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1 Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

- att anta upprättat förslag till budget 2016 för Nyköpings Kommun,  
inkl driftsbudget, exploateringsbudget, investeringsramar och budgetregler, 

- att godkänna ekonomisk flerårsplanering för 2017-2018, 

- 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 %, 

- 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, utöver mål enligt 
internöverenskommelser, redovisa indikatorer och aktiviteter utifrån produktionsstyrelsens mål 

- att kommunägda företag under 2016 avlämnar delårsrapport till kommunstyrelsen per 31 augusti.  
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2 Kommunstyrelsens ordförande 
 

Nyköping växer med Ostlänken 
 

I mer än tjugo år har Nyköpings kommun arbetat för 
Ostlänkens tillkomst. 2016 kommer arbetet med att 
förverkliga ett nytt resecentrum och Ostlänkens 
byggande att märkas rejält i kommunen. Att växa 
kostar både i form av investeringar och i påverkan på 
kommunen. Det behöver vi vänja oss vid när vi bor 
och verkar i en växande kommun. 

 

Den största enskilda satsningen i budgeten för 2016 
går till att förstärka arbetet med planering och 
genomförande av Ostlänken. Det är oerhört viktigt att 
Nyköpings kommun står rustad för att kunna 
genomföra allt snabbt och effektivt som har med detta 
stora projekt att göra. För att klara utmaningarna vi 
står inför tillförs ett antal tjänster Samhällsbyggnads-
avdelningen.  

  

Nyköping fortsätter att växa och de senaste åren har 
investeringstakten varit väldigt hög. Även 
fortsättningsvis kommer investeringar att krävas 
framför allt i fler förskoleplatser och ytterligare 
förbättrade skollokaler. Under de senaste tre åren har 
stora resurser tillförts skolan. Trots detta har skolan 
brottats med svårigheter att klara verksamheten inom 
givna budgetramar. Under 2016 fortsätter vårt arbete 
med att utveckla skolan i Nyköping genom att 
förbättra resultaten och att se till att det görs inom de 
ekonomiska ramar vi har till vårt förfogande. 

  

Bostadsbyggandet måste även fortsättningsvis vara 
stort. Nya riktlinjer för markanvisningar har tagits fram 
och ska snabba på processen från planering till  

 

 

genomförande. De senaste åren har nya hyresrätter 
tillkommit i Nyköping, Stigtomta samt Nävekvarn och 
ägardirektivet till Nyköpingshem om att bygga fler 
bostäder ligger fast. Ett förhållandevis stort antal av 
de lägenheter som byggts de senaste åren har varit 
seniorlägenheter och trygghetsboenden. Vi behöver 
nu rikta särskild uppmärksamhet på ungas möjlighet 
att etablera sig på bostadsmarknaden genom att 
utveckla projekt med mindre lägenheter för unga. 

  

Samarbetet och avsatta medel för särskilda 
landsbygdssatsningar har fallit väl ut och kommer att 
fortsätta. Utbyggnad av bredband är den högst 
prioriterade frågan. Nyköpings kommun har kommit 
långt via bolaget Gästabudsstaden och fortsätter den 
offensiva satsningen genom att bygga ut framtidens 
infrastruktur via fibernätet. 

  

En oroande trend de senaste åren är att behovet av 
försörjningsstöd ökat. Därför förstärker vi 
handläggningen för att ge större möjlighet att lotsa fler 
människor ur beroendet av försörjningsstöd. 

  

När Nyköping växer behövs fler jobb och fler växande 
företag. Då är det viktigt att klara företagens 
kompetensförsörjning. I budget 2016 lägger vi 
resurser på att stärka både Näringslivsavdelningen 
och Campus Nyköping för att tillsammans med 
näringslivet bli bättre på kompetensförsörjningsfrågor. 

  

Med de satsningar som görs i budget 2016 står vi väl 
rustade att möta de utmaningar bygget av Ostlänken 
och en fortsatt ökad befolkning i Nyköping innebär. 

 

 

 

 

 
 

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 
 
Nyköpings kommun tillhör de kommuner i landet som 
tillämpar ett så kallat beställar- utförarsystem. 
Kort sammanfattat innebär detta system att 
kommunens funktion att beräkna och dimensionera 
invånarnas behov av kommunala tjänster (beställa 
tjänster) hålls skild från funktionen att producera 
tjänsterna (utföra tjänster). 
 
Beställningarna görs alltid av de kommunala 
nämnderna medan verkställandet kan ske av både 
kommunala och privata utförare. Inom exempelvis 
äldreomsorgen beställer Vård- och omsorgsnämnden 
äldreboende av kommunens interna utförare 
och av flera externa utförare 
Målsättningen är att få en effektiv kommunal 
verksamhet genom att tydligt skilja 
mellan frågorna VAD som ska produceras och HUR 
det ska produceras. 
 
 
 
 

 
 
VAD ska spegla det politiska synsättet 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 verksamheterna. Efter förhandlingar med 
verksamheterna träffas en överenskommelse 
(internöverenskommelse) om vilken verksamhet som 
ska bedrivas, dess volym, kvalitet och vilken 
ersättning som ges för detta. 
 
HUR ska spegla det företagsekonomiska synsättet, 
det vill säga att produktionen av den beställda 
verksamheten ska ske så rationellt och effektivt som 
möjligt. Det är kommunens verksamheter som genom 
internöverenskommelser verkställer nämndernas 
uppdrag. Kommunstyrelsen är även 
produktionsstyrelse och är den nämnd som formulerar 
mål och ställer krav på verksamheten då det gäller 
personal, lokaler, utrustning och investeringar. 
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4 Omvärlden och Nyköping 
 

4.1 Sverige och 
omvärlden 

 

Återhämtningen fortsätter i den svenska ekonomin, 
svensk BNP växer och konjunkturen förstärks, enligt 
Konjunkturinstitutet (KI). Den stora immigrationen bidrar 
till att befolkningen och arbetskraften ökar. Även 
exporten, som under en längre period varit dålig, väntas 
få en god tillväxt de närmaste åren. Samtidigt ökar 
riskerna i omvärlden och i den för vår export viktiga 
omvärlden spretar utvecklingen. I USA föll BNP första 
kvartalet 2015, men för framtiden tror ändå KI att det 
kommer att gå bättre och att USA fortsätter vara en 
viktig drivkraft i den internationella 
konjunkturåterhämtningen. Även i flera tillväxtekonomier 
bromsade tillväxten in, positivt är återhämtningen i 
euroländerna som nu ser ut att stå på fastare grund.  

SKL fokuserar på den markanta ökningen av 
flyktinginvandringen i sin augustiprognos. Förändringen 
gäller nästan helt befolkningen under 65 år, som nu 
beräknas bli knappt 2 % större till 2018 än vad man 
tidigare prognosticerat. Då arbetslösheten i den gruppen 
antas vara betydligt högre än för andra grupper blir inte 
sysselsättningsökningen större än 1 %. För 
skatteunderlagstillväxten utgår SKL från den pågående 
konjunkturuppgången, när man spår att ekonomin 
kommer att vara i balans 2016 och att 
sysselsättningstillväxten därefter avtar. 

BNP  
Årlig procentuell förändring 

 År % 
Utfall 2013 1,3 

 2014 2,3 

Prognos 2015 3,1 

 2016 3,7 

 2017 2,4 

 2018 2,1 
Källa: SKL, juni 2015 
 
 

Trots starka inkomstökningar och växande befolkning 
har hushållens konsumtion utvecklats betydligt sämre än 
förväntat under 2015. SKL menar att det höga 
hushållssparandet hämmar tillväxten. 

BNP, arbetade timmar och produktivitet  

Index kvartal 1 år 2000 = 100 

 

 
Källa: SKL, Makronytt 1 2015, 2015-08-21 

4.2 Nyköping 
Nyköpings kommun har goda möjligheter att möta 
svängningarna i konjunkturen utifrån en stark position 
som tillväxtkommun. Prognosen visar fortsatt att 
Nyköpings befolkning ökar, vilket leder till ökade 
skatteintäkter som ger möjlighet att utveckla kommunens 
verksamheter och möta uppsatta mål och ambitioner för 
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 som därmed ger 
bostäder och företagande. För att möta utmaningen 
arbetar kommunen med genomförandet av den 
fördjupade översiktsplanen för staden med bland annat 
ett nytt resecentrum, ett antal förtätnings- och 
omvandlingsprojekt och ca 13001 nya bostäder under 
planperioden. 

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. 

                                                
 
 
1Den totala mängden bostäder fördelade på alla 
upplåtelseformer.  
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4.2.1 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.  

Fram till den sista juni 2015 har befolkningen ökat med 
344 personer och Nyköping hade vid utgången av juni 
53 852 invånare. Andra kvartalet var den största 
kvartalsökningen någonsin. Huvudorsaken till ökningen 
är det höga flyttningsnettot. Målsättningen är att 
befolkningen i kommunen ska öka med ca 700 invånare 
per år. 

I diagrammet nedan redovisas förväntad utveckling i 
olika åldersgrupper. 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. Under första halvåret 2015 har åldersgruppen ökat 
med 50 barn och om samma utveckling fortsätter under 
resten av av året kommer årsprognosen överträffas. 

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.  

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. Om ökningen i åldern 
6-15 år fortsätter i samma takt under andra halvåret 
kommer årsprognosen att stämma bra. 

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 2 400 
ungdomar. Under första halvåret 2015 är antalet 
ungdomar fler än prognostiserat. 

Åldersgruppen 65-79 år fortsätter öka främst beroende 
på att de stora kullarna födda på 40-talet och i början av 
50-talet passerar 65 års ålder. I början av 2020-talet 
planar dock ökningen ut på grund av att de små kullarna 
som föddes i mitten av 50-talet kommer med i gruppen. 

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. 
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4.2.2  Näringsliv 
Nyköping har ett starkt näringsliv i tillväxt. Detta är 
något som även syns i den senaste statistiken över 
antal företag och arbetstillfällen, som ökar. I 
kommunen finns 4464 (4355) registrerade företag(fg 
år inom parentes), varav 2268 aktiebolag, 1814 
enskilda firmor, 279 handelsbolag och 103 
kommanditbolag. Inom kommunen finns 24 191 
arbetstillfällen.  

Kommunens målsättning är att företagandet 
kontinuerligt ska utvecklas i hela kommunen, såväl i 
tätorten som i 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. 

 

4.2.3  Arbetsmarknad 
 

Öppet arbetslösa som andel av den registerbaserade 
arbetskraften per sista juli var 3,7 % i Nyköpings 
kommun. En ökning med 0,1 % sedan samma period 
förra året. I antal är det 941 personer, en ökning med 
39 sedan juli 2014. Samtidigt hade länet och riket en 
minskning med vardera 0,2 %. I Nyköping var 985 
personer i program med aktivitetsstöd, en minskning 
med 7 sedan 2014. 

Den öppna arbetslösheten bland ungdomar 18-24 år 
har minskat jämfört med samma tid 2014 år och 
uppgår nu till 5,1 %, 156 personer, en minskning med 
1,9 % sedan 2014 Även i länet och riket har den 
öppna arbetslösheten bland ungdomar minskat, med 
1,6 % respektive 0,9 %. 

För utrikesfödda är andelen öppet arbetslösa 13,5 % i 
Nyköping, lägre än i länet som har 16,5 %, men högre 
än rikets 11,9 %. I länet har fem kommuner högre 
andel och tre kommuner lägre andel. För Nyköping 
handlar det om 461 personer, ungefär hälften av den 
totala arbetslösheten.  

 

Andel av den 
registerbaser
ade 
arbetskraften 
totalt 

    

TotalTotalTotalTotal UngdUngdUngdUngdomar 18omar 18omar 18omar 18----24 år24 år24 år24 år 

 Juli 2015Juli 2015Juli 2015Juli 2015    FörändringFörändringFörändringFörändring    Juli 2015Juli 2015Juli 2015Juli 2015    FörändringFörändringFörändringFörändring    

Nyköping 3,7 % 0,1 % 5,1 % -1,9 % 
Länet 5,1 % -0,2 % 7,7 % -1,6 % 
Riket 4,1 % -0,2 % 6,2 % -0,9 % 

Utfall juli 2015 och förändring sedan juli 2014
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5 Ekonomi 

5.1 Budgetramar 
 

MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
20202020111144442222    

BudgetBudgetBudgetBudget    
2222000011115555    

BudgetBudgetBudgetBudget    
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012018888    

Barn- och ungdomsnämnd -927,7 -917,2 -951,2 -987,6 -1 027,5 

Utbildning,  arbetsmarknad  och integrationsnämnd -256,8 -247,1 -251,2 -258,5 -267,1 

Kultur- och fritidsnämnd -81,5 -87,0 -97,2 -98,1 -107,1 

Vård- och omsorgsnämnd -818,9 -847,3 -871,9 -892,8 -917,0 

Social nämnd -175,8 -183,3 -196,3 -200,2 -205,0 

Bygg- och tekniknämnd -64,1 -75,4 -86,8 -96,9 -103,1 

Avgiftskollektiv 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Miljönämnd -8,4 -9,2 -10,9 -13,1 -14,5 

Överförmyndarnämnd -3,2 -4,3 -4,6 -4,9 -5,2 

Kommunstyrelsen -282,5 -322,5 -352,7 -360,1 -371,1 

Kommunfullmäktige -5,2 -5,9 -5,9 -5,9 -5,9 

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

Servicenämnd 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Valnämnd -1,8 -0,0 0,0 0,0 2,0 

Summa Summa Summa Summa nämndernämndernämndernämnder    ----2222    622,8622,8622,8622,8    ----2222    701,4701,4701,4701,4    ----2222    830,9830,9830,9830,9    ----2222    999920,320,320,320,3    ----3333    000027,727,727,727,7    

                        

Skatteintäkter 2 192,8 2 306,2 2 422,2 2 526,4 2 635,0 

Generella statsbidrag 453,6 470,8 483,1 483,1 487,9 

Räntenetto -20,9 -38,4 -30,1 -41,0 -46,1 

Övrigt -14,2 -4,3 -8,4 -6,1 -9,5 

Reavinster fastigheter/finansiella placeringar 34,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa finansieringSumma finansieringSumma finansieringSumma finansiering    

 

Årets resultatÅrets resultatÅrets resultatÅrets resultat    

 

Reavinster 

            2222    646,2646,2646,2646,2    

 

23,523,523,523,5 

 

-34,9 

2222    734,4734,4734,4734,4    

 

33,033,033,033,0    

    

- 

2222    888866666,86,86,86,8    

    

33335555,,,,9999    

    

- 

2222    999962,62,62,62,4444    

 

42,142,142,142,1    

    

- 

3333    067,3067,3067,3067,3    

 

39,639,639,639,6    

    

- 

Justeringsposter mot tidigare års resultat 7,6 - - - - 

Justeringar enligt balanskravet 

Justerat resultatJusterat resultatJusterat resultatJusterat resultat 

----    

----3,83,83,83,8    

    

- 

33,033,033,033,0    

- 

35,935,935,935,9    

-3,8 

38,338,338,338,3    

- 

39,639,639,639,6    

 

                                                
 
 
2 Nämnd inklusive produktionens nettoresultat 
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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 augusti 2015.  

Skatteunderlagstillväxten kommer att vara fortsatt bra. 
SKL räknar med att den under 2015 tilltar betydligt 
jämfört med 2014. Skälen är dels större ökningar av 
löner och pensioner, dels ändrade avdragsregler som 
påverkar skatteunderlaget. 2016 tilltar 
skatteunderlagstillväxten ytterligare, som en följd av 
att ökningstakten för arbetade timmar och 
pensionsinkomster höjs. 

SKL:s beräkningar utgår ifrån att den pågående 
konjunkturuppgången leder till att svensk ekonomi  

kommer att befinna sig i ett neutralt konjunkturläge 
mot slutet av 2016. Med en neutral konjunktur 
förändras sysselsättningen i lugnare takt, dessutom 
räknar man med en snabbare ökning av 
grundavdragen efter 2016. 

Nyköpings kommuns betalning till LSS-utjämningen 
beräknas under 2015 bli 14,5 mnkr, nästan en 
fördubbling jämfört med 2014. För 2016 har 
prognosen sjunkit till att kommunen ska betala 7,1 
mnkr, en stor förbättring. I LSS-utjämningen ska de 
skillnader som kan finnas i olika delar av landet 
utjämnas, så att oavsett var i landet man bor ska man 
som funktionshindrad ha samma möjlighet till stöd. 
Nyköpings kommuns betalning till LSS-utjämningen 
beror alltså till stora delar på hur många brukare 
kommunen har och vilka insatser de har, i jämförelse 
med övriga landet. Att Nyköping för 2016 har en lägre 
prognos, beror dels på att underlaget för LSS-
beräkningen har ändrats, så att ett par av de insatser 
vi erbjuder har ökat i kostnad och på en ökning av köp 
av entreprenader, dels på en förändring i landets 
övriga kommuner. 

Nyckeltal för den svenska ekonomin, augusti 2015  

Årlig procentuell förändring Årlig procentuell förändring Årlig procentuell förändring Årlig procentuell förändring     2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018        

SKL:s skatteunderlagsprognos, augusti 2015 3,2 4,8 5,6 4,3 4,3  

Arbetade timmar* 1,8 1,0 1,6 0,7 0,5  

Timlön, nationalräkenskaperna 2,0 3,0 3,2 3,4 3,5  

Konsumentpriser (KPI) -0,2 0,1 1,5 2,9 3,1  
* Kalenderkorrigerad utveckling Källa: SKL, MakroNytt 2015-08-21 
 

5.2.2 Räntenetto 
Den höga investeringsnivån har inneburit och kommer 
att innebära en ökad upplåning i kommunen. Det 
innebär ett försämrat räntenetto, som ändå mildras av 
att räntan beräknas ligga kvar på en låg nivå under 
planperioden. Nettot påverkas även av att ränte-
kostnader på pensionsavsättningarna stiger under 
planperioden, från knappt 3 mnkr 2016 till drygt 8 
mnkr 2018.  

 

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 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012018888    

Folkmängd, antal 53 508 54 438 55 138 55 838 56 538 

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

Redovisat resultat, mnkr 23,5 33,0 35,9 42,1 39,6 

Nettokostnadernas andel av totala skatteintäkter, % 100,2 97,4 97,8 97,4 97,3 

Avskrivningar, mnkr - 135,6 -146,6 -170,4 -190,1 -202,4 

Soliditet, inkl ansvarsförbindelse, % 6,2 7,2 5,8 6,3 7,1 

Självfinansieringsgrad, % 24 29 27 48 73 
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6 Kommunfullmäktiges styrning 
 

6.1  Vision 2030 
Visionen är en politisk viljeinriktning som visar synen 
på hur Nyköpings kommunala verksamheter ska 
utvecklas fram till 2030. Visionen är vägledande när 
kommunens verksamheter planeras och genomförs:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2  God ekonomisk 
hushållning 

Enligt kommunallagen ska kommunen i samband med 
budgeten ange finansiella mål för ekonomin, dessa 
finns angivna i avsnitt 7.5 under målområde ”Hållbar 
ekonomi”. 

 

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 har identifierat särskilda 
målområden där resultatet bör förbättras under 
perioden 2016-2018. Dessa finns angivna som 
prioriterade målområden i kap 7 inom vilka respektive 
nämnd och produktionsstyrelsen har formulerat mål 
och angivit förväntat resultat under budgetperioden. 

 

Utöver det följer även Kommunfullmäktige särskilt upp 
nämndernas grunduppdrag utifrån de mått som finns 
angivna i Kommunens Kvalitet i Korthet (SKLs 
jämförande statistik, KKiK), se avsnitt 6.3. 
Målsättningen är att Nyköping ska tillhöra de 100 
bästa kommunerna i landet i kommunjämförande 
mätningar som KKiK, Öppna jämförelser och SCBs 
medborgarundersökning.  

 

 

 

 

 

 

 

6.3  Grunduppdraget 
I Nyköpings kommun styrs och utvecklas 
organisationen utifrån vår vision och värdegrund, en 
tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan beställare och 
utförare samt genom: 

- Beställningar (internöverenskommelser och externa 
avtal) av grunduppdraget  

- Resultatförbättringar inom prioriterade målområden  

- Genom särskilda uppdrag  till nämnd, 
produktionsstyrelse eller kommundirektör 

Goda verksamhetsresultat inom grunduppdraget är 
organisationens och medarbetarens främsta uppgift. Det 
uppdrag som nämnderna ansvarar för framgår av det 
reglemente som fastställts av kommunfullmäktige och 
utgör det grunduppdrag som nämnder och verksamheter 
ansvarar för gentemot våra brukare och medborgare.  

Grunduppdraget ska främst svara upp mot lagstiftning 
och nationella mål, men kan också innehålla en 

verksamhetsnämnds specifika kravnivå utifrån 
medborgarnas förväntningar. I Nyköpings kommun 
beskrivs grunduppdraget i huvudsak genom beställningar 
Genom nämndernas uppföljning av grunduppdraget är 
det möjligt att identifiera inom vilka målområden som 
resultaten behöver förbättras. 

Kommunfullmäktige följer upp grunduppdraget utifrån de 
områden och mått som finns angivna i kommunens 
kvalitet i korthet (SKL:s jämförande statistik, KKiK).  
Målsättningen är att Nyköping minst ska tillhöra de 100 
bästa kommunerna i landet.  

Rankingen är färgmarkerad i tabellen nedan, grön färg 
indikerar att Nyköping når upp till målsättningen och röd 
färg indikerar att rankingen är lägre än målsättningen. 
Sammanställningen visar att rankingen når upp till 
målsättningen för 54-59 % av måtten under perioden 
2012-2014.

Nyköping är en hållbar och växande kommun 
som tar vara på sina unika möjligheter. Det 
geografiska läget i en stark tillväxtregion med 
både lokal och internationell närhet gör 
Nyköping attraktivt. 
 

Med förbättrade kommunikationer är Nyköping 
en integrerad del av Stockholm – Mälardalen. 
Ökad regional och internationell rörlighet är en 
del av vardagen. 
 

Nyköping erbjuder livskvalitet med trivsamma 
boendemiljöer, välutbyggd samhällsservice och 
ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. I 
Nyköping är det nära och tryggt att leva i livets 
alla skeden.  
 

Det är enkelt för företagare att förverkliga sina 
idéer i Nyköping. Genom befolkningstillväxten 
och en god tillgång på mark för etablering 
skapas förutsättningar för ett rikt näringsliv. Här 
står utbildning och kunskap i centrum för ett 
livslångt lärande. 

I Nyköping finns framtidstro. Nyköping går före 
och byggs för ökad social sammanhållning och 
grön omställning. 
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KKiK områdeKKiK områdeKKiK områdeKKiK område MåttMåttMåttMått    Ranking Ranking Ranking Ranking 
2012201220122012 

Ranking Ranking Ranking Ranking 
2013201320132013 

Ranking Ranking Ranking Ranking 
2014201420142014    

Ansvarig Ansvarig Ansvarig Ansvarig 
nämndnämndnämndnämnd    

TillgänglighetTillgänglighetTillgänglighetTillgänglighet    Andel som får svar på e-post inom två 
arbetsdagar. 

94 54 153 PS 

    Andel som tar kontakt med kommunen via telefon 
som får ett direkt svar på en enkel fråga. 

34 42 91 PS 

    Andel som upplever ett gott bemötandevid kontakt 
med kommunen 

32 39 68 PS 

    Öppethållande på huvudbiblioteket utöver tiden 
08-17 på vardagar 

33 36 45 KFN 

    Öppethållande i simhallen utöver 08-17 på 
vardagar 

41 42 -3 KFN 

    Öppethållande på återvinningscentralen utöver 8-
17 på vardagar 

97 23 22 BTN 

    Andel barn som erbjudits plats inom 
förskoleverksamheten och som har fått plats på 
önskat placeringsdatum 

124 118 147 BUN 

    Väntetid för de som inte fått plats för sitt barn inom 
förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum 

135 
 

138 163 BUN 

    Väntetid för att få plats på ett äldreboende från 
ansökan till erbjudande om plats 

49 96 62 VON 

    Väntetid från första kontakttillfället för ansökan vid 
nybesök till beslut inom försörjningsstöd 

118 107 108 SN 

TrygghetTrygghetTrygghetTrygghet    Nöjd Regionindex - Trygghet 80 75 89 KS 

    Personalkontinuitet, antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar 

114 147 133 VON 

    Barn per årsarbetare i förskolan 62 112 90 BUN 

Delaktighet och Delaktighet och Delaktighet och Delaktighet och 
informationinformationinformationinformation    

Valdeltagande i senaste kommunvalet 73 73 65 KS 

    Kommunens webbinformation till medborgarna 34 19 24 KS 

    Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att 
delta i kommunens utveckling 

18 42 12 KS 

    Hur väl medborgarna upplever att de har insyn 
och inflytande över kommunens verksamhet 

61 75 54 KS 

EffektivitetEffektivitetEffektivitetEffektivitet    Kostnad förskola, kr/ inskrivet barn 221 239 242 BUN 

    Resultat för elever i årskurs 6 i kommunen på de 
nationella proven 

- 38 67 BUN 

    Resultat för elever i årskurs 3 i kommunen på de 
nationella proven 

258 207 199 BUN 

    Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram 
på gymnasiet, hemkommun 

130 134 156 BUN 

    Elever i årskurs 8:s syn på skolan och 
undervisningen 

27 54 45 BUN 

    Kostnad per betygspoäng i åk 9 110 162 189 BUN 

    Gymnasieelever som fullföljer 
gymnasieutbildningen inom 4 år 

142 177 123 UAIN 

    Kostnad för de elever som inte fullföljer ett 
gymnasieprogram 

124 167 111 UAIN 

    Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl 
lokalkostnader, kr/brukare 

52 121 -4 VON 

    Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med 
sitt särskilda boende 

185 182 173 VON 

    Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 156 97 74 VON 

                                                
 
 
3 Simhallen var stängd 2014. 
4 Måttet redovisas med ett års eftersläpning. 
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KKiK områdeKKiK områdeKKiK områdeKKiK område MåttMåttMåttMått    Ranking Ranking Ranking Ranking 
2012201220122012 

Ranking Ranking Ranking Ranking 
2013201320132013 

Ranking Ranking Ranking Ranking 
2014201420142014    

Ansvarig Ansvarig Ansvarig Ansvarig 
nämndnämndnämndnämnd    

Effektivitet (forts.)Effektivitet (forts.)Effektivitet (forts.)Effektivitet (forts.)    Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med 
sin hemtjänst 

13 49 102 VON 

    Andel ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett 
år efter avslutad insats/utredning 

95 34 71 SN 

SamhällsutvecklingSamhällsutvecklingSamhällsutvecklingSamhällsutveckling    Andel förvärvsarbetare invånare, 20-64 år 110 106 -4 KS 

    Invånare som någon gång under året erhållit 
ekonomiskt bistånd 

133 155 145 SN 

    Antal nyregistrerade företag per 1000/invånare 186 141 137 KS 

    Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad 75 109 83 KS 

    Hushållsavfall som återvinns genom 
materialåtervinning 

22 21 -4 BTN 

    Miljöbilar i kommunorganisationen 57 55 151 PS 

    Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 25 41 60 PS 

    Hur medborgarna ser på sin kommun som en 
plats att bo och leva på 

42 59 53 KS 

 

 

 

 

6.1  Särskilda uppdrag 
 

  Slutrapport 

Särskilt uppdrag till Barn och Ungdomsnämnden   KS för beslut 
Nämnden får i uppdrag att utreda och pröva på vilket sätt Elevhälsan kan 
följas upp kvalitativt och kvantitativt, samt hur tillgänglig elevhälsan är för alla 
elever i kommunala och fristående skolor. 
 

Särskilda uppdrag till Kommundirektören   

1. Genomföra en översyn samt föreslå revideringar av all verksamhet som 
rör arbetsmarknadsfrågor, liksom verksamhetens organisation och 
lokalisering. Särskilt ska tidigare beslutade satsningar på unga upp till 25 
följas upp med analys för fortsatt utveckling av de Campusanknutna delarna. 
Arbetsmarknadsenhetens verksamhet som riktas till grupper som står långt 
från arbetsmarknaden ska utredas med beaktande av kopplingen till 
försörjningsstöd. 

2. Ta fram förslag till försök med 6-timmars arbetsdag inom en begränsad 
del av den kommunala vård och omsorgsverksamheten. Försöket ska 
planeras klart att genomföra senast 2017. 

3. Ta fram förslag till beslut om en differentierad lokalhyressättning för de 
kommunala scenerna. Målsättning ska vara att skapa bättre förutsättningar 
för smala program och mindre aktörer på tider då lokaler har en låg 
nyttjandegrad. Förslaget ska vara klart och beslut tagna i god tid inför 
jubileumsåret 2017. 

4. Planera och genomföra ett projekt för att ta fram en grundstruktur för 
social sammanhållning. Projektet ska omfatta omvärldsanalys hur andra 
kommuner arbetar med social sammanhållning, definiera begrepp och 
beskriva vad social hållbarhet är samt exemplifiera hur det kan fungera som 
styrfaktor inom de kommunala verksamheterna.  Utreda och föreslå strategi 
och arbetsmodell för implementering av jämställdhetsfrågor i beslutsfattande 
och verksamheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KS för beslut 
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7 Mål för nämnder och styrelser
 

 
Prioriterade målområden   

Verksamhetsnämnderna ges i uppdrag att förbättra 
resultaten inom de prioriterade målområden som finns 
angivna i tabellen till höger. Produktionsstyrelsen 
ansvarar för krav som ska ställas på personal, lokaler 
och utrustning i verksamheten och ansvarar därför för 
målområden som kommunal organisation och hållbar 
ekonomi. 

Detta innebär att all verksamhet i huvudsak fokuserar 
och kraftsamlar sitt förbättringsarbete kring dessa 
målområden under 2016 och vid behov längre.  

 

 

 

Prioriterat målområdePrioriterat målområdePrioriterat målområdePrioriterat målområde    NämndNämndNämndNämnd/styrelse/styrelse/styrelse/styrelse    

Hållbar tillväxt Kommunstyrelsen 

Grön omställning Bygg- och 
tekniknämnden 

Miljönämnden 

Kommunstyrelsen 

Produktionsstyrelsen 

Social sammanhållning 

 

Samtliga 
verksamhetsnämnder 

Kommunal organisation Produktionsstyrelsen 

Hållbar ekonomi Produktionsstyrelsen 

 

7.1  Målområde: Hållbar tillväxt 
Övergripande mål:Övergripande mål:Övergripande mål:Övergripande mål:    

EEEEn n n n påbörjad byggnation av Ostlänken påverkar Nyköpings tillväxt och bidrar till att göra kommunen till en integrerad del av Stocpåbörjad byggnation av Ostlänken påverkar Nyköpings tillväxt och bidrar till att göra kommunen till en integrerad del av Stocpåbörjad byggnation av Ostlänken påverkar Nyköpings tillväxt och bidrar till att göra kommunen till en integrerad del av Stocpåbörjad byggnation av Ostlänken påverkar Nyköpings tillväxt och bidrar till att göra kommunen till en integrerad del av Stockholm kholm kholm kholm 
Mälardalen. Mälardalen. Mälardalen. Mälardalen.     

• Befolkningen ökar med ca 700 invånare per årBefolkningen ökar med ca 700 invånare per årBefolkningen ökar med ca 700 invånare per årBefolkningen ökar med ca 700 invånare per år    
• Utveckling av nya, hållbara boendemiljöer som underlättar för cykelUtveckling av nya, hållbara boendemiljöer som underlättar för cykelUtveckling av nya, hållbara boendemiljöer som underlättar för cykelUtveckling av nya, hållbara boendemiljöer som underlättar för cykel    och kollektivtrafikoch kollektivtrafikoch kollektivtrafikoch kollektivtrafik    
• I Nyköping finns ett bra företagsklimat med god rådgivning och snabb myndighetshandläggningI Nyköping finns ett bra företagsklimat med god rådgivning och snabb myndighetshandläggningI Nyköping finns ett bra företagsklimat med god rådgivning och snabb myndighetshandläggningI Nyköping finns ett bra företagsklimat med god rådgivning och snabb myndighetshandläggning    

 

Nämnd/StyrelseNämnd/StyrelseNämnd/StyrelseNämnd/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 för för för för 
avrappavrappavrappavrapporteringorteringorteringortering    

2012012012016666    2012012012017777    2012012012018888    

Kommunstyrelsen 
Befolkningen ökar 
med ca 700 invånare 
per år 

Antal invånare 
(SCB) 

53 508 
inv 
(2014) 

+700 
jmf 

2015 

+700 
jmf 

2016 

+700 
jmf 

2017 

Del- och års-
bokslut 

I Nyköping finns ett 
bra företagsklimat 
med god rådgivning 
och snabb 
myndighets-
handläggning 

Företagarnas 
upplevelse om 
kommunens 
service (NKI, 
SBA) 

Index 68 
(2013) 

+1 jmf 
2015 

73 73 Årsbokslut 

Skapa goda 
förutsättningar för 
företagande 

Företagsklimat 
(kommun-
ranking, Svenskt 
näringsliv) 

Rank 94  
(2013) 

-11 jmf 
2015 

Rank 
50 

Rank 
50 

Årsbokslut 

Skapa förutsättningar 
för tillväxt om 700 
invånare per år 

Antal lägenheter 
i sålda 
flerbostads-
hustomter 

195 
(2014) 

1405 140 140 Årsbokslut 

                                                
 
 
5 140 lägenheter är en delmängd av det förväntade antalet bostäder då även andra än kommunen är markägare. 
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7.2  Målområde: Grön omställning 
Övergripande mål:Övergripande mål:Övergripande mål:Övergripande mål:    

Nyköpings kommun går före i den gröna omställningen.Nyköpings kommun går före i den gröna omställningen.Nyköpings kommun går före i den gröna omställningen.Nyköpings kommun går före i den gröna omställningen.    

• Kommunens klimatKommunens klimatKommunens klimatKommunens klimatmål ger vägledning för hur vi uppnår en hållbar utveckling samtidigt som klimatpåverkande faktorer minskarmål ger vägledning för hur vi uppnår en hållbar utveckling samtidigt som klimatpåverkande faktorer minskarmål ger vägledning för hur vi uppnår en hållbar utveckling samtidigt som klimatpåverkande faktorer minskarmål ger vägledning för hur vi uppnår en hållbar utveckling samtidigt som klimatpåverkande faktorer minskar    
• Med ett strategiskt vattenvårdsarbete stärks den biologiska mångfalden i sjöar, åar och ÖstersjönMed ett strategiskt vattenvårdsarbete stärks den biologiska mångfalden i sjöar, åar och ÖstersjönMed ett strategiskt vattenvårdsarbete stärks den biologiska mångfalden i sjöar, åar och ÖstersjönMed ett strategiskt vattenvårdsarbete stärks den biologiska mångfalden i sjöar, åar och Östersjön    
• Kommunens verksamheter och strategiskKommunens verksamheter och strategiskKommunens verksamheter och strategiskKommunens verksamheter och strategiskaaaa    planering göplanering göplanering göplanering gör det lätt för medborgarna att göra miljövänliga och hälsosamma val i r det lätt för medborgarna att göra miljövänliga och hälsosamma val i r det lätt för medborgarna att göra miljövänliga och hälsosamma val i r det lätt för medborgarna att göra miljövänliga och hälsosamma val i 

vardagenvardagenvardagenvardagen    
 

Nämnd/StyrelseNämnd/StyrelseNämnd/StyrelseNämnd/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 för för för för 
avrappavrappavrappavrapporteringorteringorteringortering    

2012012012016666    2012012012017777    2012012012018888    

Bygg och tekniknämnden 
Medborgarna ska 
uppleva att det är lätt 
att cykla i Nyköping 

Andel nöjda 
medborgare 
angående gång- 
och cykelvägar 
”Nöjd 
medborgar-
index, gång- och 
cykelvägar”  
(SCB 
medborgar-
undersökning) 

52 (2014) 55 56 57 Årsbokslut 

Återvunnet 
hushållsavfall i 
förhållande till totala 
mängden 
hushållsavfall ska öka 

Återvunnet 
hushållsavfall i 
förhållande till 
totala mängden 
hushållsavfall 
(KkiK) 

51 % 56 58 60 Årsbokslut 

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

Antal 
inventerade 
avlopp (egen 
mätning) 

430 
(2014) 

800 800 800 Årsbokslut 

Kommunstyrelsen 
Utsläppen av 
växthusgaser ska till 
år 2020 minska mer 
än 45 % (jmf 1990) 

Utsläpp av 
växthusgaser, 
ton/år (RUS) 
 

317 031 
ton/år 
(2012) 

<föreg. 
år 

<föreg. 
år 

<föreg. 
år 

Årsbokslut 

Uppnå god status på 
sjöar och 
vattendragenligt EU:s 
vattendirektiv 

Kvävehalten i 
mellanfjärden, 
µg/liter (SKVVF) 
 

808 
(2013) 
810 
(2012) 

<föreg. 
år 

<föreg. 
år 

<föreg. 
år 
(322 år 
2021) 

Årsbokslut 

Kommunens 
verksamheter och 
strategiska planering 
gör det lätt för 
medborgarna att göra 
miljövänliga och 
hälsosamma val i 
vardagen 

Vad medborgare 
tycker om 
kommunens 
miljöinsatser för 
att kunna leva 
miljövänligt 
(SCB, index 0-
100) 

56 (2014) 
Riket:55 
(2014) 

56 56 56 Årsbokslut 

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

Andel fordon i 
kollektivtrafiken 
som drivs med 
förnyelsebara 
drivmedel, % 
(SKTM) 

0 % 
(2014) 

> 2014 100 % 100 % Årsbokslut 
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Nämnd/StyrelseNämnd/StyrelseNämnd/StyrelseNämnd/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 för för för för 
avrappavrappavrappavrapporteringorteringorteringortering    

2012012012016666    2012012012017777    2012012012018888    

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

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

Definition 
och väg-
ledning 
fram-
tagen 
(2015) 

100 % 100 % 100 % Årsbokslut 

Produktionsstyrelsen 
Utsläppen av 
växthusgaser ska till 
år 2020 minska mer 
än 45 % (jmf 1990). 

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

24,7 
(2014) 
 

>föreg. 
år 

>föreg. 
år 

>föreg. 
år 

Årsbokslut 

År 2020 har den 
totala 
energiförbrukningen i 
kommunens 
fastigheter minskat 
med 20 % (jmf 2009). 

Energiförbruk-
ning i 
kommunens 
egenförvaltade 
fastigheter 
kWh/kvm 
(Tekniska 
divisionen) 

126 
kWh/kvm 
(2014) 
152 
kWh/kvm 
(2013) 

<föreg. 
år 

<föreg. 
år 

<föreg. 
år 
 
(122 
kWh/ 
kvm år 
2020) 

Årsbokslut 
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7.3  Målområde: Social sammanhållning 
Övergripande mål:Övergripande mål:Övergripande mål:Övergripande mål:    

• Nyköpings kommun arbetar aktivt inom alla verksamheter med social sammanhållningNyköpings kommun arbetar aktivt inom alla verksamheter med social sammanhållningNyköpings kommun arbetar aktivt inom alla verksamheter med social sammanhållningNyköpings kommun arbetar aktivt inom alla verksamheter med social sammanhållning    
• Nyköping ska upplevas som en trygg kommun och sträva efter en god folkhälsaNyköping ska upplevas som en trygg kommun och sträva efter en god folkhälsaNyköping ska upplevas som en trygg kommun och sträva efter en god folkhälsaNyköping ska upplevas som en trygg kommun och sträva efter en god folkhälsa    
• Nyköping erbNyköping erbNyköping erbNyköping erbjuder ett rikt kulturjuder ett rikt kulturjuder ett rikt kulturjuder ett rikt kultur----    och fritidsliv, där alla kan vara delaktiga i samhällsoch fritidsliv, där alla kan vara delaktiga i samhällsoch fritidsliv, där alla kan vara delaktiga i samhällsoch fritidsliv, där alla kan vara delaktiga i samhälls----    och kulturlivet oavsett ålder, kön, etnicitet, och kulturlivet oavsett ålder, kön, etnicitet, och kulturlivet oavsett ålder, kön, etnicitet, och kulturlivet oavsett ålder, kön, etnicitet, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och religionfunktionsnedsättning, sexuell läggning och religionfunktionsnedsättning, sexuell läggning och religionfunktionsnedsättning, sexuell läggning och religion    
• Det är möjligt för personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar atDet är möjligt för personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar atDet är möjligt för personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar atDet är möjligt för personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar att på samma villkor som andra kunna röra sig i t på samma villkor som andra kunna röra sig i t på samma villkor som andra kunna röra sig i t på samma villkor som andra kunna röra sig i 

samhället samhället samhället samhället     
• Att kunna påverka den vardag som man är en del av eller som anhörig ska vara självklart. I förskola, skola, omsorg och Att kunna påverka den vardag som man är en del av eller som anhörig ska vara självklart. I förskola, skola, omsorg och Att kunna påverka den vardag som man är en del av eller som anhörig ska vara självklart. I förskola, skola, omsorg och Att kunna påverka den vardag som man är en del av eller som anhörig ska vara självklart. I förskola, skola, omsorg och 

äldrevård är upplevelsen att man kan påverka sin vardag äldrevård är upplevelsen att man kan påverka sin vardag äldrevård är upplevelsen att man kan påverka sin vardag äldrevård är upplevelsen att man kan påverka sin vardag     
 

Nämnd/StyrelseNämnd/StyrelseNämnd/StyrelseNämnd/Styrelse    

NämndmåNämndmåNämndmåNämndmållll    

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 för för för för 
avavavav----
rapprapprapprapporteringorteringorteringortering    

2012012012016666    2012012012017777    2012012012018888    

Barn- och ungdomsnämnden 

Alla skolor är bra 
skolor, likvärdigheten 
mellan Nyköpings 
kommunala 
grundskolor har ökat. 

Andel 
skolenheter med 
årskurs 3 vars 
resultat i 
nationella 
ämnesprov i 
svenska och 
matematik i 
årskurs 3 
avviker max 10 
% från enhet 
med högsta 
resultat. 

67 % (Sv) 
och 33 % 
(Ma) 
avviker 
max10 % 
(2014) 

> 2015 >föreg. 
år 

>föreg. 
år 

Del- och 
årsbokslut 

Andel 
skolenheter med 
åk 6 vars 
genomsnittliga 
betygspoäng 
avviker max 3 
poäng från 
enhet med 
högsta resultat. 

50 % 
avviker 
max 3 
poäng  
(2014) 

> 2015 >föreg. 
år 

>föreg. 
år 

Del- och 
årsbokslut 

Barn och elever 
upplever att 
verksamheten är 
trygg och trivsam 
samt ger möjlighet till 
inflytande och ansvar.  
 

Andel elever i åk 
5 och 8 som 
instämmer i 
attitydunder-
sökning. 

Åk 5:  
88 % 
Åk 8:  
84 % 
(2012) 

> 90 % >föreg. 
år 

>föreg. 
år 

Del- och 
årsbokslut 

Andel barn i 
förskola och 
annan 
pedagogisk 
verksamhet, 3-5 
år, som 
instämmer i 
attitydunder-
sökning. 

Nytt 

(2015) 

> 90 % >föreg. 
år 

>föreg. 
år 

Del- och 
årsbokslut 

Utbildnings- arbetsmarknads och integrationsnämnden  
Studerande på 
vuxenutbildningen 
ska kunna påverka 
sin vardag så att de 
fullföljer sin utbildning 

Andel SFI-
studerande som 
genomfört 
studier utan 
avbrott, %  

76 % 
(2014) 

≥ än 
basår 

≥ än 
basår 

≥ än 
basår 

Årsbokslut 
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Nämnd/StyrelseNämnd/StyrelseNämnd/StyrelseNämnd/Styrelse    

NämndmåNämndmåNämndmåNämndmållll    

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 för för för för 
avavavav----
rapprapprapprapporteringorteringorteringortering    

2012012012016666    2012012012017777    2012012012018888    

Individen rustas för 
vuxenlivets behov 

Examensbevis, 
% 
a) högskoleför-
beredande 
program  
b) yrkesprogram 

a) 92,5% 
b) 92 % 
(2014) 

 

≥ än 
basår 

≥ än 
basår 

≥ än 
basår 

Årsbokslut 

Andelen 
godkända betyg 
i SFI 1A i 
Nyköping som 
andel av 
genomsnitt för 
riket. 
(Skolverket) 

Rikssnitt = 
index 100 

174 (2013) 

206 (2014) 

175 175 175 Årsbokslut 

Kultur- och fritidsnämnden 

Tillgängligheten vid 
kommunens 
utebadplatser 
förbättras 

Insatser för ökad 
tillgänglighet vid 
kommunens 
utebadplatser 
för personer 
med funktions-
nedsättning 
(Egen uppgift) 

2 (2012) 4 4 4 Årsbokslut 

Medborgarma är lika 
nöjda med kultur- och 
fritidslivet oavsett kön 
och ålder, differensen 
har minskat jfr 
föregående år. 

Differens i index 
beroende på 
kön och ålder, 
(Nöjd 
medborgar-
index SCB) 

9 (2013) <9 <8 <7 Årsbokslut 

Vård- och omsorgsnämnden 
Äldre personer i 
särskilt boende eller 
hemtjänst upplever 
att de kan påverka sin 
vardag 

Andel kunder 
som är 
nöjda/mycket 
nöjda med sitt 
inflytande 
(Social-
styrelsens 
enkät) 

Hem-
tjänst 
91 % 
(2014) 

≥91% ≥91% ≥91% Årsbokslut 

Särskilt 
boende 
80 % 
(2014) 

≥80% ≥80% ≥80% Årsbokslut 

Funktionsnedsatta 
upplever att de kan 
påverka sin vardag 

Andel som är 
nöjda/mycket 
nöjda med sin 
möjlighet att 
påverka 
(Division Social 
omsorgs enkät) 

Grupp- 
och 
service-
bostad 
67 % 
(2014) 

≥67% ≥67% ≥67% Årsbokslut 

Personlig 
assistans
71 % 
(2014) 

≥71% ≥71% ≥71% Årsbokslut 

Socialnämnden 
Antalet hemlösa i 
kommunen ska 
minska 

Antalet personer 
i akut hemlöshet 
(egen mätning) 

21 
personer 
(år 2015) 

< år 
2015 

< år 
2016 

< år 
2017 

Årsbokslut 

Andelen barn som 
lever i familjer med 
långvarigt ekonomiskt 
bistånd ska inte 
överstiga andelen i 
riket 

Andelen barn 
som ingår i 
familjer med 
långvarigt 
ekonomiskt 
bistånd (Kolada) 

2,0 % (år 
2013) 
jmf 2,1 % 
i riket 

≤ riket ≤ riket ≤ riket Årsbokslut 
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Nämnd/StyrelseNämnd/StyrelseNämnd/StyrelseNämnd/Styrelse    

NämndmåNämndmåNämndmåNämndmållll    

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 för för för för 
avavavav----
rapprapprapprapporteringorteringorteringortering    

2012012012016666    2012012012017777    2012012012018888    

Bygg- och tekniknämnden 
Alla medborgare 
upplever tillgänglighet 
till allmänna platser 
och allmänna 
arrangemang 

Antal åtgärder 
för att förbättra 
tillgängligheten 
till allmänna 
platser 

5  
(2014) 

5 5 5 Årsbokslut 

Miljönämnden 
Det blir enklare för 
alla oavsett bakgrund 
att ha kontakt med 
nämnden och dess 
verksamheter 

Antal aktiviteter6 
som verksam-
heterna 
genomför (egen 
mätning) 

Nytt 5 5 5 Årsbokslut 

Överförmyndarnämnden 
I tid inkomna 
årsräkningar ska vara 
granskade 1/7. 

Andel i tid 
inkomna 
granskade 
årsräkningar 1/7 

99 % 
(2014) 
 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
 

Del- och års-
bokslut 

Djupgransking med 
på-plats- besök ska 
göras av del av års-
räkningarna.  
Fusk och grov 
organiserad 
brottslighet ska 
kontrolleras 

Andel 
årsräkningar 
som granskas 
genom på-plats-
besök och 
intervju med 
huvudman eller 
personal.  

0 % 
(2014) 

5 % 5 % 5 % Del- och års-
bokslut 

Kommunstyrelsen 
Nyköping ska 
upplevas som en 
trygg kommun och 
sträva efter en god 
folkhälsa 

Nöjd Region 
Index - Trygghet 
(SCB, index 0-
100) 

56 (2014) 

Riket:61 

57 60 >60 Årsbokslut 

Kommunranking 
Välfärdsindex, 
placering av 290 
kommuner. 
(Folkhälsoprofil 
2014) 

60 

(2014) 

≤100 ≤100 ≤100 Årsbokslut 

Nyköping erbjuder ett 
rikt kultur- och 
fritidsliv, där alla kan 
vara delaktiga i 
samhälls- och 
kulturlivet. 

Nöjd Region 
Index - Fritid 
(SCB, index 0-
100) 

65 (2014) 

Riket:61 

 

65 65 65 Årsbokslut 

Kollektivtrafiken ska 
kunna användas av 
alla 

Andel till-
gänglighets-
anpassade 
fordon(audiovisu
ellt utrop) SKTM 

0 % 

(2014) 

>2014 100 % 100 % Årsbokslut 

                                                
 
 
6 Exempel på aktiviteter är informationsträffar och framtagande av informationsmaterial. 
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7.4  Målområde: Kommunal organisation 
Övergripande mål:Övergripande mål:Övergripande mål:Övergripande mål:    
Det ska finnas tydliga samband mellan mål, aktiviteter, prestation och resultat. Med fokus på effektivitet och kvalitet skapaDet ska finnas tydliga samband mellan mål, aktiviteter, prestation och resultat. Med fokus på effektivitet och kvalitet skapaDet ska finnas tydliga samband mellan mål, aktiviteter, prestation och resultat. Med fokus på effektivitet och kvalitet skapaDet ska finnas tydliga samband mellan mål, aktiviteter, prestation och resultat. Med fokus på effektivitet och kvalitet skapas bra s bra s bra s bra 
förutsättningar för en god ekonomi, god service och hållbar utveckling. förutsättningar för en god ekonomi, god service och hållbar utveckling. förutsättningar för en god ekonomi, god service och hållbar utveckling. förutsättningar för en god ekonomi, god service och hållbar utveckling.     

• Kommunen är ett föredöme som aKommunen är ett föredöme som aKommunen är ett föredöme som aKommunen är ett föredöme som arbetsgivare gällande mångfald, jämställdhet och integrationrbetsgivare gällande mångfald, jämställdhet och integrationrbetsgivare gällande mångfald, jämställdhet och integrationrbetsgivare gällande mångfald, jämställdhet och integration    
• Professionellt bemötande och kreativitet kännetecknar den kommunala servicen och det är enkelt att komma i kontakt med Professionellt bemötande och kreativitet kännetecknar den kommunala servicen och det är enkelt att komma i kontakt med Professionellt bemötande och kreativitet kännetecknar den kommunala servicen och det är enkelt att komma i kontakt med Professionellt bemötande och kreativitet kännetecknar den kommunala servicen och det är enkelt att komma i kontakt med 

kommunen och att framföra synpunkter och förslagkommunen och att framföra synpunkter och förslagkommunen och att framföra synpunkter och förslagkommunen och att framföra synpunkter och förslag    
• Ett tydligt ledarskap på allEtt tydligt ledarskap på allEtt tydligt ledarskap på allEtt tydligt ledarskap på alla nivåer, i enlighet med ledarpolicya nivåer, i enlighet med ledarpolicya nivåer, i enlighet med ledarpolicya nivåer, i enlighet med ledarpolicy    
• Kontinuerlig arbetsplatsutveckling sker utifrån Nyköpings värdegrund och medarbetarpolicyKontinuerlig arbetsplatsutveckling sker utifrån Nyköpings värdegrund och medarbetarpolicyKontinuerlig arbetsplatsutveckling sker utifrån Nyköpings värdegrund och medarbetarpolicyKontinuerlig arbetsplatsutveckling sker utifrån Nyköpings värdegrund och medarbetarpolicy    

    

StyrelseStyrelseStyrelseStyrelsemålmålmålmål    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 för för för för 
avrappavrappavrappavrapporteringorteringorteringortering    

2012012012016666    2012012012017777    2012012012018888    

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

Tillgänglighet i 
e-post och 
telefon 
(Service-
mätning, KKiK) 
 

Speci-
ficeras i 
intern-
budget 
per 
division/ 
verksam
het 

Speci-
ficeras i 
intern-
budget  

  Årsbokslut 

Kommunens 
verksamheter ska 
eftersträva att möta 
medborgarnas 
önskemål av att 
kunna utföra tjänster 
dygnet runt.  

Antal införda e-
tjänster under 
året 

0 
(2014) 

15 15 15 Del- och 
årsbokslut 

Ett gott ledarskap Hållbart 
medarbetar-
engagemang, 
område 
ledarskap 
(Medarbetar-
enkäten, skala 
1-5) 

4,0 
(2014) 

> 4,0 -7 > 4,0 Årsbokslut 

Alla chefer arbetar 
aktivt med arbets-
platsutveckling på 
sina arbetsplats-
träffar samt genomför 
årliga medarbetar- 
och lönesamtal. 
(Personalpolicy) 

Andel 
medarbetare 
som upplevt att 
de har haft 
1.arbetsplats-
träffar 
2. medarbetar-
samtal 
3. lönesamtal 
(Medarbetar-
enkäten) 

1. 93 % 
2. 92 % 
3. 93 % 
(2014) 

95 % 
95 % 
95 % 
 

-7 
- 
- 

95 % 
95 % 
95 % 
 

Årsbokslut 

 

                                                
 
 
7 Medarbetarenkäten genomförs vartannat år. 
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7.5  Målområde: Hållbar ekonomi  
Övergripande mål:Övergripande mål:Övergripande mål:Övergripande mål:    

• Nyköpings ekNyköpings ekNyköpings ekNyköpings ekonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott livonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott livonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott livonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv    
• De kommunala verksamheterna ska vara kostnadseffektivaDe kommunala verksamheterna ska vara kostnadseffektivaDe kommunala verksamheterna ska vara kostnadseffektivaDe kommunala verksamheterna ska vara kostnadseffektiva    

    
    

StyrelseStyrelseStyrelseStyrelsemålmålmålmål    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 för för för för 
avrappavrappavrappavrapporteringorteringorteringortering    

2012012012016666    2012012012017777    2012012012018888    

Produktionsstyrelsen  

Nyköpings ekonomi 
ska skötas väl så att 
kommande 
generationer ges 
goda förutsättningar 
till ett gott liv 

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

0,9 % (2014) 1,2 % 1,4 % 1,3 % Del- och 
årsbokslut 

Eget kapital inkl 
ansvarsförbind-
else i % av 
balans-
omslutningen 

6,2 % (2014) ≥0 % ≥0 % ≥0 % Del- och 
årsbokslut 

Självfinansierings
grad för 
investeringar, % 

24 % (2014) 27 % 48 %8 73 % Del- och 
årsbokslut 

Verksamheterna ska 
följa beslutad budget 

Produktionens 
budgetavvikelse, 
totalt. 

-37 mnkr 
(2014) 

≥0 ≥0 ≥0 Del- och 
årsbokslut 

Kommunal 
verksamhet ska i 
jämförelse med andra 
kommuner tillhöra de 
100 mest kostnads-
effektiva i landet. 

Nettokostnad 
skattefinansierad 
verksamhet, totalt 
(SCB) 

48 380 kr/inv  
Rank 116 
(2014)  

≤100 ≤100 ≤100 Del- och 
årsbokslut 

Andelen debiterbar tid 
ska motsvara angivet 
målvärde (inom 
verksamheter där det 
är möjligt att följa, t ex 
hemtjänst och miljö- 
och hälsoskydd) 

Andel debiterbar 
tid  
 
 

Specificeras 
i intern-
budget per 
division/ 
verksamhet 

Spec. i 
intern-
budget  

  Årsbokslut 

 

                                                
 
 
8 I policy för god ekonomisk hushållning (KK13/346) är målsättningen 100 % från 2017. Flera investeringar som var planerade 2014 och 
2015 är framskjutna vilket innebär att målet beräknas inte nås förrän efter planperioden. 
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8 Budget för nämnder och styrelser 
   

8.1 Barn- och ungdomsnämnd 
 
Ansvarsområden 
 
 

• Förskola 

• Annan pedagogisk verksamhet (pedagogisk 
omsorg, nattomsorg) 

• Fritidshem 

• Förskoleklass 

• Grundskola 

• Grundsärskola 

• Frivillig musikundervisning 

 

 
Händelser och åtgärder 
 

För att klara kommunfullmäktiges målsättning inom nämndens grunduppdrag kommer Barn- och 
ungdomsnämnden under 2016 styra mot att öka tillgängligheten i förskolan och att höja kunskapsresultaten i åk 
3 och 9. Följande åtgärder förväntas leda till att målsättningen uppnås. 
 
• Barn- och ungdomsnämnden kommer under 

2016 ha ett fortsatt fokus på goda resultat i 
alla verksamheter. Nämndens riktlinjer för 
pedagogisk kvalitet innebär tydliga 
kvalitetskrav. Den visar nämndens krav och 
ambitioner utifrån nationell och lokal nivå. 
Lokalt fokus är likvärdig skola, avgiftsfri skola 
och social sammanhållning.  
 

• Utveckling av systematisk 
kvalitetsuppföljning och struktur som från och 
med 2015 innebär att övergripande 
nationella mål för samtliga verksamheter följs 
upp. Nämndens kvalitetsgrupp har ett utökat 
uppdrag och kommer under året att bli mer 
aktiv i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Gruppen ska samla in underlag från 
enheterna för att identifiera behov av 
åtgärder inom nämndens ansvarsområde.  
 

• Nämnden följer fortsatt resultaten i svenska 
och svenska som andra språk samt 
differensen mellan skolenheter. Det är 
angeläget att resultaten i svenska som andra 
språk förbättras avsevärt. Likvärdigheten 
kommer att följas genom resultatredovisning 
på skolenhetsnivå.  
 

• Under 2016 kan produktionen stärka 
verksamheten i årskurs 1-3 genom att söka 
riktade statsbidrag för de lägre årskurserna i 
grundskolan. Nämnden kommer därför att 
fördela ersättning, i form av grundbelopp, 
lika mellan åk1-3 och 4-6. Nämnden följer 
resultaten för åk 3 och efterfrågar fortsatt 
vilka insatser som vidtas för att uppnå 
kravnivåerna.  

 

• Regeringen har meddelat att Skolverket 
kommer att få i uppdrag att lämna förslag på 
förändringar i läroplanerna för fritidshem och 
förskoleklass. Syftet är att stärka kvaliteten i 
verksamheterna och tydliggöra vilket innehåll 
respektive verksamhet ska ha. Nämnden 
kommer från och med 2015 i högre grad att 
följa upp samtliga verksamheter, resultaten 
för fritidshem och förskoleklass kommer 
därmed att synliggöras i större utsträckning 
än tidigare. 

 
• För att stimulera fritidshemsverksamheten 

riktas statsbidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder i förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet enbart till fritidshem 
under verksamhetsåret.  
 

• Ett fortsatt prioriterat område är delaktighet 
och inflytande. Nämnden utökar sin 
uppföljning genom att delta i LUPP, Lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken, i 
samverkan med Utbildnings-, 
arbetsmarknads- och integrationsnämnden 
och Nyköpings ungdomsfullmäktige. 
 

• Nämnden undersöker förutsättningar för en 
gemensam kö för fristående och kommunala 
verksamheter. Vid positivt utfall realiseras 
den gemensamma kön under 2016. Syftet 
med en gemensam kö är ökad service och 
tillgänglighet för medborgarna. Ytterligare 
mervärde är att det ger kommunen en bättre 
överblick över kön till samtliga enheter och 
insyn i alla huvudmäns 
antagningsförfarande.  
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Ekonomi 
 

Barn- och ungdomsnämnden omsätter 34 % av kommunens nettokostnader. 

MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2020202011114444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012018888    

Intäkter 65,0 68,0 68,0 68,0 68,0 

Kostnader -992,7* -985,2 -1 019,2 -1 055,6 -1 095,5 
NettoNettoNettoNetto    ----927927927927,7,7,7,7    ----917,2917,2917,2917,2    ----999951515151,2,2,2,2    ----999987878787,6,6,6,6    ----1111    000027272727,5,5,5,5    
*Inkl produktionens redovisade resultat.  

Taxor och avgifter 
Skolverket har fastställt nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, annan pedagogisk verksamhet och fritidshem. 
De nya nivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka och därför är statsbidraget minskat i 
motsvarande omfattning. 

 

 
Volymer  
(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.)(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.)(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.)(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.) 

    

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012016666    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012017777    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012018888    

Förskola Förskola Förskola Förskola     2779277927792779    2864286428642864    2881288128812881    3014301430143014    3084308430843084    

varav i kommunal verksamhet 2348 2378 2330 2430 2487 

varav i fristående verksamhet 431 486 551 584 597 

Pedagogisk omsorgPedagogisk omsorgPedagogisk omsorgPedagogisk omsorg    49494949    54545454    50505050    51515151    51515151    

varav i kommunal verksamhet 32 39 38 39 39 

varav i fristående verksamhet 17 15 12 12 12 

FritidshemFritidshemFritidshemFritidshem    2466246624662466    2569256925692569    2592259225922592    2615261526152615    2637263726372637    

varav i kommunal verksamhet 2135 2232 2255 2275 2294 

varav i fristående verksamhet 331 337 337 340 343 

FörskoleklassFörskoleklassFörskoleklassFörskoleklass    611611611611    632632632632    642642642642    649649649649    662662662662    

varav i kommunal verksamhet 554 576 584 591 602 

varav i fristående verksamhet 57 56 58 58 60 

Grundskola åk 1Grundskola åk 1Grundskola åk 1Grundskola åk 1----9999    5282528252825282    5501550155015501    5664566456645664    5807580758075807    5968596859685968    

varav i kommunal verksamhet 4349 4550 4648 4761 4888 

varav i fristående verksamhet 933 951 1016 1046 1080 

Grundskola åk 1Grundskola åk 1Grundskola åk 1Grundskola åk 1----6666    3635363536353635    3800380038003800    3890389038903890    3947394739473947    4000400040004000    

varav i kommunal verksamhet 3126 3273 3309 3358 3411 

varav i fristående verksamhet 509 527 581 589 589 

GrGrGrGrundskola åk 7undskola åk 7undskola åk 7undskola åk 7----9999    1647164716471647    1701170117011701    1774177417741774    1860186018601860    1958195819581958    

varav i kommunal verksamhet 1223 1277 1339 1403 1477 

varav i fristående verksamhet 424 424 435 457 481 

Grundsärskola, inskrivnaGrundsärskola, inskrivnaGrundsärskola, inskrivnaGrundsärskola, inskrivna    38383838    35353535    35353535    35353535    35353535    

Frivillig musikundervisningFrivillig musikundervisningFrivillig musikundervisningFrivillig musikundervisning    627627627627    625625625625    625625625625    625625625625    625625625625    
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8.2  Utbildnings- arbetsmarknads- och 
integrationsnämnd 

 
Ansvarsområden 
 
 

• Gymnasieskola inkl. gymnasiesärskola 

• Utbildning av vuxna: grundläggande 
utbildning/gymnasial utbildning/högre 
utbildning/Särvux/SFI 

• Aktivitetsansvar (informationsansvar), 
Centrum för ungdomspraktik 

• Feriepraktik 

• Integration/Lokala servicekontor  

• Nyköpings ungdomsmottagning (NUM)

 

 

 

 
Händelser och åtgärder 
 
 

 
• Ökat antal elever i gymnasieålder från och 

med hösten 2016 får konsekvenser 2017 – 
2018. Sammanslagningen till en 
gymnasieskola på Gripenområdet beräknas 
vara helt genomförd aug 2017. 

• Skollagen (2010:800) ålägger kommunen att 
fördela resurser till utbildning inom 
skolväsendet efter barnens och elevernas 
olika förutsättningar och behov.  Nämnden 
kommer därför att under året se över 
modellen för resursfördelning till 
gymnasieskolan. Skollagen ger även 
kommunen rätt till insyn i fristående 
gymnasieskolor för att tillgodose 
allmänhetens behov av insyn  

• Nämnden har sedan tidigare identifierat 
förbättringsområdet – betygsresultat. Under 
våren 2015 startade Nyköpings gymnasium 
ett treårigt projekt för att höja 
betygsresultaten. 
Ett annat förbättringsområde är att fler elever 
ska fullfölja utbildningen och erhålla 
examensbevis. 

 

• En utredning ska genomföras under 2016 
om alternativa åtgärder för att möta ökad 
kostnad för försörjningsstöd. 

• Nämnden har som mål att öka antalet 
vuxenstuderande på högre utbildning och 
yrkesvux. Bristen på studentbostäder är 
redan ett problem och kommer att bli ett 
växande problem som behöver lösas. 

• Kommunens avtal med Landstinget gällande 
Nyköpings ungdomsmottagning ses över 
inför 2016. 

• Arbetet på Campus fortsätter med att skapa 
stimulerande aktiviteter för ungdomar inom 
det Kommunala AktivitetsAnsvaret (KAA).  
Målet är att få fler ungdomar att påbörja eller 
återuppta sina gymnasiestudier (KKIK mått 
22).” 
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Ekonomi 
 
 
Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden omsätter 9 % av kommunens 
nettokostnader. 
MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012018888    

Intäkter 17,0 15,3 15,6 16,0 16,0 

Kostnader -273,8* -262,4 -266,8 -274,5 -283,1 

NettoNettoNettoNetto    ----256,8256,8256,8256,8****    ----247,247,247,247,1111    ----222251,251,251,251,2    ----222255558888,5,5,5,5    ----222266667777,1,1,1,1    
*Inkl produktionens redovisade resultat 
 

 

 

 

 
Volymer och nyckeltal 
(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.)(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.)(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.)(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.) 
 

    
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2014201420142014    

Budget Budget Budget Budget 
2020202015151515    

Budget Budget Budget Budget 
2016201620162016    

Plan Plan Plan Plan 
2017201720172017    

Plan Plan Plan Plan 
2018201820182018    

         

Antal gymnasieelever 1832 1759 1790 1820 1848 

- varav i egen regi 948 909 963 984 998 

- varav i extern regi 884 850 827 836 850 

Årsstudieplatser gr. vuxenutbildning 112 130 130 130 130 

Årsstudieplatser gym. vuxenutbildning 356 330 330 330 330 

Antal elever på särskild utb. för vuxna 37 35 35 35 35 

Antal utbildningsmånader Sfi 75 30009 3300 3300 3300 

Årsstudieplatser yrkesvux10 -- 100 120 160 160 

Antal studerande på högre utbildning 1001 1000 1000 1200 1300 
 

 

                                                
 
 
9 Utbildningsmånader, nytt mått från 2015 (tidigare årsstudieplatser). 
10 Baserat på bygget av Ostlänken samt att Nyköpings kommun erhåller statsbidrag så att målsättningen ej blir kostnadsdrivande. 
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8.3  Kultur- och fritidsnämnd 
 
Ansvarsområden 
 

 

• Kultur- och biblioteksfrågor 

• Offentlig konst 

• Föreningsstöd 

• Kultur- och fritidsanläggningar (ej Rosvalla) 

• Fritidsgårdar 

• Lokaluthyrning 

• Lotteritillstånd 

• Konsumentrådgivning 

• Stipendier för kultur, idrott och insatser i 
föreningslivet  

 

 
Händelser och åtgärder 
 
 

• Fritidsgårdsverksamheten utreds 2015. Utredningen förväntas leda till en utveckling av verksamheten.  

• Culturum behöver moderniseras för att möta besökares förväntningar på ett kulturhus. 

• Nämnden behöver se över bibliotekets service på landsbygden, i synnerhet i Stigtomta i samband med 
byggandet av ny skola. 

• Tillgänglighetsanpassningen av kommunens utebadplatser fortsätter i nära samarbete med 
handikapporganisationerna. 

• Hjortensbergsbadet tas åter i drift 2016. Under 2017 invigs det nya länsmuseet i Spelhagen.  

• Nämnden redovisar en ambitions-/kvalitetshöjning gällande mötesverksamhet i arbets- och styrgrupper samt 
en höjning av nämndens ofördelade medel från nuvarande låga nivå. Därutöver aviserar nämnden ökat stöd 
till föreningsverksamhet, upprustning av badplatser samt ökat bidrag till en omarbetad föreställning av 
Gästabudet under jubileumsåret 2017.   

  

 

 
Ekonomi 
 

 

Kultur- och fritidsnämnden omsätter 3 % av kommunens nettokostnader. 

MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012018888    

Intäkter 1,6 0,5 1,3 1,6 1,6 

Kostnader -83,1* -87,5 -98,5 -99,7 -108,7 

NettoNettoNettoNetto    ----88881,51,51,51,5    ----88887,07,07,07,0    ----97,297,297,297,2    ----98,198,198,198,1    ----107,1107,1107,1107,111111111    
*Inkl produktionens redovisade resultat 
 

Taxor och avgifter 
Under perioden – eventuellt redan hösten 2015 – kommer nämnden att se över gällande taxor och avgifter vid kultur- 
och fritidsanläggningar. Beslutet om taxor och avgifter från 2014 behöver i vissa avseenden kompletteras/revideras. 
Avsikten är inte att öka intäkterna utan att justera nivåerna inom budgetram. 

  

                                                
 
 
11 Inklusive kostnader för museiverksamhet enligt överenskommelse med Landstinget Sörmland, förutsatt att det nya länsmuseet 
tas i drift senast januari 2018. 
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Volymer och nyckeltal 
(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.)(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.)(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.)(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.) 
 
 

    
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2014201420142014    

Budget Budget Budget Budget 
2015201520152015    

Budget Budget Budget Budget 
2016201620162016    

Plan Plan Plan Plan 
2017201720172017    

Plan Plan Plan Plan 
2018201820182018    

Besök på biblioteket 233 852 386 510 260 000 270 000 280 000 

Utlån på biblioteket ink bokbuss 471 572 419 172 475 000 477 000 480 000 

Varav barnbokslån 223 255 234 160 242 800 247 332 253 000 

Antal kulturprogram totalt 972 800 1 000 1 000 1 000 

Varav för barn/unga 715 600 750 750 750 

Besök Hjortensbergsbadet 30 64512  160 000 160 000 160 000 

NyckeltalNyckeltalNyckeltalNyckeltal         

Nöjdhet bibliotek, skala 1-10 8,9  ≥  8,9 ≥ 8,9 ≥  8,9 

Nöjdhet program, skala 1-10 5,7  7,0 7,5 8,0 

                                                
 
 
12 Utomhusbassängen under perioden maj-augusti. 
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8.4  Vård- och omsorgsnämnd 
 

 
Ansvarsområden 
 
 
Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 
omfattar vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning.  

• Hemtjänst 
• Äldreboende inklusive demensboende  
• Korttidsvård 
• Dagverksamhet för äldre och dementa 
• 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 privata 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 
 
 

• Under 2016-2018 finns särskilda statsbidrag att 
rekvirera för att öka bemanningen inom 
äldreomsorgen, ca 12 mnkr per år. 
Användandet blir strikt reglerat. Socialstyrelsen 
kommer göra en noggrann uppföljning och 
kräva återbetalning om reglerna inte uppfyllts. 
Det är ännu osäkert omt detta kommer att 
underlätta för nämnden att hålla budget. 

• Nämnden kommer att ha särskilt fokus på 
utvecklingen av personlig assistans. Dels ökar 
antalet brukare, dels sker en övervältring av 
kostnader från Försäkringskassan. 

• Inför den kommande demografiska utmaningen 
med fler äldre äldre (80+) från 2020 och framåt 
måste nämnden intensifiera sitt förebyggande 
arbete. Nämnden hoppas också på stöd från 
övriga nämnder och styrelser för att de äldre, 
enligt sin egen önskan, ska klara ett 
självständigt liv så länge som möjligt. 

• Nämnden avser att särskilt följa upp arbete med 
stöd till de anhöriga som bär upp en stor del av 

den omsorg som nämndens annars skulle 
behöva erbjuda. 

• Socialstyrelsen har begärt regeringens 
godkännande för att meddela föreskrifter och 
allmänna råd om ansvaret för äldre personer 
och bemanning i särskilda boenden. Inom de 
verksamheter som nämnden beställer har man 
redan börjat arbeta enligt intentionerna om 
biståndsbeslut inom särskilt boende. 
Föreskrifterna kan innebära högre krav på 
personaltäthet, framför allt på natten, än den 
nämnden nu har beställt. 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
2014:5 som trädde i kraft vid årsskiftet ställer 
ännu högre krav på dokumentation inom 
verksamhet med stöd av bl a SoL och LSS och 
därigenom större krav på nämndens uppföljning 
på detta område där brister har konstaterats. 

• Samverkan med andra aktörer är en fortsatt 
viktig framgångsfaktor. Särskilt kan nämnas 
landstinget och civilsamhället. 
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Ekonomi 
 
 
Vård- och omsorgsnämnden omsätter 31 % av kommunens nettokostnader. 
 

MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012014444****    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012018888    

Intäkter 98,0 97,5 95,4 96,9 98,3 

Kostnader -916,9 -944,8 -967,3 -989,7 -1 015,3 

NettoNettoNettoNetto    ----818,9818,9818,9818,9    ----888847,347,347,347,3    ----888871,971,971,971,9    ----892,8892,8892,8892,8    ----999917,017,017,017,0    
*Inkl produktionens redovisade resultat 
 

 
Volymer och nyckeltal 
(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjuster(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjuster(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjuster(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.)as i internöverenskommelser med produktionen.)as i internöverenskommelser med produktionen.)as i internöverenskommelser med produktionen.) 

    
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012018888    

Volymer      
Antal invånare 65 år och äldre 12 589 12 779 13 068 13 259 13 485 
Andel invånare 65 år och äldre, % 23,5% 23,5% 23,8% 23,8% 23,9% 
Antal invånare 80 år och äldre 3 344 3 296 3 413 3 473 3 570 
Andel invånare 80 år och äldre, % 6,2 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 6,3 % 
Antal hemtjänsttimmar (tusental) 409 424 405 417 430 
Antal platser i äldreboende 631 627 631 631 631 
  varav äldreboende 393 395 393 393 393 
  varav demensboende 214 207 214 214 214 
  varav korttidsboende   24 25 24 24 24 
  varav i extern drift 153 153 153 153 153 
Antal personer i LSS-bostad 130 143 146 151 156 
Antal personer med daglig verksamhet LSS 257 269 269 269 269 
 
Nyckeltal 

     

Hemtjänst, kostnad per timme, krHemtjänst, kostnad per timme, krHemtjänst, kostnad per timme, krHemtjänst, kostnad per timme, kr         
Intern produktion tätort 373 373 384 391 398 
Extern produktion tätort omvårdnad 377 377 388 395 402 
Extern produktion tätort endast service 305 305 314 319 325 
Intern produktion landsbygd 427 427 439 447 455 
Extern produktion landsbygd omvårdnad 432 432 444 452 460 
Extern produktion landsbygd endast service 350 350 360 367 373 
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           
Äldre- och demensboende intern produktion 448 506 474 483 491 
Äldre- och demensboende, upphandlad verksamhet 477 490 481 490 498 
Kostnad per brukare LSS, tkrKostnad per brukare LSS, tkrKostnad per brukare LSS, tkrKostnad per brukare LSS, tkr              
Bostad med särskild service 602 577 624 635 646 
Daglig verksamhet 142 142       
Boendestöd (kr/timme) 363 344 380 387 394 
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8.5  Socialnämnd 
 

 
Ansvarsområden 
 
 

 

Socialnämnden har det samlade ansvaret för bland annat myndighetsutövning och insatser inom individ- och 
familjeomsorg. Ansvarsområdena regleras av ett tiotal olika lagar varav socialtjänstlagen är den viktigaste.  

Socialnämnden ansvarar för följande verksamhetsområden: 

 

• Barn, ungdom och familj 

• Missbruks- och beroendevård 

• Ekonomiskt bistånd 

• Ekonomisk rådgivning 

• Familjerätt 

• Familjerådgivning 

• Våld i nära relation 

• Ensamkommande barn 

• Serveringstillstånd 

 

 

 
Händelser och åtgärder 
 
 

• Ekonomiskt bistånd fortsätter att öka kraftigt 
och socialnämnden ser med stor oro på 
utvecklingen. Ekonomiskt bistånd är tänkt att 
vara kortvarigt men antalet hushåll med 
långvarigt bistånd ökar. Utbetalda 
biståndsbelopp per hushåll och månad ökar 
också till följd av att antalet barn i hushållen 
blivit fler. Socialnämnden avsätter särskilt 1,5 
mnkr i budget år 2016 för att förstärka 
handläggningen av ekonomiskt bistånd. 
Socialnämnden kommer att fortsätta fokusera 
på barnperspektivet och följa upp hur det 
beaktas i handläggningen av ekonomiskt 
bistånd. 

• Arbetslöshet är den främsta anledningen 
bakom det ökade behovet av ekonomiskt 
bistånd och många personer står långt från 
arbetsmarknaden vilket innebär att deras 
situation påverkas i liten omfattning av en 
förbättrad situation på arbetsmarknaden. 
Socialnämnden ser stora behov av kommunala 
satsningar inom arbetsmarknad och integration 
för att vända utvecklingen på det ekonomiska 
biståndet. 

• Socialnämnden har under åren 2014-2015 
satsat på utökning av insatser på hemmaplan 
till vuxna missbrukare men har ännu inte 
lyckats vända utvecklingen med ett ökat antal 
externa placeringar. Utökningen av platser på 
kommunens eget HVB Nygården har fördröjts 
och nämnden bedömer att utvecklingen på 
externa placeringar ska kunna vända när fler 
platser finns att tillgå från och med våren 2015.  

• Socialstyrelsen har utarbetat nya nationella 
riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och 
beroende. I riktlinjerna lämnas flera 

rekommendationer till kommunerna och 
psykosociala stödinsatser till missbrukare lyfts 
bland annat fram som ett nytt område. 
Socialnämnden ser behov av att utveckla den 
uppsökande verksamheten samt stöd vid 
boende för missbrukare och avsätter i budget 
år 2016 särskilt 2 mnkr till missbruksvården för 
detta.  

• Antalet hemlösa har ökat i Nyköpings kommun 
och socialnämnden ser frågan som högt 
prioriterad. När det råder bostadsbrist i 
kommunen drabbas socialt utsatta grupper 
hårt. Bland de särskilt utsatta finns personer 
med samsjuklighet och personer utsatta för 
våld i nära relation. Nämnden kommer att 
fortsätta med årliga hemlöshetsundersökningar 
och särskilt följa upp det uppsökande och 
vräkningsförebyggande arbetet inom nämndens 
verksamhet. 

• Tack vare ett framgångsrikt arbete med egna 
insatser på hemmaplan för barn och unga har 
antalet externa placeringar minskat de senaste 
åren och division Social omsorg har lämnat 
överskott i budget för verksamheten. 
Socialnämnden omfördelar därför medel i 
budget år 2016 från verksamheten barn och 
unga till missbruksvård samt ekonomiskt 
bistånd för att kunna möta de ökade behoven 
inom dessa verksamheter. 

• Antalet ensamkommande barn som kommer till 
Sverige ökar och Nyköpings kommuns avtal om 
boendeplatser för asylsökande 
ensamkommande barn har utökats vid två 
tillfällen under det senaste året. Avtalen innebär 
att kommunen får en fast statlig ersättning per 
plats vilket ger ekonomisk stabilitet och 
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möjlighet att bedriva verksamhet i egen regi för 
de ensamkommande barnen. Kommunens eget 
HVB Hemgården för ensamkommande barn 
har successivt utökats med fler platser de 
senaste åren och består nu av tre olika enheter. 
Migrationsverket har under sommaren 2015 

skrivit upp sina prognoser och skäl kan finnas 
för Nyköpings kommun att inom kort utöka 
avtalet med Migrationsverket ytterligare.  
Socialnämndens verksamhet för 
ensamkommande barn finansieras helt med 
statliga ersättningar. 

 

 

 
Ekonomi 
 

Socialnämnden omsätter 7 % av kommunens nettokostnader. 
 

MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012018888    

Intäkter 6,1 1,0 1,0 1,0 1,0 

Kostnader -181,9 -184,3 -197,3 -201,2 -206,0 

NettoNettoNettoNetto    ----175,8175,8175,8175,8    ----183,3183,3183,3183,3    ----196,3196,3196,3196,3    ----202020200,20,20,20,2    ----205,205,205,205,0000    
*Inkl produktionens redovisade resultat  
 

 
Volymer och nyckeltal 
(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.)(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.)(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.)(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.) 
 

    
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012018888    

Volymer 
 

     

Ekonomiskt bistånd, antal hushåll 1 069 1 060 1 100 1 100 1 100 

varav antal hushåll med barn 336     

Institution/familjehem vuxna, antal vårddygn 7 358 5 000 4 500 4 000 4 000 

Internt HVB Nygården, antal vårddygn 4 287 6 570 6 570  6 570 6 570 

Intern öppenvård vuxna, antal deltagare 84     

Institution/familjehem, barn och unga, antal vårddygn 32 063 32 000 32 000 32 000 32 000 

Nyckeltal      

Ekonomiskt bistånd, kronor/hushåll 44 577     

Institution vuxna, genomsnittlig kostnad kronor/vårddygn 1 881     

Institution/upphandlade familjehem, barn och unga, 
genomsnittlig kostnad kronor/vårddygn 3 206     
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8.6  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 8.6.1. 

 
Ansvarsområden 
 
 
Bygg- och tekniknämndens skattefinansierade 
verksamhet ansvarar för: 

• drift och skötsel inom hamn, gator, parker 
och naturvårdsområden 

• myndighetsnämnd för plan- och bygglov och 
trafikärenden 

• miljöövervakning 

• bidragsgivning till enskilda vägar 

• mät och kart (geodata) 

 

 
Händelser och åtgärder 
 
 
 

• Underhållsbehovet på asfaltsytor och broar är 
stort. Behovet av asfaltsförnyelse är på många 
ställen akut. Nuvarande budgetförslag ger 
möjlighet till en ökning av underhållet under 
perioden 2016-2018.  

 
• Beslutet om att bygga Ostlänken kommer under 

lång tid att påverka nämndens verksamhet. 
Under de närmaste åren är det främst inom 
planeringsverksamheten som nämnden 
kommer att lägga resurser. Även inom 
planeringen och anläggandet av Resecentrum 
kommer nämnden att behöva lägga ökade 
resurser, både för drift och för 
investeringskostnader. Under 2018 och åren 
därefter ses stora kostnadsökningar som 
kommer att belasta nämndens verksamhet. 
 

• De senaste årens investeringar i stadens 
allmänna ytor, t.ex. inom hamnområdet och Ö 
Storgatan, innebär en ökad drift och 
investeringskostnad. I de preliminära ramarna 
för 2016-2017 finns dessa kostnader 
medräknade. 

 
• KS uppdraget om utveckling av Å-rummet kan 

innebära intensivare skötselåtgärder med ökat 

resursbehov, samtidigt som det ger en ökad 
kvalitet för medborgarna. I budgetunderlaget 
finns ingen täckning för kostnader i samband 
med denna kvalitetshöjning.  
 

• Allmänheten har stora förväntningar på skötsel 
av stadens allmänna ytor. För att öka 
allmänhetens förståelse för skötselkvaliten 
kommer det under de närmaste åren att 
fokuseras på utökad kommunikation med 
allmänheten.  
 

• Skötselbehovet för den tätortsnära naturen ökar 
i takt med att kommunen växer. Ökade resurser 
till skötselplaner planeras under de närmaste 
åren, exempelvis för naturen runt Stadsfjärden.  

 
• Fortsatt främjande av cykling planeras under de 

närmaste åren. Bland annat genom att utveckla 
cykelstråk, tydligare skyltning, cykelparkering 
och markeringar i cykelbanan, samt genom en 
översyn av trafiksituationen i centrala Nyköping. 

 
 
Ekonomi 
 

Bygg- och tekniknämnden omsätter 3 % av kommunens nettokostnader. 

MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012018888    

Intäkter 15,7 15,3 16,3 16,3 16,3 

Kostnader -79,8 -90,7 -103,1 -113,2 -119,4 

NettoNettoNettoNetto    ----64,64,64,64,1111****    ----75,475,475,475,4    ----86,886,886,886,8    ----99996,96,96,96,9    ----103,103,103,103,1111    
*Inkl produktionens redovisade resultat 
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Taxor och avgifter 
Sotningstaxan och taxan för brandskyddskontroll planeras att förändras enligt sotningsindex 2016. 

Taxan för tillsyn och tillstånd inom den brandförebyggande verksamheten planeras att förändras enligt lönekostnadsökning 
för berörd personalkategori.  

Ett förslag på reviderad taxa för planverksamheten planeras inför 2016. 

 

 

 
Volymer och nyckeltal 
(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.)(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.)(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.)(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.) 

    
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2014201420142014    

Budget Budget Budget Budget 
2015201520152015    

Budget Budget Budget Budget 
2016201620162016    

Plan Plan Plan Plan 
2017201720172017    

Plan Plan Plan Plan 
2018201820182018    

Volymer         

Antal bygglovsbeslut 450 600 600 600 600 
Antal detaljplaner  10 25 25 25 25 
Antal nya bostäder i årligen antagna detaljplaner 143 300 300 300 300 
Antal gästbåtar i hamnen, gästhamnsnätter 2 046 2 900 2 900 2 900 2 900 
Antal insatser som verksamheterna genomför för 
ökad delaktighet 

14 5 15 15 15 

      

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, % 

84 100 100 100 100 

Maximal handläggningstid för bygglov som inte 
behöver kompletterande handlingar, dagar 

23 25 25 25 25 

Andel detaljplaner handlagda inom 6 månader, % 50 75 75 75 75 
Tillgång till parker, grönområden och natur, (SCB 
1-10) 

7,3 7,2 7,3 7,3 7,4 

Nöjd medborgarindex - gator och vägar 52 51 53 54 55 
Nöjd medborgarindex - gång och cykelvägar 52 54 55 56 57 
Andel nöjda medborgare angående stadsmiljön 
(SCB medborgarundersökning, medel från egna 
frågor 1-10)  

7,0 6,4 7,1 7,2 7,3 

Andel nöjda medborgare angående delaktighet i 
samhällsplanering (SCB medborgarundersökning, 
medel från egna frågor)  

3,7 4,0 4,1 4,2 4,3 

Förnyelse av asfalt, % 1 2,5 4,0 4,0 4,0 
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Vatten Avlopp (VA) och Renhållning 
 
Ansvarsområden 
 
 

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

VA 
• vattenverk 

• vattentorn och lågvattenreservoarer 

• ledningsnät 

• avloppsreningsverk och pumpstationer 

Renhållning 
• 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 

• En fortsatt exploatering i centralorten medför 
ett allt större behov av åtgärder på VA-
anläggningen. Det ställer höga krav på VA-
teknisk kunskap i kommunen och ett 
långsiktigt arbetssätt med tydliga processer 
för hur kommunen exploaterar. Under 
perioden beräknas antalet VA-abonnenter att 
årligen öka med ca 100 stycken. Detta 
medför även ökade kapitaltjänst¬kostnader 
för nya vattenanläggningar. 

• Det finns ett ökat behov av underhåll och 
investeringar på Brandholmen och de yttre 
avloppsreningsverken, det för att 
modernisera och anpassa anläggningarna till 
dagens krav och utökning av antal 
abonnenter. Beslutet om ytterligare 
investeringar på Brandholmen kommer att 
innebära en bättre miljö för personal och 
närboende och på sikt lägre 
energikostnader. 

• För att fortsätta minska antalet läckor och 
trygga säkra leveranser av dricksvatten 
kommer den långsiktiga förnyelsen av 
ledningsnätet att fortgå under hela 
planperioden. 

• Vattenleverantören Nyköping Oxelösunds 
vattenverksförbund (NOVF) avviserar 
avgiftshöjning under planperioden. Det beror 
på stora investeringar som planeras i 
förbundets anläggningar. 

• Det så kallade uppströmsarbetet som 
påbörjats för att lokalisera utsläppskällor av 
föroreningar till det kommunala avloppsnätet 
kommer att medföra en del kostnader de 
närmsta åren. 

• Genomförande av spolplan för 
vattenledningsnätet kommer att medföra 
kostnader de kommande åren. 

Renhållning 
• Nyköping och Oxelösund har en fastställd 

renhållningsordning som innehåller 
avfallsplan och föreskrifter för perioden 
2012-2016. Avfallsplanen harmoniserar med  

 
den nationella avfallsplanen och det framgår 
tydliga mål och åtgärder för att ta sig högre 
upp i avfallshierarkin. Arbetet kommer att 
inriktas på förebyggande arbete för att 
undvika att avfall uppstår, åtgärder för att 
stimulera till återanvändning och öka 
insamlingen av matavfall. 

• Införandet av mobil återvinningscentral och 
anläggandet av permanenta 
återvinningscentraler i fyra av kommunens 
tätorter har genomförts under 2013-2015. 
SCB:s medborgarundersökning visar att 
index avseende nöjdhet gällande 
tillgängligheten till återvinningscentraler är 
tillbaka på samma nivå som innan 
återvinningscentralen på Lennings väg 
stängdes. Renhållningen har för närvarande 
ett uppdrag att se över hur servicen med 
mobil ÅVC kan utökas. Uppdraget ska 
redovisas under hösten. 

• En ökning av avgiften för att hantera 
brännbart avfall respektive matavfall har 
aviserats av kommunens avfallsmottagare. 

• Lakvattensystemet på Björshult är under 
översyn. Systemet kan bli föremål för 
omfattande åtgärder, vilket innebär 
underhållskostnader och stora investerings-
kostnader. 

• Under planperioden är det aktuellt med 
ytterligare investeringar på Björshult i form 
av schaktmassetipp, återbruk och 
förbättringar av återvinningscentralen. 
Befintligt djurkrematorium behöver 
moderniseras, vilket kan komma att leda till 
investeringskostnader. 

• Renhållningens arbete med ruttplantering 
innebär en effektivare insamling som medför 
besparingar. 

• Kommunerna kommer framöver att få ett 
utökat insamlingsansvar för förpackningar 
och returpapper. När insamlingsansvaret 
kommer att övergå till kommunerna är i 
dagsläget okänt. 
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Ekonomi 
 

MnkrMnkrMnkrMnkr    

    

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012018888    

Intäkter 83,9 83,8 87,3 89,0 89,7 

Kostnader -77,5* -83,8 -87,3 -89,0 -89,7 

VAVAVAVA 6,6,6,6,4444    0000    0000    0000    0000    

                     

Intäkter 40,2 41,1 42,1 43,1 44,1 

Kostnader -41,5* -41,1 -42,1 -43,1 -44,1 

RenhållningRenhållningRenhållningRenhållning    ----1111,,,,3333    0000    0000    0000    0000    
*Inkl produktionens redovisade resultat 

    

Taxor och avgifter 
Taxan för renhållning och VA avses höjas med 2 %. 

 
Volymer och nyckeltal 
(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.)(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.)(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.)(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.) 

    
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2014201420142014    

Budget Budget Budget Budget 
2015201520152015    

Budget Budget Budget Budget 
2016201620162016    

Plan Plan Plan Plan 
2017201720172017    

Plan Plan Plan Plan 
2018201820182018    

VAVAVAVA         

Antal VA-abonnenter, st 7056 7250 7350 7450 7550 

Levererat dricksvatten, 1000 m3 3542 3600 3600 3700 3700 

Debiterat drickvatten, 1000 m3 3141 3000 3000 3100 3200 

Behandlat avloppsvatten, 1000 m3 5695 6000 6000 6000 6000 

Antal meter förnyad vattenledning*, <150 mm - 460 0 0 1080 

Antal meter förnyad vattenledning*, 150-349 mm - 690 1315 1565 3345 

Antal meter förnyad vattenledning*, 350-600 mm - 0 830 0 400 

Vattenledningsläckor, st 46 55 50 45 45 

Kostnad drickvatten från NOVF, kr/ m3 2,70 2,80 3,20 3,20 3,50 

Nöjd medborgareindex - vatten och avlopp 74 72 74 75 75 

Årlig förnyelse av vattenledningsnätet (%) 0,86 1 1 1 1 

Kostnad för ” normalvilla”  (kr/år) 6782 6918 7056 7197 7340 

RenhållningRenhållningRenhållningRenhållning         

Antal renhållningsabonnemang, st 12893 12940 13040 13140 13240 

Totalt deponerat avfall, ton 854 1700 750 700 650 

Insamlat hushållsavfall, ton 12176 11600 11900 11800 11700 
Andel återvunnet material i förhållande till totala 
mängden hushållsavfall –  KkiK (%) 

51 54 54 55 56 

Insamlat hushållsavfall, kg/invånare 230 213 220 215 210 

Insamlat farligt avfall från hushåll, ton 78 98 96 97 98 

Renhållningsavgift för ” normalvilla”  (kr/år) 1937 1980 2020 2050 2090 
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8.7  Miljönämnd 
 
Ansvarsområden 
 
 
Miljönämnden är en myndighetsnämnd som arbetar 
med tillsyn och kontroll inom 

• Miljöskydd 

• Hälsoskydd 

• Livsmedelskontroll inklusive kontroll av 
animaliska biprodukter 

• Försäljning av tobak, folköl och kontroll av 
försäljning av receptfria läkemedel. 

 

 

 
Händelser och åtgärder 
 

• Samhällsutvecklingen med ökad exploatering 
och byggnation i kommunen påverkar 
miljönämndens ansvarsområden. Målet om 700 
nya invånare per år ökar exempelvis behovet 
av tillsyn inom förorenad mark och ökad 
kontrollverksamhet inom livsmedel. 
Behovsanalyserna visar även på ett ökat 
inflöde av ärenden som en följd av att 
kommunen växer. 

• Det är av stor vikt att den planerade tillsynen 
och kontrollen som nämnden fakturerar kund 
också levereras till kund inom en treårsperiod. 
För årsavgiftsobjekt och den planerade 
kontrollen/tillsynen tar nämnden betalt vid årets 
början. Det innebär att kontroll/tillsyn som inte 
utförs blir en verksamhetskuld från nämnden till 
kund. 

• Nämnden behöver förstärka arbetet med att 
förbättra service och information för att uppnå 
en bättre tillgänglighet och öka kundnöjdheten 
hos medborgare och verksamhetsutövare. 

• Nya analyser visar på ett högre antal enskilda 
avloppsanläggningar än tidigare beräknat. 
Befintlig plan måste därför revideras från 430 till 
800 inventerade avlopp per år för att klara 
nämndmålet Grön omställning. Den ökade 
inventeringstakten kommer att medföra fler 
förfrågningar om rådgivning från enskilda i 
samband med åtgärdande. 

• Tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
behöver utökas. Av den upprättade 
behovsutredningen för tillsyn inom miljöbalkens 
område framgår att nämndens tillsyn behöver 
omfatta fler områden där det idag inte bedrivs 
någon tillsyn. Exempel på sådana områden är 
vattenskyddsområden och buller. 

• Inom livsmedelsområdet kan en förändring av 
inriktning på kontrollverksamheten vara på 
gång. Troligtvis kommer kontrollen i större 
utsträckning att inriktas på att hitta fusk och 
säkerställa redlighet. En sådan inriktning kräver 
mer provtagning och ofta även mer avancerade 
analyser. 

• Kontrollen av dricksvatten bör med stor 
sannolikhet förstärkas. Livsmedelsverket och 
EU har uppmärksammat att detta 
kontrollområde generellt är eftersatt i landet. 

• Tillsyn inom områdena folköl och tobak behöver 
utvecklas genom mer samverkan med andra 
myndigheter som polis, länsstyrelsen och andra 
kommuner. Rökfria miljöer, exempelvis 
skolgårdar, kräver utökad tillsyn, vilket även 
framhållits av Länsstyrelsen i samband med 
deras tillsynsvägledning. 

• Hälsokostprodukter och kosttillskott är ett 
område där Livsmedelsverket ser ett behov av 
utökad kontroll. 

• Hur Vattenmyndigheternas framtida 
åtgärdsprogram kommer att se ut och vad det 
kommer att innebära för nämnden är inte 
möjligt att bedöma just nu. Av myndighetens 
remissversion som under våren 2015 varit ute 
på samråd förstås att ansvaret för att driva 
igenom flera av åtgärderna kommer att hamna 
på miljönämnden. 

• Statskontoret har under 2015 på uppdrag av 
regeringen utvärderat avgiftsfinansieringen av 
livsmedelskontrollen. Utredningen föreslår 
bland annat att en enklare riskklassningsmodell 
bör införas, liksom en möjlighet till 
efterhandsbetalning för företagarna, och vidare 
att länsstyrelserna ska verka för en ökad 
kommunal samverkan inom kontrollen. 

• Efterfrågan på e-tjänster ökar. Införandet av e-
tjänster skulle effektivisera verksamheten 
samtidigt som det skulle underlätta för 
medborgare och verksamhetsutövare i 
kontakterna med miljönämndens verksamheter. 
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Ekonomi 
 
 
Miljönämnden omsätter 0,4 % av kommunens nettokostnader. 
 
MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

2014201420142014    
Budget Budget Budget Budget 
2015201520152015    

Budget Budget Budget Budget 
2016201620162016    

Plan Plan Plan Plan 
2017201720172017    

Plan Plan Plan Plan 
2018201820182018    

Intäkter 6,3 6,5 7,2 7,8 8,0 

Kostnader -14,7* -15,7 -18,1 -20,9 22,5 

NettoNettoNettoNetto    ----8,8,8,8,4444    ----9,29,29,29,2    ----10,910,910,910,9    ----13,13,13,13,1111    14,14,14,14,5555    
 
*Inklusive produktionens redovisade resultat 

Taxor och avgifter 
Miljönämnden har inte för avsikt att under 2016 genomföra några förändringar vad gäller nämndens taxor. 
 
 
Volymer och nyckeltal 
(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finju(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finju(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finju(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.)steras i internöverenskommelser med produktionen.)steras i internöverenskommelser med produktionen.)steras i internöverenskommelser med produktionen.) 

 
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2014201420142014    

Budget Budget Budget Budget 
2015201520152015    

Budget Budget Budget Budget 
2016201620162016    

Plan Plan Plan Plan 
2017201720172017    

Plan Plan Plan Plan 
2018201820182018    

Antal beslut ändrade eller återförvisade av 
överprövandeinstans på grund av formella fel 

1 0 0 0 0 

MiljöMiljöMiljöMiljö----    och hälsoskyddoch hälsoskyddoch hälsoskyddoch hälsoskydd      

Antal miljöskyddsobjekt med årsavgift 290 290 295 300 305 

    Antal inspektioner (årsavgift miljö) 101 114 110 115 138 

Antal hälsoskyddsobjekt med årsavgift 214 220 220 225 230 

    Antal inspektioner (årsavgift hälsoskydd) 84 78 55 93 78 

Antal inventerade avlopp 430 430 800 800 800 

Antal inkomna ärenden 691 650 700 725 750 

   Varav antal anmälningar och ansökningar 383 550 400 410 425 

Antal miljösanktionsavgifter 10 30 30 30 30 

LivsmedelLivsmedelLivsmedelLivsmedel      

Antal livsmedelsobjekt med årsavgift 504 490 520 525 530 
Antal kontrollobjekt* inom folköl, tobak och 
receptfria läkemedel med årsavgift 

147 90 150 150 150 

 Antal objekt inom animaliska biprodukter 30 90 30 30 30 
Antal inkomna ärenden inom livsmedel 
(registreringar, klagomål och remisser) 

158 200 210 220 230 

Andel nöjda kunder inom livsmedelskontroll (NKI) 67 70 71 73 75 
Andel nöjda kunder inom miljö- och 
hälsoskyddstillsyn (NKI) 

52 60 65 73 75 

Andel synpunkter besvarade inom 14 dagar (%) 100 100 100 100 100 
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8.8  Överförmyndarnämnden 
 

 
Ansvarsområden 
 
 

Nämndens syfte är att genom tillsyn vara ett skydd för 
människor som av olika anledning inte kan ta tillvara 
sina rättigheter. 

Nämnden ska rekrytera och utbilda ställföreträdare 
samt ha tillsyn över desamma. 

Överförmyndarnämnden har till uppgift att efter 
anmälan utreda behovet av god man och förvaltare 
samt att utse god man eller förvaltare till den som 
Tingsrätten beslutar har behov. 

 
 
Händelser och åtgärder 
 
 

• Antalet ensamkommande barn ökar. 
Migrationsverkets prognoser förutspår ytterligare 
ökningar Från år 2014 har även Oxelösunds 
kommun tecknat avtal med Migrationsverket för 
mottagande av ensamkommande barn.  

• I båda kommunerna har antalet huvudmän mer 
än fördubblats sedan år 2007. Det finns flera 
orsaker till de ökade ärendevolymerna: 
befolkningsökningen, fler konstaterade diagnoser 
samt åldrad befolkning. Ökningen kommer 
fortsätta. 

• Det finns i dagsläget många som vill vara 
godemän och förvaltare, särskilt till de 
ensamkommande barnen. Nämnden söker trots 
detta hela tiden nya godemän och förvaltare för 
att möta de ökande ärendevolymerna. Nämnden 
är sedan år 2015 skyldig att ombesörja utbildning 
nye godemän och förvaltare efter ändring i 
Föräldrabalken. 

• Arvoden till ställföreträdare kommer troligen att 
öka under planperioden som en effekt av ökade 
volymer. Beroende på om huvudmän saknar 
medel eller inte så behöver kommunen betala 
arvodet. Det är Tingsrätten som beslutar om 
godmanskap eller förvaltarskap men det är 
huvudmannen eller kommunen som betalar 

arvode. Saknar huvudmannen medel betalar 
kommunen arvodet.  

• I Nyköpings kommun beror de ökade 
arvodeskostnaderna främst på ökade volymer 
medan de i Oxelösund främst beror på en 
förändring där allt fler huvudmän saknar medel 
och kommun behöver betala arvodet till 
ställföreträdaren.  

• Rutinerna vid överförmyndarkontoret har 
effektiviserats och effektiviseras ständigt. En  ¼ 
resurs på ekonomikontoret har stöttat NOÖN, 
denna resurs har flyttats och disponeras nu helt 
av Överförmyndarkontoret.  

• Samverkan och informationsinsatser med andra 
aktörer kring huvudmännen och ställföreträdarna 
är viktig under planperioden. Detta för att undvika 
att personer hamnar mellan stolarna och även för 
att underlätta för ställföreträdarna.  

• Från år 2016 kan ny lag om Framtidsfullmakter 
träda i kraft. Framtidsfullmakten ska registreras 
hos Överförmyndarnämnden. 

 

 
Ekonomi 
 

Överförmyndarnämnden omsätter 0,2 % av kommunens nettokostnader. 

MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2017201720172017    

PlanPlanPlanPlan    
2018201820182018    

Intäkter 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 

Kostnader -5,7* -6,8 -7,2 -7,6 -8,0 

NettoNettoNettoNetto    ----3,23,23,23,2    ----4,34,34,34,3    ----4,4,4,4,6666    ----4,4,4,4,9999    ----5,25,25,25,2    
 
*Inkl produktionens redovisade resultat 
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Volymer och nyckeltal 
(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.)(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.)(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.)(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.) 

    
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012018888    

Volymer      

Förvaltarskap Nyköping 104 105 107 110 112 
Förvaltarskap Oxelösund 30 32 34 37 38 
TOTALT antal förvaltarskap 134 137 141 147 150 
      
Ensamkommande flyktingbarn –  Nyköping 33 40 45 50 55 
Ensamkommande flyktingbarn - Oxelösund 10 12 15 17 19 
TOTALT Ensamkommande flyktingbarn 43 52 60 67 74 
      
Godmanskap –  Nyköping 357 360 370 380 390 
Godmanskap –  Oxelösund 85 87 89 92 95 
TOTALT antal godmanskap inkl ensamkommande 442 447 459 472 485 

      

Förmynderskap –  Nyköping 154 160 160 160 160 

Förmynderskap –  Oxelösund 33 40 40 40 40 

TOTALT antal förmynderskap 187 200 200 200 200 

      

Antal gode män/förvaltare - Nyköping 340 350 360 370 380 

Antal gode män/förvaltare - Oxelösund 86 90 95 100 105 

TOTALT antal gode män/förvaltare 426 440 455 470 485    

 
Nyckeltal      
Antal uppdrag per ställföreträdare      
- antal ställföreträdare med fler än 5 uppdrag 15 0 0 0 0 
- antal ställföreträdare med fler än 10 uppdrag 0 0 0 0 0 
      
Andel årsräkningar inkomna i rätt tid, % 80 90 90 90 90 
      
Andel årsräkningar som inkommit i rätt tid och som 
granskats till 1:a juli, % 

99 100 100 100 100 

 
Andel årsräkningar som granskats till 31:a december, % 

100 100 100 100 100 
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8.9 Kommunstyrelsen 
 
Ansvarsområden 
 
 

• 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 

- Kommunikation 

- Beställarkontoret 

- Kommunledningskansliet  

- HR-avdelningen 

- IT-avdelningen 

- Ekonomiavdelningen 

- Kommundirektör och kommunjurist 

 

 
Händelser och åtgärder 
 
Samhällsbyggnad 
• Planeringen och byggandet av Ostlänken kommer 

att innebära stora förändringar och möjligheter för 
Nyköpings Kommun. Ostlänken tillsammans med 
Resecentrum kommer att kräva stora investeringar 
parallellt med nödvändiga förbättringar inom 
kollektivtrafiken men också tillväxt och fler 
skattekronor. 

• I den hållbara staden behöver gång, cykel och 
kollektivtrafiken fortsätta utvecklas och prioriteras 
före bilen för att möta kommande behov, varför nya 
målpunkter och rörelsestråk i tätorten kommer att 
generera nya behov av investeringar i gång- och 
cykelvägar samt kapacitetsförstärkningar och 
kompletteringar av vägnätet. 

• Samhällsbyggnad har anpassat och kommer att 
fortsätta anpassa sin organisation och utveckla sina 
arbetsprocesser för att möta denna utmaning. 
Kommunens strategiska arbete och planering 
behöver också få en organisatorisk tydlighet och 
hemvist för fram-tagandet av underlag som 
beslutstöd till KS. 

Kollektivtrafiken 
• Under 2016 implementeras tekniska system av 

kollektivtrafikmyndigheten (bl.a. nytt biljettsystem 
och realtidsystem). Arbete kring prissättning, 
produktutbud, mm. kommer genomföras under året. 
Diskussion pågår också om möjligheten till 
gemensamma biljettlösningar i hela Mälardalen. På 
direktionsmötet den 6 maj beslutades även att det 
nuvarande varumärket Länstrafiken ska bytas ut 
mot Sörmlandstrafiken. Den första trafik som 
kommer köras under varumärket Sörmlandstrafiken 
är skolskjutsar i Nyköpings kommun (trafikstart 17 
augusti 2015). 

• Arbete med samordning av olika typer av särskild 
kollektivtrafik pågår i länet. I samband med att 
länets kommuner överlät delar av ansvar för 
särskild kollektivtrafik till kollektivtrafikmyndigheten 
och beslut har fattats om att etablera ett Service-
center Sörmland, med en egen beställningscentral i 
Sörmland, kommer den framtida organisationen för 

både särskild kollektivtrafik och allmän kollektivtrafik 
i länet att byggas upp.  

• Trafikavtalet för busstrafiken i området Nyköping, 
Oxelösund, Trosa och Gnesta löper ut i augusti 
2016, en option på ett år har utlösts. Överens-
kommelsen innebär bland annat att från och med 1 
januari 2016 kommer buss-trafiken i Nyköping köras 
på fossilfritt bränsle.  

Räddning och Säkerhet 
• I SOS Alarms effektivisering har det för länet 

inneburit att mottagning av 112-samtal samt 
utalarmering av räddningstjänsten nu sker i 
Norrköping. Nuvarande avtal med SOS Alarm löper 
ut 31/12-2016, vilket innebär att upphandling av 
SOS Alarms tjänster kommer att startas under 
hösten 2015. 

• Kommunfullmäktige ska framöver ta fram ett 
program för uppföljning av privata utförare. Detta 
kommer bl.a. att påverka sotningsområdet, 
omfattningen är i nuläget osäker. 

• Ny krisledningsplan antagen 2015 ska 
implementeras under året. Det nya 
krisledningsarbetet har tydligare styrning från 
Kommunstyrelsen samtidigt som det sker på ett 
enhetligt och väl förankrat sätt i verksamheterna. 

• Fortsatt arbete med andra aktörer inom länsvis 
samordnad krishantering som initieras av 
Länsstyrelsen 2015. 

Kommunledningskontoret 
• Bo i Nyköping-kampanjen utvecklas under 2016 

utifrån tidigare erfarenheter och framgångsrika 
resultat av inriktningen att bygga vidare på det 
välkända konceptet och komplettera med 
nytänkande i digitala media.  

• Kommunikationsavdelningen samarbetar med IT-
avd i projektet "En väg in" med målsättningen att 
medborgaren framöver ska uppleva en ökad 
tillgänglighet och förbättrad kommunal service.  

• En rad aktiviteter genomförs under 2016 bl.a. 
företagsbesök, föreläsningar, Stora Mötesdagen, 
samspelet med företagen, Morgonsoffan, 
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fokusgrupper och NKI-mätningar. Därutöver 
kommer workshops att genomföras med syfte att ge 
företagaren bättre service och lättare att göra rätt. 

• Näringslivskontoret kommer vara djupt involverad i 
de samhällsutvecklingsprojekt som pågår, dvs 
Ostlänkens byggande, omvandlingen av stads-
kärnan samt utvecklingen av Skavsta med omnejd. 

• Den största tillväxthämmande faktorn för tillväxt-
företag är bristen på rätt kompetens. Därmed 
kommer särskilda satsningar att ske inom detta 
område. 

• Näringsliv kommer tillsammans med företagen inom 
besöksnäringen att göra satsningar inom de fem 

fokusområden som definieras i nya turismstrategin; 
Sörmlands Mathuvudstad, Skavsta – 7 minutes 
away, Kultur- och weekendstaden, Evenemang/ 
idrott och uteliv, Nyköping – en plats för möten. 

• Under 2016 kommer förberedelser inför Gästabudet 
700 år pågå, inför 2017. Målet med ett firande med 
avstamp i denna historiska händelse är att skapa ett 
gemensamt engagemang bland Nyköpings företag 
samt inom förenings- och kulturlivet och därmed 
stärka Nyköpings attraktionskraft. 

 

 
Ekonomi 
 

Kommunstyrelsen omsätter 12 % av kommunens nettokostnader. 

MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

Budget Budget Budget Budget 
2016201620162016    

PlanPlanPlanPlan    
2017201720172017    

PlanPlanPlanPlan    
2018201820182018    

Intäkter 160,4 200,5 199,9 199,9 199,9 

Kostnader -442,9 -523,0 -552,613 -560,0 -571,0 

NettoNettoNettoNetto    ----282,5282,5282,5282,5    ----322,5322,5322,5322,5    ----352,7352,7352,7352,7    ----363636360000,,,,1111    ----373737371111,1,1,1,1    
 

 
Volymer och nyckeltal 
(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverens(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverens(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverens(Nämndens volymer för 2016 kan komma att finjusteras i internöverenskommelser med produktionen.)kommelser med produktionen.)kommelser med produktionen.)kommelser med produktionen.) 

    
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2015201520152015    

Budget Budget Budget Budget 
2016201620162016    

PlanPlanPlanPlan    
2017201720172017    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012018888    

Antal sålda småhustomter 39 10 10 10 10 

Antal sålda flerbostadshustomter 3 5 5 5 5 

Antal sålda arbetsplatstomter 0 5 5 5 5 

Antal lägenheter i sålda flerbostadshustomter 0 140 140 140 140 

Antal bostadsbränder, inkl tillbud (Nyköping) 29 <29 <29 <29 <29 

Trafikolyckor 257 <257 <257 <257 <257 

Antal Medborgarförslag, Nyköpings kommun 122 - 110 110 110 

Antal Synpunkter, Nyköpings kommun 696 - 700 700 700 

Antal Diarieförda ärenden, Kommunstyrelsen 800 - 1 100 1 150 1 200 

Antal Motioner 13 - 15 15 20 

Andel e-fakturor, leverantör 41 % 50 % 55 % 57 % 60 % 

                                                
 
 
13 Medel för skolskjutsar har flyttats från Barn- och ungdomsnämnden till Kommunstyrelsen motsvarande 20,9 mnkr. 
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8.10  Produktionsstyrelsen 
 

 
Ansvarsområden 
 
 

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, personalnämnd 

• 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 
• Ledarutvecklingen fortsätter bland annat utifrån 

de fokusområden som valdes utifrån resultatet av 
medarbetarenkäten 2014: 

o Ledaren som förebild för ett öppet och 
ärligt arbetsklimat 

o Delaktighet och medskapande för 
medarbetare inom givna ramar. 

o Återkoppling och uppföljning på 
verksamhets-, grupp- och individnivå. 

• Ersätta nuvarande arbetsmiljöenkät HRI med nytt 
system som tar med delar som 
medarbetarenkäten syftat till att uppnå 

• Fortsatt fokus på att kunna rekrytera inom 
identifierade bristyrken men också att behålla de 
medarbetare som finns. 

• Implementering av det nya HR-systemet 
fortsätter under 2016. 

 

Lokaler och utrustning 
• De senaste årens nybyggnationer av 

verksamhetslokaler och verksamheternas 
förändrade behov ger ett ökat behov av avyttring 
av andra fastigheter. Kommunfastigheter 
bedömer att under 2016-2018 genomförs 
försäljningar, rivningar och uthyrning till 
verksamheter eller externa för att minska den 
tomställda ytan med 5 000 m2 till 2018.  

• Kommunfastigheter kommer att utveckla 
samarbetet med Samhällsbyggnads strategiska 
enhet för att stärka förståelsen och förmågan att 

omvandla fastighets- och lokalbeståndet för 
kommunens verksamheter utifrån planerad 
befolkningstillväxt. 

• Budgeten bygger på en återgång till den nivå 
som gällde 2014 för planerat underhåll, vilket ger 
förutsättningar för att hålla en jämn takt för 
underhåll av fastigheterna. 

• Under perioden kommer energianvändning och 
energieffektivisering att vara i fokus för 
Kommunfastigheter liksom ökad samordning av 
investeringar i fastigheter.  

• Molntjänster i olika former blir vanligare och kan i 
vissa fall vara ett alternativ för kommunen. 
Tjänster som kan läggas över helt till molntjänst 
beaktas vid kommande upphandlingar när det är 
säkerställt att kraven gällande Pul, säkerhet, 
spårbarhet och sekretess är uppfyllda. 

 
Effektiva processer 
• IT som möjliggörare för att effektivisera 

verksamheterna är en stor utmaning de närmaste 
åren. Det handlar om att anpassa system och 
verksamhet för att kommunen ska kunna erbjuda 
digitala välfärdstjänster och självservice till 
medborgarna. Fokus för IT-arbetet ändras sakta 
från support, drift och förvaltning till att vara ett 
stöd vid verksamhetsutveckling med hjälp av IT.  

• Arbetet med att utveckla intranätet fortsätter och 
beräknas gå i mål under 2016. Våren 2015 
startades projektet med ett första sfokus på 
Chefsplatsen. Målsättningen är att förenkla för 
chefer och medarbetare att utföra sina 
arbetsuppgifter och därmed nå en ökad intern 
effektivitet. 

• Kommunikations- och IT-avdelningen fortsätter 
med samarbetet i ett projekt för fler e-tjänster 
med målsättningen att medborgaren framöver 
ska uppleva en ökad tillgänglighet och förbättrad 
kommunal service.  
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Volymer och nyckeltal 
 

    
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2014201420142014    

Budget Budget Budget Budget 
2015201520152015    

Budget Budget Budget Budget 
2016201620162016    

PlanPlanPlanPlan    
2017201720172017    

PlanPlanPlanPlan    
2018201820182018    

Antal medarbetare, tillsvidareanställda 3 705 - - - - 

Antal medarbetare, visstidsanställda 385 - - - - 

Långtidssjukfrånvaro, % 2 - < Föreg år < Föreg år < Föreg år 

Korttidssjukfrånvaro, % 2,8 < Föreg år 2,5 2,5 2,5 

Vakanta lokaler m2 14 674 10 000 21 126 19 626 17 626 

Planerat underhåll kr/m² 70 39 71 72 73 

Akut underhåll kr/m² 24 24 24 24 24 

Förvaltad lokalyta, m2 301 186 317 272 316 747 320 238 320 238 

Inhyrda lokaler m2 59 811 60 456 56 980 56 980 56 980 

Nya e-tjänster, antal under året 0 - 15 15 15 
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8.11 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, beredning för privata utförare 
av kommunal verksamhet, 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 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012018888    

Intäkter 2,2 0,4 0,4 0,4 2,4 

Kostnader -11,1 -8,5 -8,5 -8,5 -8,5 

NettoNettoNettoNetto    ----8,98,98,98,9    ----8,18,18,18,1    ----8,18,18,18,1    ----8,18,18,18,1    ----6666,1,1,1,1    



Budget 2016, flerårsplan 2017-2018 
KAP 9 Investeringar 

 

  
 

9 Investeringar 
Under den kommande treårsperioden kommer 
investeringar i lokaler och utrustning för skolan vara 
fortsatt prioriterade. Av de samlade investeringarna 
under fyraårsperioden 2015-2018 avser 750 mnkr 
investeringar för skolans verksamhet vilket bland 
annat inkluderar Stigtomta skola. 

 

Trafikförbättrande åtgärder är ett annat prioriterat 
investeringsområde. Sammanlagt avsätts 350 mnkr 
för detta. I beloppet finns påbörjandet av 
Resecentrum men också åtgärder avseende gång- 
och cykelvägar, parkering, busshållplatser och 
belysning. 

 

För att de som bor och vistas i kommunen ska 
uppleva att det finns bra kultur- och fritids-
anläggningar avsätts 130 mnkr för detta. Beloppet 
inrymmer bland annat slutförandet av renoveringen av 
Hjortensbergsbadet men också insatser på Rosvalla, 
Träffen och Culturum. 

 

Investeringsbudgeten inrymmer också 150 mnkr för 
förbättrade förvaltningslokaler och 100 mnkr som 
avser datorer och IT-utrustning. 

 

Utöver dessa skattefinansierade investeringar 
inrymmer investeringsbudgeten också investeringar 
för de avgiftsfinansierade VA- och 
Renhållningskollektiven med 150 mnkr. 

 

Planen för perioden 2016-2018 uppgår totalt till 
1,6 mdkr. Ser man till nuvarande prognos för 
fyraårsperioden 2015-2018 innebär det tillkommande 
investeringar på ca 200 mnkr i denna budget jämfört 
med föregående budget.  

Under perioden beräknas avskrivningarna öka med 
32 mnkr totalt. 

 

Enligt kommunens Policy för God ekonomisk 
hushållning ska kommunens investeringar 2017 
uppnå en självfinansieringsgrad på 100 %. 
Självfinansieringsgraden beskriver i procent hur stor 
del av investeringarna som finansieras av resultat och 
avskrivningar. Med hänsyn till att många investeringar 
har skjutits på framtiden, att investeringsbehovet 
bedöms som fortsatt högt samt att investeringar görs 
både till avgiftsfinansierade verksamheter och till 
verksamheter där andra kommuner bidrar till 
finansieringen inom t ex Räddningstjänsten och IT-
enheten är det inte möjlighet att uppnå målet om 100 
% självfinansiering 2017. Självfinansieringsgraden 
ökar successivt under perioden från 24 % 2014 till   
73 % 2018.  

Utifrån ovanstående bedöms det inte heller vara 
möjligt att påbörja amorteringen av kommunens lån 
förrän tidigast 2018.  

 

I tabellen Ramar för nya investeringar inom 
internbudget och KS ofördelade medel, redovisas 
ramar för återanskaffningar och mindre investeringar 
som beslutas i verksamheternas internbudget. På 
raden Kommunstyrelsens ofördelade medel visas 
summan av planerade investeringsprojekt med start 
2016. Dessa projekt ska godkännas av 
kommunstyrelsen i varje enskilt fall. Av beslutet ska 
det framgå vilka år och till vilket belopp investeringen 
belastar investeringsutrymmet. 
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InvesteringarInvesteringarInvesteringarInvesteringar    och beräknade avskrivningaroch beräknade avskrivningaroch beräknade avskrivningaroch beräknade avskrivningar    
2014201420142014----2018, mnkr2018, mnkr2018, mnkr2018, mnkr    

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2014201420142014    

Prognos Prognos Prognos Prognos 
2012012012015555    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2020202011117777    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012018888    

Totalt Totalt Totalt Totalt 
2012012012015555----
2012012012018888    

Pågående projekt (prognos 6) 408 355 62 9 0 426 

Ramgodkända projekt från 2015  54 435 175 24 687 

Nya projekt med start 2016 (se tabell nedan)   265 74 120 459 

Summa alla projektSumma alla projektSumma alla projektSumma alla projekt    med start 2016 eller tidigaremed start 2016 eller tidigaremed start 2016 eller tidigaremed start 2016 eller tidigare    408408408408    409409409409    762762762762    252525258888    144144144144    1 5721 5721 5721 572    

Varav ram skattefinansierade projekt 394 348 683 249 144 1 424 

Varav övriga projekt 14 60 79 9 0 148 
       

Nya planerade projekt med start 2017 och 2018    229 186 415 

Specifika och avslutade projekt14 249 -6    -6 

Summa investeringarSumma investeringarSumma investeringarSumma investeringar    657657657657    403403403403    762762762762    486486486486    330330330330    1 9811 9811 9811 981    
       

Beräknade avskrivningarBeräknade avskrivningarBeräknade avskrivningarBeräknade avskrivningar    136136136136    162162162162    170170170170    190190190190    202202202202    725725725725    

 
 
Ramar för nya investeringarRamar för nya investeringarRamar för nya investeringarRamar för nya investeringar    inominominominom    internbudget och internbudget och internbudget och internbudget och KS KS KS KS 
ofördofördofördofördelade medel, mnkrelade medel, mnkrelade medel, mnkrelade medel, mnkr    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012018888    

Inom internbudgetInom internbudgetInom internbudgetInom internbudget       

Barn, ungdom och kultur 8,3   

Social omsorg 1,1   

Teknik    
- Kommunfastigheter 9,5   

- Gata/Park/Hamn produktionshjälpmedel 3,0   

- Gata/Park/Hamn enligt ök med Bygg- och 
Tekniknämnden 

5,0   

Samhällsbyggnad 1,3   

Räddning och säkerhet 1,0   

Kommunledningskontoret    
- Nyköpings Arenor 3,0   
- IT mm 20,0   

Kultur och Fritidsnämnden 1,0   

Inom internbudget skattekollektivetInom internbudget skattekollektivetInom internbudget skattekollektivetInom internbudget skattekollektivet    53,253,253,253,2      
    

Renhållning enl ök med Bygg- och Tekniknämnden 1,0   

Nyköpings Vatten enl ök med Bygg- och Tekniknämnden 22,6   

Inom internbudget avgiftskollektivetInom internbudget avgiftskollektivetInom internbudget avgiftskollektivetInom internbudget avgiftskollektivet    23,623,623,623,6            
    

Kommunstyrelsens ofördeladeKommunstyrelsens ofördeladeKommunstyrelsens ofördeladeKommunstyrelsens ofördelade    188,6188,6188,6188,6    74,074,074,074,0    120,0120,0120,0120,0    

SummaSummaSummaSumma    265,4265,4265,4265,4    74,074,074,074,0    120,0120,0120,0120,0    

                                                
 
 
14 Utgifter och inkomster för VA-anslutningar och överföring av Rosvalla (162 mnkr) 2014 från det koncerninterna bolaget KB 
Rosvalla. 
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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 

Björshult 

Slottsgatan (Åkroken) 

Påljungshagen etapp 2 

Marieberg/Brandkärr 

Tessinområdet 

Förrådet  

Arnö industriområde Företagsparken 

Arnö industriområdet bakom Thorsman 

 

Då bostadsmarknaden vänt under 2015 och ett flertal 
markanvisningsavtal för flerbostadshus förväntas att 
tecknas kommer det att påverka kommunens 
möjligheter att avyttra exploateringstillgångar positivt 
under kommande budgetperioden. 

 

 

 
Exploateringar 2014-2018 
 
 

MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2014201420142014    

PrognoPrognoPrognoPrognossss    6666    
2015201520152015    

Budget Budget Budget Budget 
2016201620162016    

PlanPlanPlanPlan    
2017201720172017    

PlanPlanPlanPlan    
2018201820182018    

Ingående värde 1/1Ingående värde 1/1Ingående värde 1/1Ingående värde 1/1    339,9339,9339,9339,9    343,3343,3343,3343,3    335,2335,2335,2335,2    322,3322,3322,3322,3    299,4299,4299,4299,4    

Årets utgifter 55,2 36,3 74,7 77,7 67,4 

Årets inkomster -52,6 -44,4 -87,6 -100,6 -94,1 

Justeringar 0,8 - - - - 

Utgående värde 31/12Utgående värde 31/12Utgående värde 31/12Utgående värde 31/12    343,3343,3343,3343,3    335,2335,2335,2335,2    322,3322,3322,3322,3    299,4299,4299,4299,4    272,7272,7272,7272,7    
 
Större projekt 2016-2018 
 

MnkrMnkrMnkrMnkr    Ingående Ingående Ingående Ingående 
värde värde värde värde     

1/1 2011/1 2011/1 2011/1 2015555        

Prognos Prognos Prognos Prognos 6666    
2020202011115555    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012018888    

Utgående Utgående Utgående Utgående 
värde värde värde värde 

31/12 20131/12 20131/12 20131/12 2018888    

Björshult 1,9 0,5 -2,5 -1,5 -6,6 -8,2 

Hemgården 25,8 -2,9 -3,3 5,2 10,0 34,8 

Marieberg/Brandkärr 13,3 -1,6 2,6 -5,0 2,1 11,4 

Tessin 6,4 2,0 0,1 -4,5 10,8 14,8 

Stenbäret 7,2 -3,6 0,3 5,0 -10,0 -1,1 

Påljungshage etapp 2 1,3 1,2 -4,1 -3,5 -6,1 -11,2 

Malmbryggshagen -1,8 0,1 -5,7 -6,0 -9,0 -22,4 

Stenbro -3,0 0,9 0,6 -4,8 -5,8 -12,1 

Norra Arnö 10,8 4,7 -6,4 -3,3 -4,8 1,0 

Arnö Företagspark 71,8 -0,4 0,0 3,0 1,5 75,9 

Förrådet 1,0 4,9 6,3 -8,4 -1,4 2,4 
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11 Ekonomiska tabeller 

11.1 Resultatbudget 
 
 
 
 

MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012016666    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012018888    

Verksamhetens intäkter 748,1 750,0 800,0 850,0 850,0 

Verksamhetens kostnader -3 237,9 -3 308,8 -3 472,4 -3 590,1 -3 687,7 

Avskrivningar -135,6 -146,6 -170,4 -190,1 -202,4 

Verksamhetens nettokostnaderVerksamhetens nettokostnaderVerksamhetens nettokostnaderVerksamhetens nettokostnader    ----2222    625,4625,4625,4625,4    ----2 705,42 705,42 705,42 705,4    ----2 842,2 842,2 842,2 842,8888    ----2222    999930,230,230,230,2    ----3333    000040,140,140,140,1    

      

Skatteintäkter 2 192,8 2 306,2 2 422,2  2 526,4 2 635,0 

Inkomst- och kostnadsutjämningsbidrag 453,6 470,8 483,1 483,4 487,9 

Finansiella intäkter 31,9 12,0 5,0 6,0 6,0 

Finansiella kostnader -29,4 -50,6 -31,7 -43,4 -49,2 

Redovisat resultatRedovisat resultatRedovisat resultatRedovisat resultat    23,523,523,523,5    33,033,033,033,0    33335,95,95,95,9    42,142,142,142,1    39,639,639,639,6    

      

      

Justeringar enligt balanskravet -27,3 - - -3,8 - 

      

Årets resultat enligt balanskravetÅrets resultat enligt balanskravetÅrets resultat enligt balanskravetÅrets resultat enligt balanskravet    ----3,83,83,83,8    33,033,033,033,0    35,935,935,935,9 38,338,338,338,3    39,39,39,39,6666    
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11.2 Finansieringsbudget 
 
 
 
 

MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2020202011114444    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012015555****    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012016666****    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012018888    

Den löpande verksamhetenDen löpande verksamhetenDen löpande verksamhetenDen löpande verksamheten         

Årets resultat 23,5 33,0 35,9  42,1 39,6 

Justering för avskrivningar 135,6 146,6 170,4  190,1 202,4 

Justering förändring pensionsavsättning 13,9 1,1 1,0  6,7  13,7  

Justering förändring avsättning deponi 0,2 0,0 0,0  0,0 0,0 

Justering förändring avsättning Citybanan -16,9 0,0 -17,2  0,0 0,0 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -44,0 2,3 2,3  2,3 2,3 

Medel från vMedel från vMedel från vMedel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalerksamheten före förändring av rörelsekapitalerksamheten före förändring av rörelsekapitalerksamheten före förändring av rörelsekapital    112,112,112,112,3333    181818182,92,92,92,9    191919192,42,42,42,4        222241,241,241,241,2    222258,058,058,058,0    

+/- Minskning/ökning förråd mm -3,3 0,0 0,0  0,0 0,0 

+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar 34,7 0,0 0,0  0,0 0,0 

+/- Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder -88,9 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    54,54,54,54,8888    181818182,92,92,92,9    191919192,42,42,42,4        222241,241,241,241,2    222258,058,058,058,0    

Investeringsverksamheten      

Investering i fastigheter o inventarier -682,4 -614,7 -761,8  -486,7 -329,6 

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter 24,5 0,0 0,0  0,0 0,0 

Försäljning av fastigheter o inventarier 37,6 0,0 0,0  0,0 0,0 

Investering i aktier o andelar -4,7 0,0 0,0  0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamhetenKassaflöde från investeringsverksamhetenKassaflöde från investeringsverksamhetenKassaflöde från investeringsverksamheten    10,8 0,0 0,0  0,0 0,0 

FinansieringsverksamhetenFinansieringsverksamhetenFinansieringsverksamhetenFinansieringsverksamheten    ----614,2614,2614,2614,2    ----614,7614,7614,7614,7    ----777766661,8 1,8 1,8 1,8     ----444488886,76,76,76,7    ----329,329,329,329,6666    

Försäljning av aktier o andelar 3,3     

Utlåning 135,9 -18,8 0,0  0,0 0,0 

Upplåning 500,0 400,0 600,0  250,0 0,0 

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

Kassaflöde från finansieringsverksamhetenKassaflöde från finansieringsverksamhetenKassaflöde från finansieringsverksamhetenKassaflöde från finansieringsverksamheten    639,2639,2639,2639,2 431,2431,2431,2431,2 600,0600,0600,0600,0    250,0250,0250,0250,0 0,00,00,00,0 

ÅRETS KASSAFLÖDEÅRETS KASSAFLÖDEÅRETS KASSAFLÖDEÅRETS KASSAFLÖDE    79,879,879,879,8    ----0,0,0,0,6666    30,630,630,630,6        4,4,4,4,5555    ----71,671,671,671,6    

Likvida medel vid årets början 26,8    51,9    -3,5     27,1    31,7    

Likvida medel vid årets slut 106,6 51,3 27,1 31,7 -39,9 
 
* 2015 års ingående värden är hämtade från beslutad budget 2015 och stämmer därför inte med utgående bokslutsvärden 2014. 
2016 års ingående värden utgår från bokslutsvärdet 2014 med tillägg för prognos per 2015-06-30 och stämmer därför inte med 
utgående budgetvärdet från 2015. 
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11.3 Balansbudget 
 
 
 
 

MnkrMnkrMnkrMnkr    Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2012012012014444    

Budget Budget Budget Budget 
2015201520152015****    

Budget Budget Budget Budget 
2012012012016666****    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012017777    

PlanPlanPlanPlan    
2012012012018888    

TILLGÅNGARTILLGÅNGARTILLGÅNGARTILLGÅNGAR                        

AnläggningstillgångarAnläggningstillgångarAnläggningstillgångarAnläggningstillgångar                        

Materiella anläggningstillgångar 2 589,9 2 961,8 3 435,4 3 731,9 3 859,1 

Finansiella anläggningstillgångar 173,8 337,5 213,8 213,8 213,8 

Summa anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångar    2222    763,7763,7763,7763,7    3333    299,3299,3299,3299,3    3333    649,1649,1649,1649,1    3333    949494945,75,75,75,7    4444    070707072,92,92,92,9    

                        

Bidrag till Bidrag till Bidrag till Bidrag till statlig infrastrukturstatlig infrastrukturstatlig infrastrukturstatlig infrastruktur    55552,2,2,2,4444    55552,42,42,42,4    47,847,847,847,8    45,545,545,545,5    44443,23,23,23,2    

                        

OmsättningstillgångarOmsättningstillgångarOmsättningstillgångarOmsättningstillgångar                        

Förråd o mark under exploatering 343,8 340,6 343,8 343,8 343,8 

Fordringar 268,8 303,5 268,8 268,8 268,8 

Kortfristiga placeringar 203,6 94,0 203,6 203,6 203,6 

Kassa o bank 106,6 51,3 27,1 31,7 -39,9 

Summa omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångar    922,8922,8922,8922,8    789,4789,4789,4789,4    888843,343,343,343,3    888847,847,847,847,8    777776,376,376,376,3    

SUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGAR    3333    737373738,8,8,8,9999    4444    141,2141,2141,2141,2    4444    540,540,540,540,3333    4444    888839,139,139,139,1    4444    898989892,42,42,42,4    

                        

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

Eget kapitalEget kapitalEget kapitalEget kapital    1111    444446,046,046,046,0    1111    444468,868,868,868,8    1111    484848480,70,70,70,7    1111    555522,822,822,822,8    1111    555562,562,562,562,5    

- varav årets resultat 23,5 33,0 35,9 42,1 39,6 

AvsättningarAvsättningarAvsättningarAvsättningar                        

Avsättningar för pensioner o förpliktelser 220,8 213,4 221,8 228,5 242,2 

Avsättningar för deponi 2,5 3,2 2,5 2,5 2,5 

Avsättningar för Citybanan 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa avsättningarSumma avsättningarSumma avsättningarSumma avsättningar    222257,657,657,657,6    222211116,6,6,6,6666    222224,224,224,224,2    222230,930,930,930,9    222244,644,644,644,6    

SkulderSkulderSkulderSkulder                        

Långfristiga skulder 1 468,8 1 944,4 2 268,8 2 518,8 2 518,8 

Kortfristiga skulder 566,5 511,4 566,5 566,5 566,5 

Summa skulderSumma skulderSumma skulderSumma skulder    2222    035,3035,3035,3035,3    2222    455,8455,8455,8455,8    2222    835,3835,3835,3835,3    3333    085,3085,3085,3085,3    3333    085,3085,3085,3085,3    

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDERSUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDERSUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDERSUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER    3333    738,738,738,738,9999    4444    141,141,141,141,2222    4444    540,540,540,540,3333    4444    888839393939,1,1,1,1    4444    888892,492,492,492,4    

                     
 
* 2015 års värde är hämtat från beslutad budget för 2015 och stämmer därför inte med bokslutsvärdet från 2014.  
2016 års värde utgår från bokslutsvärdet 2014 med tillägg för prognos per 2015-06-30 och stämmer därför inte med budgetvärdet 
från 2015. 
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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 styrdokument är ytterligare 
verktyg för styrning. 

Budgeten baseras bl a på dessa övergripande 
styrdokument och är en flerårsplan som förutom 
ekonomi är fokuserad på mål, händelser och åtgärder.  

Styrmodell 
Styrmodellen visar uppdelningen mellan 
samhällsbyggardel med ett politiskt synsätt och en 
producentdel med ett mer företagsekonomiskt 
synsätt, Se vidare under kapitel 3 Organisation. 
Kommunstyrelsen är även produktionsstyrelse och är 
den nämnd som formulerar mål och ställer krav på 
verksamheten då det gäller personal, lokaler, 
utrustning och investeringar. 
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 2030 är en politisk viljeinriktning som visar 
synen på hur de kommunala verksamheterna ska 
utvecklas fram till 2030. Se vidare kapitel 6 
Kommunfullmäktiges styrning, samt kapitel 7 Mål för 
nämnder och styrelser.   

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 vilken kostnad 
utifrån volym och kvalitet, d v s en avstämning av 
internöverenskommelser och andra avtal. 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 styrning. 

Anslag/Ram 
Budgetanslag innebär både ett bemyndigande att 
genomföra verksamheten och en finansiering för 
ändamålet. Budget för 2016 och plan 2017–2018 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 för 2016. Härigenom får 
nämnden möjlighet att fördela nämndanslagen inom 
sitt verksamhetsansvar. I nämndernas 
internöverenskommelser med produktionen ska 
fullmäktiges uppföljning av nämndernas 
grunduppdrag redovisas utifrån de mått som finns 
angivna i kommunens kvalitet i korthet (SKL:s 
jämförande statistik). Då KFs målsättning är att 
Nyköping minst ska tillhöra de 100 bästa 
kommunerna i landet är det angeläget att för de mått 
där målsättningen inte nås ska det anges som ett 
förbättringsområde i internöverenskommelsen.  

 

Produktionen ska upprätta internbudgetar utifrån de 
internöverenskommelser som avtalats med respektive 
nämnd och med de mål och uppdrag som angivits av 
Produktionsstyrelsen. Även de produktionsenheter 
under Kommunstyrelsen som saknar 
internöverenskommelser ska upprätta en 
internbudget. Samtliga internbudgetar beslutas 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 
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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 påtagligt påverkar det ekonomiska 
utrymmet.  

Följande beslutsnivå gäller för omfördelning av 
driftbudget; 

- omdisponering inom nämndens ram beslutas av 
nämnd 

- ombudgetering mellan nämnder beslutas av 
kommunfullmäktige 

- 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. 

Volymer 
Nämndens angivna volymer i fullmäktigebudgeten kan 
komma att finjusteras i internöverenskommelser med 
produktionen. 

Taxor 
Kommunfullmäktige beslutar om 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 2016–2018 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 
produktionsområde. 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 2015 har beslutats i 
Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige eller 
överförts som pågående projekt vid bokslut 2015. 

- 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 2016-2018 med 2 % på mark, 
inventarier, fastigheter och anläggningar samt 
exploateringar. På konst utgår inte någon internränta.  

För affärsdrivande verksamheter (vatten och 
renhållning) budgeteras 2016 intern ränta med 2 % 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, investeringar, lokaler 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 nämndområde 

- 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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 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 verksamhetsuppföljning 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 hur 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 verksamhets-
berättelserna 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 internkontrollmoment som ska genomföras under det 
kommande året. Ska baseras på en risk- och väsentlighetsanalys 

 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.  

 Internkontrollrapport Avrapportering kring de internkontrollmoment som genomförts 
under året. Om några brister upptäckts, om det saknas några 
rutiner eller om det finns anledning att föreslå förändring av 
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befintliga rutiner. 

Politiska beredningar Bokslutsdag Genomgång av årets bokslut med en samlad analys av både 
verksamhets- och ekonomiskt resultat. Är ett avslut av året som gått 
och samtidigt ska det ge input till det kommande årets budget. 
Genomförs i mars varje år. Deltagare: Kommunalråd, 
nämndordföranden, opposition, nämndansvariga tjänstemän, 
centralt ledningslag, controllers och divisionsekonomer. 

 Omvärldsdag Uppstart av årets budgetarbete med info om olika angelägna 
områden som behöver belysas inför budgetarbetet. Genomförs i 
april varje år. Deltagare: Kommunalråd, nämndordföranden, 
opposition, nämndansvariga tjänstemän, centralt ledningslag, 
controllers och divisionsekonomer. 

 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. Deltagare: Kommunalråd, 
nämndordförande, kommundirektör, ekonomichef. 

Målbegrepp SMARTa mål Mål som är 

Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta 

 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. 

 Grunduppdrag Det uppdrag som nämnderna ansvarar för framgår av det 
reglemente som fastställts av kommunfullmäktige och utgör det 
grunduppdrag som nämnder och verksamheter ansvarar för 
gentemot våra brukare och medborgare.  

Grunduppdraget ska främst svara upp mot lagstiftning och 
nationella mål, men kan också innehålla en verksamhetsnämnds 
specifika kravnivå utifrån medborgarnas förväntningar. 

 Prioriterade 
målområden 

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

 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.  

Redovisningsmässiga 
begrepp 

Aktualiseringsgrad Andel korrekta uppgifter om personals anställningstid och löns som 
vår pensionsförvaltare har. Ju mer korrekta uppgifter desto mer 
korrekt blir beräkningarna av pensionsskulden. 

 Anläggningstillgång Tillgång som köps för att behållas i kommunen under minst 3 år. 

 Ansvarsförbindelser Åtagande som kommunen har som inte är skuld eller avsättning i 
balansräkningen, exempelvis borgensåtagande samt del av 
pensionsskulden 

 Avskrivningar Planerad värdeminskning av anläggningstillgångar, som i princip 
motsvarar förslitningen.  

 Avsättningar Reserverade kostnader som bokas upp för förväntade utgifter där 
tidpunkten för betalning och eller beloppet inte är känt. 

 Balanslikviditet Betalningsförmåga på kort sikt angiven i procent. 
Omsättningstillgångar, t ex kassa, kundfordringar i förhållande till 
kortfristiga skulder, t ex leverantörsskulder. 

 Balansomslutning Summan av alla tillgångarna i balansräkningen dvs summan av 
eget kapital och skulder. 
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 Driftredovisning En redogörelse för verksamheternas intäkter och kostnader. 

 Eget kapital Kommunens förmögenhet. 

 Inkomst Bruttoflödet av pengar in i en verksamhet genom försäljning, bidrag 
eller andra kanaler. 

 Intäkt Intäkt är en periodiserad inkomst (fördelad över flera 
bokföringsperioder). i 

 Intern ränta Kostnad för det kapital som utnyttjas inom en viss verksamhet. 

 Investeringar En kapitalinsats på exempelvis nybyggnad, ombyggnad, mark-
anskaffning och inventarier. Investeringar redovisas som 
anläggningstillgång. 

 Kassaflödesanalys Visar hur kommunen fått in pengar och hur dessa har använts. 

 Kapitalkostnad eller 
kapitaltjänstkostnad 

Den årliga kostnaden som verksamheten får av en investering. 
Består av intern ränta och avskrivningar. 

 Kostnad Kostnad är en periodiserad utgift. 

 Likviditet Betalningsförmåga på kort sikt. 

 Periodisering Fördelning av intäkter och utgifter över en viss period. 

 Omsättningstillgång En tillgång som är avsedd att säljas inom den närmsta tiden. 

 Rörelsekapital Skillnaden mellan omsättningstillgångar (tillgångar som avses 
omsättas i verksamheten) och kortfristiga skulder (skuld som 
förfaller till betalning inom ett år). 

 Räntenetto Skillnaden mellan ränteintäkter, utdelningar, borgensavgifter och 
räntekostnader. 

 Sammanställd 
redovisning 

Den kommunala motsvarigheten till koncernredovisning. 

 Soliditet Eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna. Visar på 
kommunens betalningsförmåga på lång sikt. 

 Utgift En utgift uppstår vid inköp av en resurs. Utgift ska inte förväxlas 
med kostnad då kostnad uppstår i samband med att resursen 
förbrukas, inte inköps. 

Andra ekonomiska 
begrepp 

AFA-återbetalning Återbetalning av premier från Pensionsförsäkringsbolaget FORA för 
AGS och AGS-KL. Återbetalning har skett både 2012 och 2013 av 
premier som erlagts 2005-2008. 

 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. 

 Leasingavtal Långtidshyra som ibland kallas hyresavtal särskilt när det gäller 
fastigheter. 

 Nyckeltal Jämförelsetal för att värdera t ex en organisation och dess 
verksamhet. 

 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. 

 Basbelopp Basbeloppet ska spegla och justera för inflationen. Basbelopp 
används i många regelverk, lagar etc för att ange en beloppsgräns.  



Budget 2016, flerårsplan 2017-2018 
KAP 12 Styrning och budgetregler 

 

59 (60) 

Område Begrepp Förklaring 
 Inkomstbasbelopp Används vid beräkning av pensionsavgifter.  

 Prisbasbelopp Visar förändringen i det allmänna prisläget.   

 Ram Ett ekonomiskt utrymme för en viss tidsperiod och för ett visst syfte. 
Kan vara ram för en nämnd eller en investeringsram. 

 Tvingande åtgärder Lagenliga åtgärder eller andra åtgärder som verksamheten inte 
själv kan besluta om. Begreppet används vid beräkning av 
kommande års budget.  

IT-system Aditro 
affärslösningar 

Kommunens ekonomisystem. Levereras av företaget Aditro 

 Economa Tidigare benämning på Aditro affärlösningar 

 Devis Tidigare benämning på Aditro affärlösningar 

 IOF Inköp och faktura. Del av Aditro affärslösningar som hanterar 
skanningflödet med kontering, attest och betalning av fakturor. 

 ROR Redovisning och reskontra. Del av Aditro affärslösningar som 
hanterar bokföringen inkl huvudbok, kund-, leverantörs- och 
anläggningsreskontra. 

 BPA Budget, Prognos, Analys. System för att analysera, budgetera och 
göra prognoser både på ekonomi och personal. Levereras av 
företaget Hypergene. 

 

 

 

 

Här får du mer information 
 

Politiker  Tjänstemän 

 

Kommunstyrelsens ordf  Kommundirektör 

Urban Granström (S)  Erik Carlgren 

Telefon 0155-24 83 50  Telefon 0155-24 83 60 

   

Kommunstyrelsens 1:e v ordf  Ekonomichef 

Malin Hagerström (MP)  Maria Fredriksson 

Telefon 0155-45 75 81  Telefon 0155-45 75 54 

 

Kommunstyrelsens 2:e v ordf 

Anna af Sillen (S) 

Telefon 0155-24 83 51 

 

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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