange: 

- skattesats 

- anslag 

- hur verksamheterna ska finansieras 

- ekonomisk ställning vid budgetårets slut 

- mål och riktlinjer som är betydelsefulla för god 
ekonomisk hushållning. 

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
beskrivs i kapitel 6 Kommunfullmäktiges övergripande 
mål.  

Anslag 
Budgetanslag innebär både ett bemyndigande att 
genomföra verksamheten och en finansiering för 
ändamålet. Budget för 2015 och plan 2016–2017 har 
anslag på nämndnivå, med undantag för bygg- och 
tekniknämnden där anslag fördelas på skatte- resp. 
avgiftskollektiv. 

Utförardelen av den kommunala verksamheten får 
sina resurser genom avtalade internöverens-
kommelser som ger intäkter, s k kommunersättning.  

Internbudget 
Nämnderna ska inom ramen för anvisade medel 
fastställa internbudget 2015. Härigenom får nämnden 
möjlighet att fördela nämndanslagen inom sitt 
verksamhetsansvar. 

Produktionen ska upprätta internbudgetar för 
godkännande av kommunstyrelsen. 

Omdisponering och ombudgetering 
 
Huvudregeln är att ombudgetering ej ska ske 
under året.  
 
Budgeten avser att visa på en planerad/förväntad 
framtid. För att ge förutsättningar för analys och 
utvärdering är det viktigt att kunna relatera det 
inträffade mot det planerade. Det kan dock uppstå 
behov av att justera anslagen under året p g a 
organisatoriska förändringar, eller andra oförutsedda 
händelser som påtaligt påverkar det ekonomiska 
utrymmet.  

Följande beslutsnivå gäller för omfördelning av 
driftbudget; 

- omdisponering inom nämndens ram beslutas av 
nämnd 

- ombudgetering mellan nämnder beslutas av 
kommunfullmäktige 
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- ombudgetering mellan kommunstyrelsen och annan 
nämnd beslutas av kommunfullmäktige  

- teknisk ombudgetering med oförändrad 
anslagsomfattning och verksamhetsinriktning 
beslutas av kommunstyrelsen. 

Alla omdisponeringar/ombudgeteringar ska 
rapporteras till Ekonomiavdelningen. 

Nyckeltal 
Nämnden bryter i resp. internbudget och därefter 
internöverenskommelser ner nyckeltalen som där 
beräknas utifrån den kostnad och volym som fördelas 
på verksamheten. Nyckeltalen i internbudget bör 
användas av nämnd och produktion vid 
verksamhetsuppföljningar. 

Taxor 
Kommunfullmäktige beslutar om principiella 
förändringar av gällande taxor.  

Lokalkostnader 
Investeringar i lokaler kräver långsiktighet. Verk-
samhetens lokalkostnader ska inrymmas i budget. 
När verksamheter flyttar till nya lokaler gäller den nya 
lokalens hyra. 

Kommunfastigheter skriver och är ansvarig för 
hyresavtal vid intern och extern uthyrning. Syftet är 
dels att tydliggöra lokalkostnaderna, dels att få ett 
efterfrågeanpassat lokalbestånd. Samråd ska alltid 
ske mellan kommunfastigheter och verksamheten 
innan kontakt tas med extern hyresvärd angående 
inhyrning av lokaler. 

Riktlinjer för investeringar 
Kommunens investeringar ska ske utifrån ett 
helhetsperspektiv och bedömas utifrån ett långsiktigt 
behov.  

Investeringar delas upp i två huvudgrupper efter 
finansieringssätt: 

• Investeringar för skattefinansierad verksamhet. 

• Investeringar för affärsdrivande, taxefinansierad 
verksamhet. 

För 2015–2017 gäller att: 

- fullmäktige anvisar investeringsramar 

- investeringar inom KS ofördelade investeringsram 
ska godkännas av kommunstyrelsen i varje enskilt 
fall  

- Ramar för mindre investeringar och investeringar av 
återanskaffningskaraktär anges per produktions-
område. Dessa ska specificeras och beslutas i 
produktionens internbudget 

- större strategiska investeringar alltid ska behandlas 
av kommunfullmäktige även om de ryms inom ram 

- tidigare års beslut om investeringsramar upphävs i 
och med denna budget i den mån de inte vid 
utgången av 2014 har besluts i Kommunstyrelsen 
eller Kommunfullmäktige eller överförts som 
pågående projekt vid bokslut 2014. 

- fullmäktige ska avgöra investeringsanslag om ramen 
överskrids för ett år 

- uppföljning av pågående investeringar sker 
regelbundet till kommunstyrelsen 

- slutredovisning med efterkalkyl ska anmälas till 
ekonomiavdelningen. 

- exploatering betraktas som en omsättningstillgång 
och ingår inte i ovan nämnda utrymme. 

Kapitalkostnader: intern ränta och 
avskrivningar 
Som ersättning för använt kapital belastas verksam-
heterna med intern ränta på bokförda värden för 
investeringar. 

Intern ränta beräknas på anskaffningsvärde reducerat 
med avskrivningar. 

Intern ränta utgår 2015-2017 med 2,5 % på mark, 
inventarier, fastigheter och anläggningar samt 
exploateringar. På konst utgår inte någon internränta.  

För affärsdrivande verksamheter (vatten och 
renhållning) budgeteras 2014 intern ränta med 2,5 % 
på inventarier och anläggningar. Dessutom räknas 
ränta på betalningsflöden och resultatfondskapitalet. 

Planmässig avskrivning tillämpas med av RKR och 
Sveriges kommuner och landstings rekommenderade 
avskrivningstider. Kapitalkostnaderna påverkas direkt 
efter färdigställandet av investeringen. 

Komponentavskrivning kommer successivt införas 
under budgetperioden. 
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Ord & Uttryck 

Område Begrepp Förklaring 
Organisatoriska 
begrepp 

KF Kommunfullmäktige. Kommunens högsta beslutande organ. Utgörs 
av de kommunpolitiker som tillsätts i kommunalvalet vart 4:e år. 

 KS Kommunstyrelse. Politisk gruppering som utses av KF. Har bland 
annat ett övergripande ansvar för kommunens ekonomi. 

 PS Produktionsstyrelse. Samma konstellation som KS men PS 
används för att beskriva ett särskilt ansvarsområde och en särskild 
roll som KS har att ansvara för personal, lokaler, investeringar och 
annan utrustning. 

 Nämnd Politisk gruppering som via reglemente fått uppdraget från KF att 
ansvara för ett visst verksamhetsområde. Ordförande, ledamöter 
och ersättare i nämnden utses av KF. För vissa verksamheter som t 
ex räddningstjänsten och kommunledningskontoret är KS nämnd. 

 Produktion Tjänstemannaorganisationen som via internöverenskommelse eller 
annat sätt får i beställning av nämnd eller styrelse att utföra viss 
verksamhet. 

Ekonomiska 
dokument i 
kommunen; budget, 
bokslut mm 

Budget En plan för ett eller flera år framåt. Innehåller oftast både en 
ekonomisk plan och en verksamhetsmässig plan som beskriver vad 
som ska uträttas och vilken kvalitet som ska uppnås under den 
kommande perioden. 

 KF-budget Det budgetdokument som KF årligen beslutar om i oktober. De år 
det är allmänna val beslutas budgeten i november. KF-budgeten är 
en plan för de kommande tre åren och av dokumentet framgår 
bland annat  

- skattesatsen för kommunalskatt 

- eventuella förändringar av alla taxor och avgifter 

- kommunens övergripande mål 

- prioriterade mål för nämnderna 

- särskilda uppdrag till kommundirektören och/eller nämnder 

- händelser och åtgärder inom respektive nämndområde 

- den ekonomiska ramen för respektive nämndsområde 

- kommunens samlade ekonomiska förutsättningar 

 Budgetunderlag Underlag till fullmäktigebudgeten som respektive nämnd beslutar 
om för sitt ansvarsområde.  

 Internbudget Ett dokument som bryter ner KF-budgeten inom ett specifikt 
område. Alla nämnder gör var sin och den beslutas i nämnd. 
Produktionen gör en per division som beslutas av 
kommunstyrelsen. Dokumentet innehåller bland annat 

- nämndmål/produktionsmål 

- vilka aktiviteter som ska genomföras under året för att nå 
målen. 

- budgeterade kostnader och intäkter inom olika områden 

- investeringar som genomförs under året (i produktionens 
internbudgetar) 

 Internöverens-
kommelse 

En internöverenskommelse mellan nämnd och produktion inom ett 
visst verksamhetsområde. Innehåller de uppdrag som nämnden 
beställer, vilka volymer som verksamheten ska kunna hantera, till 
definierad kvalitet inom ramen för uppdraget samt vilken ersättning 
produktionen får för att utföra uppdraget.  

 Driftbudget Budget för verksamheternas intäkter och kostnader inklusive 
interna transaktioner (transaktioner som görs inom kommunen). 
Den samlade budgeten består av driftsbudget och 
investeringsbudget. Är inget eget dokument utan är en del i KF-
budgeten som bryts ned i detaljbudgetar. 

 Investeringsbudget Budget för kommunens investeringar. Är inget eget dokument utan 
är en del i KF-budgeten. Investeringsbudgeten bryts ned i 
projektbudgetar för varje enskild investering. 
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Område Begrepp Förklaring 
 Detaljbudget Ytterligare detaljering av budgetens kostnader och intäkter. I 

detaljbudgeten är beloppen uppdelade på särskilda ansvar, 
verksamheter, konton, objekt, projekt och aktiviteter. 
Detaljbudgeten görs i BPA och är inget dokument. Underlag för 
fakturering och kostnader/intäkter 

 Projektbudget Budget för en enskild investering. Projektbudgeten görs i BPA och 
är inget dokument. 

 Verksamhetsplan Ytterligare detaljering av aktiviteter och åtgärder i budgeten. Det 
finns inga centrala direktiv eller mallar på hur en verksamhetsplan 
ska se ut. Det kan variera mellan olika divisioner och verksamheter. 
Verksamhetsplanen ska hanteras på en av de obligatoriska 
arbetsplatsträffarna. 

 Verksamhets-
uppföljning = 
Månadsuppföljning 

En uppföljning som görs flera gånger under innevarande år 
huruvida budgeten stämmer med verkligheten. Innehåller dels en 
redovisning av kostnader och intäkter jämfört med budgeten för 
perioden jan tom den period som följs upp. Innehåller också en 
prognos för helåret. Uppföljning med prognos görs på flera nivåer i 
organisationen både för nämnder och produktion. Den samlade 
uppföljningen för hela kommunen redovisas i Kommunstyrelsen. 
Uppföljning görs efter alla månader utom januari, juli, augusti och 
december. 

 Delårsbokslut En fördjupad verksamhetsuppföjlning som görs för perioden januari-
augusti. I delårsbokslutet redovisas förutom ekonomi också en 
uppföljning av målen för verksamheten. Varje nämnd beslutar om 
sitt eget delårsbokslut. Det samlade delårsbokslutet för kommunen 
beslutas i KS och KF. 

 Verksamhets-
berättelse 

En fördjupad verksamhetsuppföljning som görs för helåret. 
Innehåller bland annat 

- uppföljning av om målen nåtts 

- uppföljning av det ekonomiska utfallet klarats inom 
budgeten 

- beskrivning av händelser, aktiviteter och åtgärder som 
skett under året.  

Skrivs dels av varje nämnd och beslutas i respektive nämnd. Skrivs 
också av varje division och beslutas i KS. Innehållet i 
verksamhetsberättelserna utgör grunden för kommunens samlade 
årsredovisning.  

 Bokslut Dels de ekonomiska räkenskaperna i årsredovisningen, dvs 
resultat- och balansräkning. I bokslutet ingår också andra 
räkenskaper som specificerar olika poster i den ekonomiska 
redovisningen. 

 Årsredovisning Dokument som för kommunen som helhet bland annat beskriver  

- uppföljning av om målen nåtts 

- den ekonomiska utvecklingen under året jämfört med 
tidigare år och jämfört med budget. 

- beskrivning av händelser, aktiviteter och åtgärder som 
skett under året.  

Dokumentet skrivs ffa av ekonomiavdelningen med verksamhets-
berättelserna som underlag. Dokumentet beslutas i KS och KF. 

 Interkontrollplan Plan för vilka internkontrolllmoment som ska genomföras under det 
kommande året. Ska baseras på en risk- och väsentllighetsanalys 

 Risk- och 
väsentlighetsanalys 

Analys av vilka risker som finns i verksamheten, både verksamhets- 
administrativa och ekonomiska risker. Analysen ska ta ställning till 
dels hur stora konsekvenser det kan bli om risken faller ut, dels hur 
sannlikt det är att det inträffar. Händelser som får stora 
konsekvenser och har hög sannolikhet att det inträffar ska tas med i 
internkontrollplanen.  

Politiska beredningar Bokslutsdag Genomgång av årets bokslut med en samlad analys av både 
verksamhets- och ekonomiskt resultat. Är ett avslut av året som gått 
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Område Begrepp Förklaring 
och samtidigt ska det ge input till det kommande årets budget.  

 Omvärldsdag Uppstart av årets budgetarbete med info om olika angelägna 
områden som behöver belysas inför budgetarbetet. Genomförs i 
april varje år. 

 Budgetberedning Politisk beredning av de konsekvenser som nämnder och 
produktion beskrivit utifrån de preliminära ramarna för året. 
Budgetberedningen kan resultera i en justering av de preliminära 
ramarna. Inkluderar också en beredning av de investeringar som 
föreslagits. Genomförs i maj-juni varje år.  

Målbegrepp SMARTa mål Mål som är 

Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta 

 Övergripande mål Mål som fastställs i visionen. I Nyköping 2020 är de övergripande 
målen att de som bor, vistas och verkar i kommunen ska uppleva: 

� utvecklingen av ett hållbart Nyköping (ekonomiskt, socialt 
och ekologiskt) samt  

� att de får en god service av Nyköpings kommun. 
 

 Mål för god 
ekonomisk 
hushållning 

God ekonomisk hushållning - Att nästa generation inte ska betala 
för den verksamhet som bedrivs idag och att resurserna i 
verksamheten används till rätt saker och att de utnyttjas på ett 
effektivt sätt. Mål för god ekonomisk hushållning består dels av 
finansiella mål, dels mål för verksamheten. 

 Prioriterade 
målområden 

Målområden där nämnder och produktionsstyrelse får särskilt 
uppdrag att förbättra resultaten. Beslutas av Kommunstyrelsen. 

 Inriktningsmål Mål som har definierats i övergripande styrdokument som t ex Miljö- 
och folkhälsopolicyn, Strategi för mångfald och integration, 
Personalpolicy 

 Specifikt mål  
= Nämndmål 

Mål som nämnden brutit ned utifrån inriktningsmål. Målet anger 
ambitions- eller kravnivån. 

 Indikator Mått som används för att mätta måluppfyllelse. För att öka 
jämförbarheten med andra kommuner ska nationella indikatorer och 
jämförelsetal användas i första hand. För vald indikator ska källan 
anges samt vilket basår jämförelsen utgår ifrån.  

Andra ekonomiska 
begrepp 

Balanskravet Lagkrav om att intäkterna ska vara större än kostnaderna efter 
justering av bland annat reavinster, tidigare års negativa resultat 
eller andra poster som kan åberopas på grund av synnerliga skäl. 
En kommun får inte gå med underskott enligt lag. 

 God ekonomisk 
hushållning 

Ett lagkrav om ekonomin inte bara ska vara i balans utan även 
bedrivas på sådant sätt så att den blir långsiktigt hållbar och så att 
utrymme för handlingsberedskap skapas, för att garantera en över 
tiden jämn servicenivå. 

 KKIK Kommunens Kvalitet i Korthet. En landsomfattande statistik över 
resultat i kommunernas verksamhet som görs av Sveriges 
kommuner och landsting, SKL.  

 Kommunersättning Ersättning mellan interna beställare och utförare  efter tecknad 
överenskommelse. 

 Personalomkostnad
er (PO) 

Interna personalomkostnader som påförs respektive verksamhet 
genom automatiska procentpåslag på utbetalda löner under året. 
PO-pålägget består av lagstadgade och avtalsenliga 
arbetsgivaravgifter inklusive kollektivavtalad pension samt ett 
påslag för fackliga kostnader. Arbetsgivaravgifterna varierar utifrån 
ålder på den anställde. 

 Ram Ett ekonomiskt utrymme för en viss tidsperiod och för ett visst syfte. 
Kan vara ram för en nämnd eller en investeringsram. 
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Här får du mer information 
 

Politiker  Tjänstemän 

 

Xxxx  xxxxxx 

 

 

 

Nyköpings kommun 

611 83  NYKÖPING 

 

Telefon (vxl) 0155 – 24 80 00 

kommun@nykoping.se 

www.nykoping.se 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm. 
Närheten till havet, lokal prägel och Europas storstäder 
inom räckhåll ger dig möjligheter att andas och växa. 
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