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1. Division BUK/ Barn och Ungdom 
 
Ansvarsområden 
 
 

 

• Förskoleklass 

• Grundskola 

• Fritidshem 

• Grundsärskola  

• Frivillig musikskola 

 

 
 
Mål  
 
 

Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämnd/styrelsemål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

Social 
sammanhållning 

Nyköpings kommun 
arbetar aktivt inom 
alla verksamheter 
med social 
sammanhållning 
(Strategi för 
integration och 
social 
sammanhållning) 

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

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

100 % (sv) 
och 
66 % (ma) 
avviker max 
10 % 
(2015) 

= 100 % (sv) 
och 
> 66 % (ma) 
avviker max 
10 % 

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

100 %  
avviker max 
3 poäng  
(2015) 

100 %  
avviker max 3 
poäng  
(2015) 

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. 
(Miljö- och 
folkhälsopolicy) 
 
 

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:  
84 % 
Åk 8:  
75 % 
(2015) 

Åk 5: 
> 90 % 
Åk 8:  
> 90 % 
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Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämnd/styrelsemål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

NÄMNDENS VERKSAMHETSMÅL 

  Andelen elever 
med betydande 
och allvarlig 
frånvaro minskar. 

Andel elever 
med 
betydande 
frånvaro 

14 % < 14 % 

Andel elever 
med allvarlig 
frånvaro 

Uppgift 
saknas 

< 5 % 

Genomsnittlig 
betygspoäng i åk 
6 ökar  

Genomsnittlig 
betygspoäng 
 

12,43 >12,43 

Meritvärdet i åk 9 
ökar för såväl 
pojkar som flickor. 

Meritvärde åk9 
Pojkar  
Flickor 

Pojkar:202,7 

Flickor:233,6 

Pojkar:>202,7 

Flickor:>233,6 

Andel elever i åk 9 
som är behöriga 
till ett yrkes-
program i 
gymnasiet ökar. 

Andel elever i 
åk 9 som är 
behöriga till ett 
yrkesprogram i 
gymnasiet 

83 % 100 % 

Elever i förskole-
klass upplever att 
verksamheten är 
trygg och trivsam 
samt ger möjlighet 
till inflytande och 
ansvar. 

Andel elever i 
förskoleklass 
som 
instämmer i 
attitydunder-
sökning (Lokal 
statistik) 

Nytt > 90 % 

Elever i fritidshem 
upplever att 
verksamheten är 
trygg och trivsam 
samt ger möjlighet 
till inflytande och 
ansvar. 

Andel elever i 
fritidshem som 
instämmer i 
attitydunder-
sökning  
(Lokal statistik) 

Nytt > 90 % 

Frivillig musik-
undervisning är 
pedagogisk, 
lustfylld, skapande 
och stimulerar 
konstnärlig och 
personlig 
utveckling. 

Andel elever i 
frivillig musik-
under visning 
som 
instämmer i 
attitydunder- 
sökning. 

Nytt > 90 % 

Barn- och 
ungdomar ska ha 
goda förut-
sättningar att 
utvecklas i sitt 
musikutövande. 

Andel antagna 
elever i 
förhållande till 
sökande 

Nytt e 2015 

PRODUKTIONSSTYRELSEMÅL 

Kommunal 
organisation 

Professionellt 
bemötande och 
kreativitet 
kännetecknar den 
kommunala 
servicen och det är 
enkelt att komma i 
kontakt med 
kommunen och att 
framföra synpunkter 
och förslag  
(KF-budget 2016) 

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) 
 

Telefon: 
50 % 
E-post: 
50 % 
(2014) 

Bättre resultat 
än förgående 
år 

Kommunens 
verksamheter ska 
eftersträva att 
möta 
medborgarnas 

Antal införda 
e-tjänster 
under året 

1 st 
Trygghets-
webben, 
(2014) 

0 
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Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämnd/styrelsemål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

önskemål av att 
kunna utföra 
tjänster dygnet 
runt. 

Ett tydligt ledarskap 
på alla nivåer, i 
enlighet med 
ledarpolicy 
(KF-budget 2016) 
 

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

4,09 
(2014) 

Bättre resultat 
än föregående 
år 

Kontinuerlig 
arbetsplats-
utveckling sker 
utifrån Nyköpings 
värdegrund och 
medarbetarpolicy 
(KF-budget 2016) 

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

Andel 
medarbetare 
som upplevt 
att de har haft: 
1.arbetsplats-
träffar 
2. medarbetar-
samtal 

3. lönesamtal 
(Medarbetar-
enkäten) 

APT: 89,3% 
 
Medarbetar-
samtal: 
89,9% 
 
Lönesamtal: 
91,8 % 
 
(2014) 

100 % 

Hållbar ekonomi 
 

• Nyköpings 
ekonomi ska skötas 
väl så att 
kommande 
generationer ges 
goda förutsättningar 
till ett gott liv 
• De kommunala 
verksamheterna 
ska vara 
kostnadseffektiva 
(KF-Budget 2016) 

Verksamheterna 
ska följa beslutad 
budget 

Produktionens 
budget-
avvikelse, tkr 

F-klass: 
3 435 tkr 
 
Grundskola: 
-26 431 tkr 
 
Fritidshem: 
2 490 tkr 
 
Grundsär: 
734 tkr 
(2014) 

e0 

Kommunal 
verksamhet ska i 
jämförelse med 
andra kommuner 
tillhöra de 100 
mest 
kostnadseffektiva i 
landet. 

Grundskola: 
Kr/elev 
 
Kr/betygs-
poäng 
 
Effektivitetstal 
grundskola  
 
(Kolada) 
 

Grundskola: 
Kr/elev: 
rank 179 
Kr/betygs-
poäng:  
rank 189 
Effektivitets-
tal grund-
skola: 
Rank 150 
(2014) 

< föreg. år 

 

 

 

 
 
Grunduppdrag 
 
 

Grunduppdraget ska främst svara upp mot lagstiftning och nationella mål, men kan också innehålla en 
verksamhetsnämnds specifika kravnivå utifrån medborgarnas förväntningar. Grunduppdraget är specificerat i 
internöverenskommelsen. Det följs upp i enlighet med respektive nämnds uppföljningssystem.  
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Händelser och åtgärder 
 
 

Nytt systematiskt kvalitetsarbete med syfte att höja 
resultaten. Arbetet ska ske på enhetsnivå och på 
divisionsnivå, fokus på analysarbetet. 
Attitydundersökningens frågor ska utgöra en del i det 
systematiska kvalitetsarbetet 
Under våren -16 ansöker vi om fler Förstelärare, 
därefter har grundskolan 50 tjänster. Vår strävan är 
att alla skolor får tillgång till förstelärarnas kompetens. 
Deras uppdrag kommer att fokusera på utveckling av 
undervisningen, vilket kommer att leda till att  
elevernas studieresultat förbättras. Vi har som mål att 
fokusera både på särbegåvade elever och på elever 
med särskilda behov. Assisterande verktyg ska ingå 
som ett stöd i undervisningen redan från årskurs 1, i 
de fall eleven har behov av detta.  

Lågstadielyftssatsningen ger oss möjlighet att arbeta 
med att förtäta bemanningen på lågstadiet, utöka RT 
med en specialpedagog i tal och språk. 

Vi har ansökt om att delta i Läslyftet, en fortbildning i 
språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på 
kollegialt lärande. Läslyftet syftar till att öka elevers 
läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och 
utveckla kvaliteten i undervisningen. Vi har även 
ansökt om att utöka med ytterligare en läs- och 
skrivutvecklare, ett samarbete med Skolverkets 
satsningar för att skapa långsiktiga strukturer i det 
systematiska kvalitetsarbetet inom språk-, läs- och 
skrivutveckling.  

Under vårterminen -16 kommer vi att planera för en 
grundsärskola med start – hösten -16. Detta för att 
det ska finnas ytterligare valmöjligheter för 
vårdnadshavare och för att säkerställa och samla 
kompetens. 

Budget i balans- rektor får ökat stöd i budgetarbetet. 

 

Fokus på ledarskapet på alla nivåer. Rektor/bit rektor 
kommer att arbeta med Reflekterande team och lära 
av varandra. Rektorer kommer att arbeta tillsammans 
i team. De ska följa varandra i vardagsarbetet för att 
lära av varandra/stödja varandra i vardagsarbetet. 
Alla rektorer går Klart ledarskap. LUPEN. Ökad 
tydlighet på APT och i medarbetarsamtalen. 

 

Fokus på tydlighet i alla handlingar. Bl.a. ska vi alltid 
hänvisa våra telefoner vid möten, Epost ska bekräftas 
samma dag som meddelandet har mottagits. 
Förtydliga rutiner för alla chefer.  

 

Likvärdigheten mellan skolor ska öka genom ett ökar 
samarbete mellan rektorerna. Förstelärare arbetar 
övergripande med utvecklingsarbeten i syfte att ge 
elever lika möjligheter att nå goda resultat. 
Kartläggning av elevhälsa, ute på skolorna och 
centralt i RT, ska leda till åtgärder som garanterar en 
likvärdig elevhälsa.  

 
Under vårterminen -16 kommer vi att planera och 
starta en särskild undervisningsklass för elever inom 
autismspektrat.

 
Ekonomi 
 
 

Mnkr 
Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Budget 
2016 

     

Intäkter 532,1 555,7 554,4 582,8 

Kostnader 551,9 555,7 568,4 582,8 

     

Netto -19,8 0 -14,0 0 
Prognos per sista oktober. 

Budget 2016 krävs åtgärder på 16,2 mnkr för att få en budget i balans. 

F-6 5,3 mnkr 

7-9  2,5 mnkr 

Grundsärskolan 1,8 mnkr 

Fritidshem 6,6 mnkr   
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Investeringar 
 
 

För grundskolan, förskoleklass, fritidshem, grundsärskolan inkl särfritids, frivillig musikskolan och resursteamet 
uppgår  återanskaffningsmedel till 3,6 mnkr.  

Avser medel till inventarier/ utrustning, ITK satsning, utemiljöer, arbetsmiljöåtgärder som tex .  

Uppbyggnad av Grundsärskola 

Skolmåltidsutrustning (400 tkr). 

Nyköpings högstadium anpassning av Omega 

Uppbyggnad av Vetenskapenshus 

 
 
Volymer och nyckeltal 
 
  Bokslut Budget Budget 
  2014 2015 2016 

Volymer       
Förskoleklass, elever 549 576 544 
Grundskola åk 1-9 , elever 4 364 4 558 4 583 
Grundsärskola, elever 38 38 37 
Fritidshem, barn 2 136 2 232 2 246 
Frivilliga ämneskurser i musikskolan, elever 627 625 625 
    
    

 
Bilaga - Investeringar 
 
 
BUK/Grundskolan, förskoleklass, grundsärskola, fritidshem och frivillig 
musikskola 

 Investeringar inom beslutad KF ram som påbörjas 2016, tkr 
  

     

          Nr Projekt/beskrivning 2016 2017 2018 

     0420 Återanskaffning av inventarier utemiljö, ITK, arb miljöåtg 
   

 
Medel till 22 skolor åk F-9, grundsärskola, frivillig musikskola   

   

 

och fritidshem. 
 

   Summa investeringar 3 600 0 0 
          
Summa driftkostnader* 260 520 520 

     *Avser kapitaltjänstkostnader . Helårseffekt är ca 520 tkr för en investering på 3,6 mnkr. Halvår 260 tkr 

     Kommentarer: 
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Bilaga - Kompetensutveckling 
 

BUK/Grundskolan, förskoleklass, grundsärskola, fritidshem och frivillig 
musikskola 

       Kompetensutveckling 
      I arbetet med internbudget för 2016 ska en garanterad avsättning göras för personalens kompetensutveckling. 

Beloppet som ska reserveras är minst 1 procent av divisionens eller enhetens lönekostnader1. Kostnader för 
eventuella vikarier ska också ingå vilket innebär att för de verksamheter där det är aktuellt blir reservationen högre än 
miniminivån 1 %. 

De kostnader som ska inberäknas i reserveringen är:  

Externa utbildningskostnader såsom kursavgifter, externa föreläsare, externa lokalkostnader, resekostnader, logi, 
färdtidsersättning, traktamenten, kurslitteratur.   

Interna utbildningskostnader kan vara  vikariekostnader (inklusive PO-pålägg), interna föreläsare, interna 
lokalkostnader, kollegiehandledning .  

Reglerad tid för tillsvidareanställd personal är vissa arbetsdagar inom pedagogområdet (Barn Utbildning och 
Kultur). 

För att enklare kunna följa upp kostnaderna vid årets slut är det bra att använda aktivitet, objekt eller driftsprojekt. 

 

 

      
 

      Tkr       Budget 
          2016 
  

Externa utbildningskostnader  
   

2 114 
  

Interna utbildningskostnader 
   

  
  

Reglerad tid för tillsvidareanställd personal 
  

3 153 
  

   
Summa: 5 267 

  
Budgeterad lönekostnad 404 957 

 
% av lönekostnad1: 1,3 % 
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Ansvarsområden 
 
 

 

• Förskola 

• Annan pedagogisk verksamhet (Pedagogisk omsorg, Natt- och helgomsorg) 

 

 
 
Mål  
 
 

Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämnd/styrelsemål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

Social 
sammanhållning 

Nyköpings kommun 
arbetar aktivt inom 
alla verksamheter 
med social 
sammanhållning 
(Budget 2016) 

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

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

93 % 

(2015) 

> 90 % 

NÄMNDENS VERKSAMHETSMÅL 

  Andelen 
vårdnadshavare 
som erbjudits 
plats på förskola 
på önskat 
placeringsdatum 
har ökat. 

Plats på 
förskola på 
önskat 
placerings-
datum, andel 
barn (%) 

43 % e 60 % 

Väntetiden för 
vårdnadshavare 
som inte fått plats 
på önskat 
placeringsdatum 
har minskat. 

Väntetid i antal 
dagar för de 
barn som inte 
fått plats på 
förskola på 
önskat 
placerings-
datum, 
medelvärde 

47 dagar d 19 dagar 

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

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

(Lokal statistik) 

Nytt > 90 % 
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Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämnd/styrelsemål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

Tillgång till natt- 
och helgomsorg i1 

är god i 
förhållande till 
behovet, > 80 % 
har en kötid d fyra 
månader  
 

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

(Lokal statistik) 

Nytt > 80 % 

PRODUKTIONSSTYRELSEMÅL 

Kommunal 
organisation 

Professionellt 
bemötande och 
kreativitet 
kännetecknar den 
kommunala 
servicen och det är 
enkelt att komma i 
kontakt med 
kommunen och att 
framföra synpunkter 
och förslag  
(KF-budget 2016) 

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) 
 

Telefon: 
50 % 
E-post: 
100 % 
 
(2014) 

> 75 % 

 

100 % 

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

Antal införda 
e-tjänster 
under året 

1 st  

 (2014) 
1 st 

Ett tydligt ledarskap 
på alla nivåer, i 
enlighet med 
ledarpolicy 
(KF-budget 2016) 
 

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

4,09 
 
(2014) 

4,7 

Kontinuerlig 
arbetsplats-
utveckling sker 
utifrån Nyköpings 
värdegrund och 
medarbetarpolicy 
(KF-budget 2016) 

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

Andel 
medarbetare 
som upplevt 
att de har haft: 
1.arbetsplats-
träffar 
2. medarbetar-
samtal 

3. lönesamtal 
(Medarbetar-
enkäten) 

APT: 89,3 % 
 
Medarbetar-
samtal: 
89,9 % 
 
Lönesamtal: 
91,8 % 
 
(2014) 

100 % 
 
 
100 % 
 
 
100 % 

Hållbar ekonomi 
 

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

Verksamheterna 
ska följa beslutad 
budget 

Produktionens 
budget-
avvikelse, tkr 

Förskola: 
-12 004 tkr 
 
Ped.omsorg: 
-782 tkr 
 
(2014) 

e0 

                                                
 
 
1 Skollag 25 kap 5 § 
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Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämnd/styrelsemål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

• De kommunala 
verksamheterna 
ska vara 
kostnadseffektiva 
(KF-Budget 2016) 

Kommunal 
verksamhet ska i 
jämförelse med 
andra kommuner 
tillhöra de 100 
mest 
kostnadseffektiva i 
landet. 

Kostnad 
förskola, 
kr/inskrivet 
barn 
 
(Kolada) 
 

Kostnad 
förskola, 
kr/inskrivet 
barn: 
rank 242 
 
 

Förskola: 
Rank < föreg. 
år 
 
 
 
 

Kostnad 
pedagogisk 
omsorg, 
kr/inskrivet 
barn 
 
(Kolada) 
 

Kostnad ped. 
omsorg, 
kr/inskrivet 
barn: 
rank 85 
 
(2014) 
 

Ped. Omsorg: 
Rank d 100 

 
 
Grunduppdrag 
 
 

Grunduppdraget ska främst svara upp mot lagstiftning och nationella mål, men kan också innehålla en 
verksamhetsnämnds specifika kravnivå utifrån medborgarnas förväntningar. Grunduppdraget är specificerat i 
internöverenskommelsen. Det följs upp i enlighet med respektive nämnds uppföljningssystem.  

 
 
Händelser och åtgärder 
 
 

• Tillgänglighet via telefon: 
Utbildningschefen diskuterar begreppet 
tillgänglighet med förskolechefer och 
handläggare. Syftet är att kunderna ska 
komma fram enklare samt ges adekvata och 
hållbara besked genom korrekt hänvisning. 
Planeras ske under våren 2016. 
 

• Antal införda e-tjänster under året: 
Under 2017 planeras en upphandling av en 
plattform för kommunikation. Den hanterar 
närvaro, frånvaro och annan kommunikation 
mellan förskola och hem. 
 

• APT, medarbetarsamtal, lönesamtal: 
HR utbildar i bl a APT sker under våren 
2016. 
HR Buk följer upp hur förskolecheferna 
arbetar med medarbetar- och lönesamtal. 
Planeras till årets början. 
 

• Medarbetarengagemang, område 
ledarskap: 
Utbildningschefen jobbar med delaktighet 
och inflytande och är tydlig i kommunikation 
och vision och mål för verksamhet förskola. 
Ledarpolicyn följs upp tillsammans med 
förskolecheferna med stöd av HR Buk. 
Planeras ske under 2016. 

 

 
• Kostnad förskola, kr/inskrivet barn: 

rank 242: 
Förskolecheferna delges specifik kunskap 
om budgetsystem BPA och 
personalplanering. 
Ekonom följer upp budget per förskolechef 
kontinuerligt enligt tidsplan för budgetarbete. 
HR konsult följer upp grundbemanning och 
personalstatus per förskolechef kontinuerligt 
enligt planerad tidsplan. 
Utbildningschef har kontinuerliga 
uppföljningar med förskolechefer om budget, 
personal och verksamhetens kvalitet enligt 
författningarnas krav och kommunala mål, 
riktlinjer och beslut. 
Varje uppföljning resulterar i att planera för 
åtgärder och genomförande av åtgärder. 
Uppföljning kontinuerligt av genomförda 
åtgärder och effekter av dem. Cirkulär 
process. 
 

• Revisionen Ernst & Young: 
Buk arbetar fram en strategisk och hållbar 
plan för att få förskolans budget i balans.  
 

• Systematiskt kvalitetsarbete: 
En matris implementeras hos 
förskolecheferna för dokumentation av 
enheternas arbete med att säkerställa 
arbetet med grunduppdraget.  
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• Integration: 

En mottagningsenhet kommer att i någon 
omfattning starta under 2016. Syftet är att 
nyanlända familjer och deras barn ska få 
professionell och adekvat information och 
kunskap om förskolan samt de verksamheter 
som förskolan samverkar med. 
Mottagningsenheten hanterar på sikt, 
förutom kommunikation och information, 
även konkret pedagogiskt arbetssätt för 
inskolning av nya familjer och barn. 
Förskolechefer och personal i förskolan får 
under våren 2016 kunskap om integration 
och interkulturellt förhållningssätt genom 
förskolans kompetensplan. 
 
 
 

• Kompetensutveckling: 
Likvärdighet avseende kvalitet i förskolans 
verksamheter säkerställs genom förskolans 
kompetensplan 2015-2018 Barnens Bästa 
Förskola. 
Alla pedagoger och förskolechefer ges på 
olika sätt insatser för egen utveckling och 
utveckling i sin helhet på respektive förskola. 
Övergripande utvecklingspedagoger 
utvecklar såväl individer som organisation 
inom vår verksamhet. 
 

• Projekt Hälsosam förskola: 
Projektet avslutas i februari med att 
utbildningschefen delger KS ett förslag om 
insatser utifrån genomförda inventeringar på 
samtliga förskolor.

 
Ekonomi 
 
 

Förskola och pedagogisk omsorg: 

Mnkr 
Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Prognos 
2015* 

Budget 
2016 

     

Intäkter 294,1 298,5 293,4 295,8 

Kostnader 306,9 298,5 315,1 295,8 

     

Netto -12,8 0,0 21,7 0,0 
 

*Prognos per sista oktober. 

För Budget 2015 uppgick åtgärder för verksamheten till 29,1 mnkr för att få en budget i balans. 
 
Investeringar 
 
 

Återanskaffningsmedel för förskolan och pedagogisk omsorg uppgår till 1,6 mnkr. 

 

Medlen ska användas till samtliga 37 förskolor i syfte att utveckla förskolornas utemiljöer utifrån uv-strålning, 
lekmaterial och inventarier som främjar hälsa och som möjliggör att vara ute mer tid av dagen genom t ex matlagning 
utomhus, sol- och vindskydd. IKT inventarier, lekutrustning och möbler allmänt på enheter som har gammalt och 
slitet. Tysta bord. 

 
 
Volymer och nyckeltal 
 
 

  Bokslut Budget Budget 
  2014 2015 2016 

Volymer       
Förskola, antal barn  2 343 2 386 2 351 
Pedagogisk omsorg, antal barn 32 39 33 
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Bilaga - Investeringar 
 

BUK/Förskola och Ped. Omsorg 
   

     Investeringar inom beslutad KF ram som påbörjas 2016, tkr 
       Nr Projekt/beskrivning 2016 2017 2018 

     0936 Återanskaffning av inventarier utemiljö, ITK, arb miljöåtg 
   

 
Medel till 37 förskolor och annan pedagogisk verksamhet 

   
 

( Pedagogisk omsorg och natt och helgverksamhet)  
   

     Summa investeringar 1 600 0 0 
          
Summa driftkostnader* 230 230 230 

     *Avser kapitaltjänstkostnader. Helårseffekt är ca 230 tkr för en investering på 1,6 mnkr. Halvår 115 tkr 
Kommentarer: 

    

 
 

    
     
     
      

 
Bilaga - Kompetensutveckling 
 

2016 BUK/Förskola och Ped omsorg 
    Kompetensutveckling 

      I arbetet med internbudget för 2016 ska en garanterad avsättning göras för personalens kompetensutveckling. 
Beloppet som ska reserveras är minst 1 procent av divisionens eller enhetens lönekostnader1. Kostnader för 
eventuella vikarier ska också ingå vilket innebär att för de verksamheter där det är aktuellt blir reservationen högre än 
miniminivån 1 %. 

De kostnader som ska inberäknas i reserveringen är:  

Externa utbildningskostnader såsom kursavgifter, externa föreläsare, externa lokalkostnader, resekostnader, logi, 
färdtidsersättning, traktamenten, kurslitteratur.   

Interna utbildningskostnader kan vara vikariekostnader (inklusive PO-pålägg), interna föreläsare, interna 
lokalkostnader, kollegiehandledning .  

Reglerad tid för tillsvidareanställd personal är vissa arbetsdagar inom pedagogområdet (Barn Utbildning och 
Kultur). 

För att enklare kunna följa upp kostnaderna vid årets slut är det bra att använda aktivitet, objekt eller driftsprojekt. 

Tkr       Budget 

          2016 
  

Externa utbildningskostnader  
   

1 111 
  Interna utbildningskostnader 

   
  

  
Reglerad tid för tillsvidareanställd personal 

  
1 352 

  

   
Summa: 2 463 

  
(Budgeterad lönekostnad 218 610) 

  

% av 
lönekostnad1: 1,1 % 
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Bilaga  – Ekonomi BUK/BARN OCH UNGDOM (Grundskola, Förskola, Fritidshem mm) 
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2. Division BUK/Utbildning 
 
Ansvarsområden 
 
Division Barn Utbildning Kultur – staben 

• Antagningskansli gymnasieskola 

• Gymnasiemässa 

• Myndighetsuppdrag 

 
Nyköpings gymnasium 

• Gymnasieutbildning 

• Gymnasiesärskola 

• Yrkeshögskola 

• Myndighetsuppdrag 
 
Mål  
 

Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämnd/styrelsemål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

Social 
sammanhållning 

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 

(Budget 2016) 

Individen rustas 
för vuxenlivets 
behov 

Gymnasie-
examen % 
a) högskole-
förberedande 
program  
b) yrkes-
program 

a) 91,8 % 

b) 86,9 %  

(2014) 

 

100 % 

PRODUKTIONSSTYRELSEMÅL 

Kommunal 
organisation 

Professionellt 
bemötande och 
kreativitet 
kännetecknar den 
kommunala 
servicen och det är 
enkelt att komma i 
kontakt med 
kommunen och att 
framföra synpunkter 
och förslag  
(KF-budget 2016) 

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) 
 

Kommunen 
totalt: 
e-post: 70 % 
telefon: 47 % 

>basår 

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

Antal införda 
e-tjänster 
under året 

1 st 
(2014) 

e1 

Ett tydligt ledarskap 
på alla nivåer, i 
enlighet med 
ledarpolicy 
(KF-budget 2016) 
 

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

4,09 
(2014) 

>basår 
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Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämnd/styrelsemål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

Kontinuerlig 
arbetsplats-
utveckling sker 
utifrån Nyköpings 
värdegrund och 
medarbetarpolicy 
(KF-budget 2016) 

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

Andel 
medarbetare 
som upplevt 
att de har haft: 
1.arbetsplats-
träffar 
2. medarbetar-
samtal 

3. lönesamtal 
(Medarbetar-
enkäten) 

APT: 89,3 % 
 
Medarbetar-
samtal: 
89,9 % 
 
Lönesamtal: 
91,8 % 
 
(2014) 

100 % 

Hållbar ekonomi 
 

• Nyköpings 
ekonomi ska skötas 
väl så att 
kommande 
generationer ges 
goda förutsättningar 
till ett gott liv 
• De kommunala 
verksamheterna 
ska vara 
kostnadseffektiva 
(KF-Budget 2016) 

Verksamheterna 
ska följa beslutad 
budget 

Produktionens 
budget-
avvikelse 

-10 557 tkr  
(2014) 

e0 

Kommunal 
verksamhet ska i 
jämförelse med 
andra kommuner 
tillhöra de 100 
mest 
kostnadseffektiva i 
landet. 

Kostnad för 
kommunal 
gymnasieskola
ranking kr/elev 
 
 

Rank:101 
(2014) 

< föreg. år 
 
 

 

 
 
Grunduppdrag 
 
 

Grunduppdraget ska främst svara upp mot lagstiftning och nationella mål, men kan också innehålla en 
verksamhetsnämnds specifika kravnivå utifrån medborgarnas förväntningar. Grunduppdraget är specificerat i 
internöverenskommelsen. Det följs upp i enlighet med respektive nämnds uppföljningssystem.  
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Händelser och åtgärder 
 
 
Nyköpings gymnasium 
Elevvolymer 
2015 innebar ett trendbrott då elevantalet ökade 
jämfört med tidigare period. Kalenderåret 2015 var 
prognosen 1 316 elever, utfallet blev 1 370 elever. 
Prognosen för 2016 är 1 416 elever dvs en ökning 
med 100 elever jämfört med föregående år.  
 
Det finns dock en osäkerhet i beräkningarna. Antalet 
nyanlända ungdomar i gymnasieåldern ökade 
drastiskt under höstterminen 2015 jämfört med 
prognos. 2016 förväntas antalet nyanlända ungdomar 
att öka men det är i dagsläget svårt att göra tillförlitliga 
prognoser.   
 
Målområde social sammanhållning – 
nämnd/styrelsemål: Individen rustas för 
vuxenlivets behov 
Övergripande mål för gymnasieskolan är att alla 
elever på nationella program ska nå 
gymnasieexamen. Elever på introduktionsprogram 
och gymnasiesärskolan ska nå målen i sina 
individuella studieplaner.  
 
Åtgärder för att nå en högre måluppfyllelse: 

• Projektet Betygslyftet startades 7 januari 
2015 och kommer att pågår t o m februari 
2018. Syftet är att förbättra elevernas 
resultat. All pedagogisk personal, 
elevhälsan, skolledning och alla elever 
omfattas av projektet 

• Projektet #jagmed startade 1 september 
2015 vars syfte är att motverka att elever 
hoppar av gymnasieskolan samt att 
ungdomar i gymnasieåldern som hoppat av 
gymnasieskolan/står utan jobb återgår till 
jobb eller studier. Projektet avslutas 31 
december 2018. 

 
Produktionsstyrelsemål Kommunal organisation: 

1. Professionellt bemötande 
• Tillgänglighet e-post och telefon: Pedagogisk 

personal som har många kontakter med 
elever och föräldrar har fått egen 
mobiltelefon för att vara tillgänglig och 
snabbt kunna svara. Kontaktinformation på 
hemsidan har setts över så att man lätt ska 
kunna se vem som är den rätta att kontakta. 
Vidare har personal informerats om vikten att 
lägga in autosvar vid frånvaro. Under 2016 
kommer samtliga skolledare att förtydliga 
myndighetsuppdraget för personal och vikten 
av att svara skyndsamt enligt 
förvaltningslagens krav. 

• Införda e-tjänster under året: 
Trygghetswebben infördes 2014. Under 
2016 kommer elever och föräldrar att kunna 
ta del av elevernas skolarbete och lärarnas 
dokumentation av elevernas 
kunskapsutveckling.  

 
2. Ett tydligt ledarskap: Alla nya chefer 

erbjuds chefsintroduktion. Rektorsutbildning 
erbjuds även biträdande rektorer. 
Kommunens policy kring klart ledarskap följs 
upp på medarbetarsamtal och i 
ledningsgrupp. 

 
3. Kontinuerlig arbetsplatsutveckling: Sedan 

2015 finns gemensamt kalendarium för 
samtliga enheter på Nyköpings gymnasium 
där APT läggs in enligt kommunens modell 
per enhet/arbetsgrupp för att tydliggöra för 
medarbetare när dessa sker, dess innehåll 
och syfte som ett led i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och medarbetarnas 
medverkan och inflytande. Enligt uppföljning 
på chefsnivå har samtliga medarbetare 
erbjudits medarbetar- och lönesamtal.  

 
Produktionsstyrelsemål hållbar ekonomi 

1. Verksamheterna ska följa beslutad 
budget: Budgetavvikelsen 2014 var -10,5 
mnkr.   
Åtgärder för att nå en budget i balans:  

• Färre personal 
• Större elevgrupper 
• Minskad lokalyta 
• Effektivare organisation 

 
Ovanstående åtgärder har gett resultat då 
budget i balans har uppnåtts under 2015. 

 
2. Kommunal verksamhet ska i jämförelse 

med andra kommuner tillhöra de 100 
mest kostnadseffektiva i landet – kostnad 
för kommunal gymnasieskola kr/elev.  
2014 var rankingen 101 dvs målet är nästan 
uppnått. Åtgärder för att nå en mer 
kostnadseffektiv organisation – se punkt 1 
ovan. När enheterna Gripen och Tessin finns 
samlat på gripenområdet kommer ytterligare 
effektiviseringar att genomföras t ex ett 
skolbibliotek, en matsal och ytterligare 
organisatoriska effektiviseringar. Flytten från 
Tessin till gripenområdet är helt genomförd 
2018. 
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Ekonomi 
 
 

Mnkr 
Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Prognos 
2015* 

Budget 
2016 

     

Intäkter 270,1 177,4 185,5 186,2 

Kostnader  280,5 177,4 184,5 186,2 

     

Netto -10,4 0,0 1,0 0,0 
*Prognos per sista oktober. 

 Gymnasiet innefattar även Flyg Skavsta 
 
Investeringar 
 
 
Återanskaffningsmedel 1,8 mnkr. 

Gymnasiet 1,8 mnkr: Utbyte av utrustning och inventarier på grund av slitage – alla program/utbildningar. Utbyte av 
fordon, maskiner och teknisk utrustning inom fordonsprogrammet, byggprogrammet, teknikprogrammet och 
flygteknik.  
Fordonsprogrammet 
Fordonsprogrammet behöver flyttas på grund av att transportinriktningens lokaler med körgård kommer att bebyggas 
av Ostlänken. Det är viktigt att projekteringsarbetet påbörjas snarast för en flytt. En förläggning av programmet på 
Gripenområdet eller dess närhet vore det mest idealiska utifrån samordningseffekter med övriga program. 
 
 
Volymer och nyckeltal 
 
  Bokslut Budget Budget 
  2014 2015 2016 

Volymer       

 
      

Nyköpings gymnasium tot snitt vt/ht 1 400 1 316 1 416 
* varav elever från andra kommuner (intäkter) 452 407 429 
* varav Nyköpingsbor enl IÖK 948 909 987 

 
 
Bilaga - Investeringar 
 

Investeringar inom beslutad KF ram som påbörjas 2016, tkr 
  

     

          Nr Projekt/beskrivning 2016 2017 2018 

0429 Återanskaffning, löpande utbyte av inventarier och anpassningar 
 

    

 
för Nyköpings Gymnasium       

     Summa investeringar 1 800 0 0 
          
Summa driftkostnader* 130 260 260 
*Avser kapitaltjänstkostnader. Helårseffekt är ca 260 tkr för en investering på 1,8 mnkr. Halvår 130 tkr. 
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Bilaga - Kompetensutveckling 
 

2016 BUK/Gymnasiet 
      

       Kompetensutveckling 
      I arbetet med internbudget för 2016 ska en garanterad avsättning göras för personalens kompetensutveckling. 

Beloppet som ska reserveras är minst 1 procent av divisionens eller enhetens lönekostnader1. Kostnader för 
eventuella vikarier ska också ingå vilket innebär att för de verksamheter där det är aktuellt blir reservationen högre 
än miniminivån 1 %. 

De kostnader som ska inberäknas i reserveringen är:  

Externa utbildningskostnader såsom kursavgifter, externa föreläsare, externa lokalkostnader, resekostnader, logi, 
färdtidsersättning, traktamenten, kurslitteratur.   

Interna utbildningskostnader kan vara  vikariekostnader (inklusive PO-pålägg), interna föreläsare, interna 
lokalkostnader, kollegiehandledning .  

Reglerad tid för tillsvidareanställd personal är vissa arbetsdagar inom pedagogområdet (Barn Utbildning och 
Kultur). 

För att enklare kunna följa upp kostnaderna vid årets slut är det bra att använda aktivitet, objekt eller driftsprojekt. 

 

 

      
 

      Tkr       Budget 

          2016 
  

Externa utbildningskostnader  
   

720 
  

Interna utbildningskostnader 
   

0 
  

Reglerad tid för tillsvidareanställd personal 
  

4 978 
  

   
Summa: 5 698 

  

   

% av 
lönekostnad1: 4,8 % 
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Ansvarsområden 
 
 

Campus Nyköping 
• Kommunal Vuxenutbildning på gymnasial- och grundläggande nivå 

• Särskild utbildning för vuxna 

• Utbildning i svenska för invandrare 

• Högre utbildning (Högskola och Yrkeshögskola) 

• Tentamensservice 

• Kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar 16-19 

• Feriepraktik 

• Uppdrag och projekt 

• Näringslivsutveckling med inriktning kompetensförsörjning 

• Samverkan med AF gällande Utbildningskontrakt 

• Campus Nyköping Företag 

 

 
 
Mål  
 
 

Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämnd/styrelsemål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

Social 
sammanhållning 

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. 
(Budget 2016, plan 
2017-2018) 

Studerande på 
vuxenutbildningen 
ska kunna 
påverka sin 
vardag så att de 
fullföljer sin 
utbildning 

Andel 
studerande på 
Sfi (%) som 
genomfört 
studier utan 
avbrott  
(Egen statistik) 

76 % 
 
(2014) 

e än basår 

Individen rustas 
för vuxenlivets 
behov 

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

Rikssnitt = 
index 100 

 

206 (2014) 

174 (2013)  

 

175 

PRODUKTIONSSTYRELSEMÅL 

Kommunal 
organisation 

Professionellt 
bemötande och 
kreativitet 
kännetecknar den 
kommunala 
servicen och det är 
enkelt att komma i 
kontakt med 
kommunen och att 
framföra synpunkter 
och förslag  
(KF-budget 2016) 

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) 
 

e-post: 
70 % 
Telefon: 
47 % 
(2014) 

> föreg. år 

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

Antal införda 
e-tjänster 
under året 
 
 

1 st 
Webb-
ansökan till 
Yrkeshögsko
lan 

1 stycken 
Webbansökan 
SFI 
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Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämnd/styrelsemål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

Ett tydligt ledarskap 
på alla nivåer, i 
enlighet med 
ledarpolicy 
(KF-budget 2016) 
 

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

4,09 
 
(2014) 

Basår 

Kontinuerlig 
arbetsplats-
utveckling sker 
utifrån Nyköpings 
värdegrund och 
medarbetarpolicy 
(KF-budget 2016) 

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

Andel 
medarbetare 
som upplevt 
att de har haft: 
1.arbetsplats-
träffar 
2. medarbetar-
samtal 

3. lönesamtal 
(Medarbetar-
enkäten) 

APT: 
89,3 % 
 
Medarbetar-
samtal: 
89,9 % 
 
Lönesamtal: 
91,8 % 
 
(2014) 

100 % 

Hållbar ekonomi 
 

• Nyköpings 
ekonomi ska skötas 
väl så att 
kommande 
generationer ges 
goda förutsättningar 
till ett gott liv 
• De kommunala 
verksamheterna 
ska vara 
kostnadseffektiva 
(KF-Budget 2016) 

Verksamheterna 
ska följa beslutad 
budget 

Produktionens 
budget-
avvikelse 

2 350 tkr 
(2014) 

e0 

Kommunal 
verksamhet ska i 
jämförelse med 
andra kommuner 
tillhöra de 100 
mest 
kostnadseffektiva i 
landet. 

Nettokostn. 
Kr/inv, ranking 
 

Grundvux: 
214 
 
Gymnasial 
vux: 236 
 
SFI: 130 
(2014) 
 

< föreg. år 

 

 

 
 
Grunduppdrag 
 
 

Grunduppdraget ska främst svara upp mot lagstiftning och nationella mål, men kan också innehålla en 
verksamhetsnämnds specifika kravnivå utifrån medborgarnas förväntningar. Grunduppdraget är specificerat i 
internöverenskommelsen. Det följs upp i enlighet med respektive nämnds uppföljningssystem.  
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Händelser och åtgärder 
 
 

 
 
Målområde social sammanhållning – 
nämnd/styrelsemål: Individen rustas för 
vuxenlivets behov 
För att förbättra resultaten och för att bättre stödja 
kursdeltagare inom SFI har Campus Nyköping på 
grundnivå infört en ny pedagogik, Suggestopedi. Det 
gör att kursdeltagare snabbare kan göra sig förstådda 
i svenskan och bedömningen är att de kan 
tillgodogöra sig kurserna bättre.  

SFI kommer från 1 januari att ingå i samma skolform 
som grundläggande vuxenutbildningen och inte ha en 
egen förordning. Campus Nyköping omorganisarar 
verksamheten så att pedagoger inom Svenska som 
andraspråk och SFI går in i samma arbetslag under 
en rektor. 

Antal kursdeltagare inom SFI ökar kraftigt under 2016 
då antal nyanlända har kraftigt ökat i Nyköping. 
Prognosen ligger på en ökning med 40 % jämfört med 
2015.  
 
 
Produktionsstyrelsemål Kommunal organisation: 

Professionellt bemötande 
• Tillgänglighet e-post och telefon:  Enligt mål 
• Införda e-tjänster under året – Införande av 

webbansökan för SFI studerande 
 

 
Ett tydligt ledarskap 
Enligt mål 

 
Kontinuerlig arbetsplatsutveckling 
Målet är att alla medarbetare ska ha 
arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och 
lönesamtal. 

 

 
Produktionsstyrelsemål hållbar ekonomi 
Verksamheterna ska följa beslutad budget: 
Budgetavvikelsen 2014 var + 2 350 tkr.   
 
 
Campus Nyköping Företag är nystartad verksamhet 
med syfte att hjälpa näringsliv i Nyköpings kommun 
med kompetensförsörjning. Verksamhet bedrivs i 
samverkan med Näringslivskontor och näringsliv. 

Till Myndigheten för Yrkeshögskolan har 17 
ansökningar inlämnats. Målet att nå 1 500 studerande 
till år 2020 på högre nivå kvarstår.  

Nya lokaler kommer att krävas för att klara 
volymökningarna inom Campus Nyköping. Under 
2015 har 3 400 unika studerande varit på Campus 
Nyköping och prognosen för 2016 ligger på 3 800 
unika studerande vilket motsvarar en ökning på 400 
studerande. Ökningarna beräknas inom SFI och 
Yrkeshögskolan vilket innebär heltidsstuderande. 
Lokalfrågan har hög prioritet. 

Ny upphandling av leverantörer inom gymnasial 
vuxenutbildning blir klar 2016.  

En överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och 
Nyköpings kommun skrivs med syfte att ungdomar 
snabbare ska komma i sysselsättning. Målet är att 
alla ungdomar ska ha en sysselsättning inom 90 
dagar. 

Inom det kommunala aktivitetsansvaret har vi uppnått 
ett möte med 95 % av alla ungdomar som inte 
påbörjat eller hoppat av gymnasieutbildningen. Målet 
under 2016 är att alla ungdomar 100 % ska ha träffat 
en coach för samtal om olika möjligheter.  

 

 

 
 
Ekonomi 
 

Mnkr 
Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Prognos 
2015* 

Budget 
2016 

Intäkter 78,2 93,4 89,0 89,8 

Kostnader 75,9 93,4 87,0 89,8 

     

Netto 2,3 0,0 2,0 0,0 
*Prognos per sista oktober. 
 
Investeringar 
 
 

Löpande utbyte av inventarier och inköp av videokonferensutrustning vid utökning av Yrkeshögskolan. 
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Volymer och nyckeltal 
 

Volymer & Nyckeltal

Bokslut Budget Budget
2014 2015 2016

Volymer
Grundläggande vux, antal årsstudieplatser 107 130 130
Gymnasial Vux, antal årsstudieplatser 342 330 330
SFI, antal utbildningsmånader, nytt från 2015** 3 000 3 900
Högre utbildning, antal studerande 1 001 1 000 1 000
Feriepraktik, antal ferieplatser*' 380 380
Särskild utbildning för vuxna, antal studerande 35 35 35

 Ko mme nta re r:

*eytt mått från 2015
**Uppdraget fanns inte 2014 på Campus eyköping

 
 
 
Bilaga - Investeringar 
 

BUK/Campus 
  

 
  Investeringar inom beslutad KF ram som påbörjas 2016, tkr 

   
   Nr Projekt/beskrivning 2016 

1192 Återanskaffning löpande utbyte av inventarier 300 
0946 Investering av Videokonferensutrustning 500 

   
   Summa investeringar 800 
      
Summa driftkostnader* 213 
*Med driftkostnader avses både kapitaltjänstkostnader och andra driftkostnader. 
Kapitaltjänstkostnaderna börjar löpa månaden efter driftstart. 
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Bilaga - Kompetensutveckling 
 

2016 BUK/Campus 
      

       Kompetensutveckling 
      I arbetet med internbudget för 2016 ska en garanterad avsättning göras för personalens kompetensutveckling. 

Beloppet som ska reserveras är minst 1 procent av divisionens eller enhetens lönekostnader1. Kostnader för 
eventuella vikarier ska också ingå vilket innebär att för de verksamheter där det är aktuellt blir reservationen högre 
än miniminivån 1 %. 

De kostnader som ska inberäknas i reserveringen är:  

Externa utbildningskostnader såsom kursavgifter, externa föreläsare, externa lokalkostnader, resekostnader, logi, 
färdtidsersättning, traktamenten, kurslitteratur.   

Interna utbildningskostnader kan vara vikariekostnader (inklusive PO-pålägg), interna föreläsare, interna 
lokalkostnader, kollegiehandledning.  

Reglerad tid för tillsvidareanställd personal är vissa arbetsdagar inom pedagogområdet (Barn Utbildning och 
Kultur). 

För att enklare kunna följa upp kostnaderna vid årets slut är det bra att använda aktivitet, objekt eller driftsprojekt. 

 

 

      
 

      Tkr       Budget 
          2016 
  

Externa utbildningskostnader  
   

600 
  

Interna utbildningskostnader 
   

161 
  

Reglerad tid för tillsvidareanställd personal 
  

  
  

   
Summa: 761 

  

   

% av 
lönekostnad1: 1,5 % 
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Bilaga  – Ekonomi BUK/Utbildning (Gymnasiet & Campus) 
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3. Division BUK/Kultur och Fritid 
 
Ansvarsområden 
 

• Folkbiblioteket 

• Kulturprogram 

• Gripes modellteatermuseum 

• Konst 

• Konsumentvägledning 
 
Mål  
 

Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämnd/styrelsemål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

Social 
sammanhållning 

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

Medborgarna är 
lika nöjda med 
kultur- och 
friluftslivet oavsett 
kön och ålder, 
differensen har 
minskat jfr med 
föregående år 

Differens i 
index 
beroende på 
kön och ålder. 
Nöjd 
medborgarind
ex (Kolada) 

9 (2013) < 9 

PRODUKTIONSSTYRELSEMÅL 

Kommunal 
organisation 

Professionellt 
bemötande och 
kreativitet 
kännetecknar den 
kommunala 
servicen och det är 
enkelt att komma i 
kontakt med 
kommunen och att 
framföra synpunkter 
och förslag  
(KF-budget 2016) 

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) 
 

e-post 83 % 
telefon 67 %  
(2014) 

e-post >85 % 
telefon >75 % 

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

Antal införda 
e-tjänster 
under året 

0 (2014) 1 

Ett tydligt ledarskap 
på alla nivåer, i 
enlighet med 
ledarpolicy 
(KF-budget 2016) 
 

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

3,64 (2014) >4 

 Kontinuerlig 
arbetsplats-
utveckling sker 
utifrån Nyköpings 
värdegrund och 
medarbetarpolicy 
(KF-budget 2016) 

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

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

1. 100 % 
2. 100 % 
3. 100 % 
(2014) 

1. 100 % 
2. 100 % 
3. 100 % 
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Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämnd/styrelsemål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

Hållbar ekonomi 
 

• Nyköpings 
ekonomi ska skötas 
väl så att 
kommande 
generationer ges 
goda förutsättningar 
till ett gott liv 
• De kommunala 
verksamheterna 
ska vara 
kostnadseffektiva 
(KF-Budget 2016) 

Verksamheterna 
ska följa beslutad 
budget 

Produktionens 
budget-
avvikelse 

+367 tkr 

(2014) 
e0 

Kommunal 
verksamhet ska i 
jämförelse med 
andra kommuner 
tillhöra de 100 
mest 
kostnadseffektiva i 
landet. 

Kostnader för 
folkbiblioteket 
kr/invånare 
och  
ranking i riket 
(Kolada) 
 

414 
kr/invånare, 
ranking 82 
(2014) 

390 
kr/invånare, 
ranking <100 
 
(beräknat på 
54500 inv.) 

 

 

 
Grunduppdrag 
 
 

Kultur och fritid har i uppdrag att driva: 

• Folkbiblioteksverksamhet i enlighet med nationella målen i bibliotekslagen (2013:801) samt lokalt 
framtagna mål formulerade i Riktlinjer för Nyköpings stadsbibliotek (KFN 12/62). Stadsbiblioteket har 
enheter på Culturum och i det med skolan integrerade biblioteket i Stigtomta samt en bokbuss. 

• Gripes modellteatermuseum, vårda och visa samlingarna. 
• Barnkulturcentrum med både öppna och riktade kulturprogram samt skapande aktiviteter. 
• Inköp av konst samt placering och vård av densamma. Svara för inköp av konst i samband med ny- 

och ombyggnation av platser och byggnader. 
• Konsumentvägledning, rådgivning och förebyggande arbete. 

 
 
Händelser och åtgärder 
 
 

• Förbättra och utveckla fler projekt för barn på landsbygden – både på plats i hembygden och på 
kulturinstitutioner i centrum, genom att bland annat bistå med transport till aktiviteter. 

• Anpassa och erbjuda verksamhet för nyanlända barn och unga. Alla delar av enheten kommer att bidra 
både i våra lokaler men också i uppsökande form. Arabisktalande personal anställd visstid under året. 

• Satsa på evenemang som syftar till att ge barnen plats att synas i det offentliga rummet. 

• Förnya sommarverksamheten för ungdomar. 

• Verka för att behålla en hög utlåning av barnlitteratur i syfte att främja läsandet. 

• Fortsätta att planera och genomföra lokalåtgärder i syfte att öka antalet besökare på stadsbiblioteket. 

• Utreda möjligheten till längre öppettider på lördagar och söndagar på huvudbiblioteket. 

• Förbereda flytt av Gripes modellteatermuseum till nya länsmuseet. Ett depositionsavtal ska upprättas. 
• Omprioritering av resurser till förmån för personaltid för att klara det läsfrämjande uppdraget.  
• Vi ser ett ökat samarbete med föreningar, kommunala enheter och organisationer där vår insats ofta är att 

erbjuda mötesplats.  
• Planera det nya integrerade folk- och skolbiblioteket i Stigtomta i samverkan med skolans företrädare och 

Kommunfastigheter. 
• Gällande biblioteksplan ska revideras. 

• Fastställa nya rutiner för inköp att offentlig konst i kommunen i enlighet med ny konstpolicy som väntas 
antas av Kommunfullmäktige under 2016. 

• Aktualisera konstregistret så att samtliga konstnärliga verk i kommunens ägo finns registrerade. 
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Ekonomi 
 
 

Mnkr 
Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Prognos 
2015* 

Budget 
2016 

     

Intäkter 26,6 24,0 24,0 24,9 

Kostnader -26,2 -24,0 -23,9 -24,9 

     

Netto 0,4 0 0,1 0 
*Prognos per sista oktober. 

 
 
 
Investeringar 
 
 

 

Återanskaffningsmedel för utbyte och reparation av utrustning och möbler för upp till 150 kkr. 

Utbyte av spotlight till montrarna på Gripes modellteatermuseum för upp till 50 kkr.  

Utbyte av komponenter i bibliotekets cirkulationsutrustning på grund av ålder och slitage. Vissa komponenter byts ut 
enligt plan till en beräknad kostnad av cirka 100 kkr. Överstigande 200 kkr för eventuellt akuta insatser. 

 

 

 
Volymer och nyckeltal 
 
 

  Bokslut Budget Budget 
  2014 2015 2016 

Volymer       
Antal fysiska besök, bibliotekets samtliga enheter 233 852 240 000 260 000 
Utlån samtliga medietyper, alla enheter 471 572 490 000 475 000 
Utlån av barnböcker 223 255 234 160 242 800 
Antal kulturprogram och aktiviteter* 852 800 1 000 
Antal kulturprogram och aktiviteter för barn och unga* 715 600 750 
Antal besök på Barnkulturcentrum/Gripemuseet* 9 072 10 000 10 000 
Antal ärenden konsumentvägledningen 620 700 700 

 
      

* inklusive verksamhet i andra lokaler        

 
      

 
      

Nyckeltal       
Brukarnöjdhet med stadsbiblioteket, skala 1-10 8,9 8,9 8,9 
       - varav nöjdhet med tillgängligheten 8,8 8,5 8,5 
       - varav nöjdhet med servicen 9,1 8,0 8,0 
       - varav nöjdhet med bemötandet 9,2 9,0 9,0 
       - varav nöjdhet med utbudet 8,5 8,0 8,0 
Nöjdhet med bemötandet, konsumentvägledningen nytt mått 8,0 8,0 
 
    



Internbudget 2016 

29 av 93 

 
Bilaga 1 - Ekonomi 
 
 

 
 
Bilaga 2- Investeringar 
 

BUK/Kultur och fritid 
 Investeringar inom beslutad KF ram som påbörjas 2016, tkr 

   Nr Projekt/beskrivning 2016 

0953 Belysning Gripes modellteatermuseum 50 
0539 Cirkulationsautomatik Biblioteket 300 
0423 Återanskaffning Kultur & Fritid§ 150 
Summa investeringar 500 
      
Summa driftkostnader* 48 
*Med driftkostnader avses både kapitaltjänstkostnader och andra driftkostnader.  
Kapitaltjänstkostnaderna börjar löpa månaden efter driftstart. 
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Bilaga 3 - Kompetensutveckling 
 
 

2016 BUK/Kultur och fritid 
     

       Kompetensutveckling 
      I arbetet med internbudget för 2016 ska en garanterad avsättning göras för personalens kompetensutveckling. 

Beloppet som ska reserveras är minst 1 procent av divisionens eller enhetens lönekostnader1. Kostnader för 
eventuella vikarier ska också ingå vilket innebär att för de verksamheter där det är aktuellt blir reservationen högre 
än miniminivån 1 %. 

De kostnader som ska inberäknas i reserveringen är:  

Externa utbildningskostnader såsom kursavgifter, externa föreläsare, externa lokalkostnader, resekostnader, logi, 
färdtidsersättning, traktamenten, kurslitteratur.   

Interna utbildningskostnader kan vara vikariekostnader (inklusive PO-pålägg), interna föreläsare, interna 
lokalkostnader, kollegiehandledning .  

Reglerad tid för tillsvidareanställd personal är vissa arbetsdagar inom pedagogområdet (Barn Utbildning och 
Kultur). 

För att enklare kunna följa upp kostnaderna vid årets slut är det bra att använda aktivitet, objekt eller driftsprojekt. 

 

 

      
 

      Tkr       Budget 
          2016 
  

Externa utbildningskostnader  
   

133 
  

Interna utbildningskostnader 
   

20 
  

Reglerad tid för tillsvidareanställd personal 
  

  
  

   
Summa: 153 

  

   

% av 
lönekostnad1: 1,2 % 
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4. Division Social Omsorg 
 
 
Ansvarsområden 
 
 
 På uppdrag av Kommunstyrelsen, Vård- och omsorgsnämnden, Socialnämnden, Utbildnings-arbetsmarknads- och 
integrationsnämnden ska Division Social omsorg bedriva verksamhet. Detta ska ske inom ekonomiska ramar och 
med innehåll och kvalitet som fastställts i internöverenskommelserna och övriga styrdokument. 
Division Social omsorgs uppgift är att efter behovsprövning ge insatser till alla målgrupper som ryms inom 
socialtjänstens område. Insatserna ska tillgodose den enskildes behov och bygga på respekt för självbestämmande 
och integritet. Divisionen bedriver fortsatt arbete med att utveckla goda förutsättningar för service, helhetssyn, kvalitet 
och personal på uppdrag av KS. Uppdraget fullgörs enligt gällande lagstiftning, författningar, kommunens 
policydokument, planer, kvalitetssystem samt fastställda riktlinjer 
 

 
Mål  
 

Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämnd/styrelsemål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

Social 
sammanhållning 

Att kunna påverka 
den vardag man är 
en del av eller som 
anhörig är 
självklart. I förskola, 
skola, omsorg och 
äldrevård är 
upplevelsen att 
man kan påverka 
sin vardag 

Äldre personer i 
särskilt boende eller 
hemtjänst upplever 
att de kan påverka 
sin vardag 

Andel av hem-
tjänstkunder 
som är 
nöjda/mycket 
nöjda med sitt 
inflytande i 
Social-
styrelsens 
enkät 

91 % 

(2014) 

e91% 

Dito i särskilt 
boende 

80 % 

(2014) 

e80% 

Funktionsnedsatta 
upplever att de kan 
påverka sin vardag 

Andel av 
boende i 
grupp- och 
servicebostad 
som är 
nöjda/mycket 
nöjda med sin 
möjlighet att 
påverka enligt 
Division Social 
omsorgs enkät 

67 % 

(2014) 

e67% 

Dito inom 
personlig 
assistans 

71 % 

(2014) 

e71% 

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

Antalet hemlösa i 
kommunen ska 
minska 

Antal personer 
i akut 
hemlöshet 
(egen mätning 
i kommunen) 

21 personer 
(år 2015) 

< år 2015 
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Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämnd/styrelsemål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

Nyköpings kommun 
arbetar aktivt inom 
alla verksamheter 
med social 
sammanhållning 

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

Andelen barn 
som ingår i 
familjer med 
långvarigt 
bistånd 

(Kolada) 

2,0 % (år 
2013) 
jmf 2,1 % i 
riket 

< riket 

NÄMNDMÅL 

  Medborgare som 
talar väl om 
äldreomsorgen 
bidrar till högre 
inflyttning. 

Betygsindex 
för äldre-
omsorg i 
SCB:s med-
borgarundersö
kning 

50 (2012) 

47 (2014) 

> 2012 

Äldre inom 
hemtjänst och 
särskilt boende är 
nöjda 

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

Hemtj:94%) 
Säbo:82%  
(2013) 

 

e föreg år 
> föreg år 

Andel nöjd/ 
mkt nöjd i 
enkäten: 
- bemötande 
- inflytande 
- aktiviteter 
- utevistelse 
- mat 

Hemtj/säbo: 
- 99 % / 94 % 
- 93 % / 77 % 
-  --     / 60 % 
-  --     / 54 % 
-  --     / 72 % 
(2013) 

e föreg år 

Funktionsnedsatta 
är nöjda 

Andel nöjd/ 
mycket nöjd 
totalt (egen 
brukarenkät) 

Boende:80 %  
Persass:87% 
(2013) 

> föreg år 

Andel nöjd/ 
mkt nöjd i 
enkäten: 
- aktiviteter 
- påverkan 
- personalen 

Boende/ pers 
ass  
- 64 % / 67 % 
- 67 % / 73 % 
- 88 % / 87 % 
(2013) 

> föreg år 

Nämnden har 
kontroll över 
utvecklingen i nom 
personlig assistans 

Nämnden kan 
ge tillfreds-
ställande 
beskrivning/för
klaring till 
kostnadsutvec
klingen/volymö
kning inom 
pers ass 

 Kan 

Nyköpings kommun 
har ett bra 
samarbete med 
landstinget inom 
äldre- och 
handikappomsorgen 

Återinläggning 
- Andel som 
fått   
läkemedels-
genomgång 
under året 

 - Länsmedel 
- 100% 
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Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämnd/styrelsemål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

  Alla ska få relevant 
smärtlindring vid 
vård i livets 
slutskede 

Andel utförda 
smärt-
skattningar 
med 
validerings-
instrument 

 100 % 

Informationen till 
kunder och brukare 
är tydlig och 
lättillgänglig 

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

29 % (2013) e föreg år 

Personer med 
missbruks- och 
beroendeproblem 
får adekvat hjälp på 
hemmaplan 

Andel insatser 
på hemmaplan 
(statistik från 
DSO) 
 

66 % (år 
2014) 

80 % 

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

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

66 % (år 
2014) 

80 % 

Uppdragstagare 
inom socialtjänsten 
är nöjda med 
kommunen som 
uppdragsgivare 

Andel 
familjehem 
som är nöjda 
med 
kommunen 
som uppdrags-
givare (egen 
undersökning i 
kommunen) 
 

Saknas 85 % 

PRODUKTIONSSTYRELSEMÅL 

Kommunal 
organisation 

Professionellt 
bemötande och 
kreativitet 
kännetecknar den 
kommunala 
servicen och det är 
enkelt att komma i 
kontakt med 
kommunen och att 
framföra synpunkter 
och förslag  
(KF-budget 2016) 

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) 
 

Snitt för 
DSO:s 
verksamheter 
2014: 
38 

e38 

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

Antal införda 
e-tjänster 
under året 

0 - 2015 >2015 

Ett tydligt ledarskap 
på alla nivåer, i 
enlighet med 
ledarpolicy 

Ett gott ledarskap Hållbart  
Medarbetar-
engagemang, 
område 

4,42 - 2014 e 4,42 
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Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämnd/styrelsemål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

(KF-budget 2016) 
 

ledarskap 
(Medarbetar-
enkäten, skala 
1-5) 

Kontinuerlig 
arbetsplats-
utveckling sker 
utifrån Nyköpings 
värdegrund och 
medarbetarpolicy 
(KF-budget 2016) 

Alla chefer arbetar 
aktivt med arbets-
platsutveckling på 
sina arbetsplats-
träffar samt genom-
för årliga medar-
betar- och 
lönesamtal. 

Andel 
medarbetare 
som upplevt 
att de har haft: 
1.arbetsplats-
träffar 
2. medarbetar-
samtal 

3. lönesamtal 
(Medarbetar-
enkäten) 

1.  98,5% 
2.  93% 
3.  95,2% 
 
(2014) 

1.e 98,5 % 
2.e 93 % 
3.e 95,2 % 

Hållbar ekonomi 
 

• Nyköpings 
ekonomi ska skötas 
väl så att 
kommande 
generationer ges 
goda förutsättningar 
till ett gott liv 
• De kommunala 
verksamheterna 
ska vara 
kostnadseffektiva 
(KF-Budget 2016) 

Verksamheterna ska 
följa beslutad budget 

Produktionens 
budget-
avvikelse 

3 768 tkr 
(2014) 

e0 

Kommunal 
verksamhet ska i 
jämförelse med 
andra kommuner 
tillhöra de 100 mest 
kostnadseffektiva i 
landet. 

Kostnad 
äldreomsorg 
per invånare 
(Kolada)  

Plats 79 av 
Sveriges 
samtliga 
kommuner 
(2014) 
 

d79 

Andelen debiterbar 
tid ska motsvara 
angivet målvärde  
 

Andel 
debiterbar tid  
 

Hemtjänst 
2015 – 60 % 

Hemtjänst 
>60% 

 
 
 
 
Grunduppdrag 
 
 
Grunduppdraget ska främst svara upp mot lagstiftning och nationella mål, men kan också innehålla en 
verksamhetsnämnds specifika kravnivå utifrån medborgarnas förväntningar. Grunduppdraget är specificerat i 
internöverenskommelsen. Det följs upp i enlighet med respektive nämnds uppföljningssystem. 
 
DSO:s uppdrag är att efter behovsprövning ge insatser till alla målgrupper som ryms inom verksamhetsområdena 
Omsorg om äldre, Omsorg om personer med funktionsnedsättning samt Individ- och familjeomsorg (IFO). Detta sker 
på uppdrag av Kommunstyrelsen och ansvariga nämnder. 
Verksamheterna omfattar bland annat hemtjänst, särskilda boenden för äldre och personer med 
funktionsnedsättning, insatser för barn, ungdomar och familjer samt missbruksvård och ekonomiskt bistånd. 
Insatserna skall tillgodose den enskildes behov och bygga på respekt för självbestämmande och  
integritet.  
 
 
Händelser och åtgärder 
 
Individ- och familjeomsorg 
Det höga ankomsttrycket vad gäller flyktingar, där 
ensamkommande barn utgör en stor del, förväntas 
kvarstå. Detta medför ett ökat behov av boende, hjälp 
och stöd. Här är en av utmaningarna svårigheten att 
finna kvalificerade familjehem. Bristen på bostäder i 
kommunen är en stor utmaning för flera av 
divisionens målgrupper. Varaktiga boendelösningar 

för personer på HVB (ex Nygården) behövs, liksom 
bostäder för nyanlända och ungdomar. Personer med 
skulder får också allt svårare att etablera sig på 
bostadsmarknaden. 

Situationen med ökade krav på utredning, planering, 
stödjande arbete och samverkan ställer också stora 
krav på rekrytering av kompetent personal, vilket har 



Internbudget 2016 

35 av 93 

visat sig vara svårt då konkurrensen om erfarna 
socionomer är stor. För att tillgodose behov hos 
utrikesfödda familjer och ensamkommande barn 
behöver vi därtill bredda kulturkompetensen hos 
personalen och anställa flerspråkiga medarbetare. 
Socialtjänsten möter nu också en bredare målgrupp 
biståndstagare både till antal och avseende 
problemens karaktär. Frågan om hur vi ska rekrytera 
samt behålla erfaren personal ser således ut att vara 
fortsatt högaktuell de närmaste åren.  

En fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet 
med öppenvårdsinsatser på hemmaplan är en strategi 
för att minska kostnader för placeringar.  

Ett ökat inflöde av personer i behov av vård i 
synnerhet för narkotikamissbruk föranleder en fortsatt 
utveckling av olika insatser på hemmaplan, liksom ett 
ökat samarbete med Landstinget Sörmlands 
beroendevård. Insatsen vardagsstöd samt 
uppsökande och stödjande team för samsjukliga blir 
avgörande framöver för att kunna skapa fungerande 
och kostnadseffektiva vårdkedjor där så stor del av 
vården som möjligt kan tillgodoses på hemmaplan. 
Det externa samarbetet med Arbetsförmedlingen, 
Frivården och vårdcentralerna behöver fortsätta 
utvecklas för att tillgodose behov hos personer med 
missbruks- och beroendeproblem och personer på 
väg mot arbetsmarknaden. Internt behövs också en 
fortsatt utveckling av samarbetet mellan Barn- och 
Ungdomsenheten, Vuxenenheten, Försörjningsstöd 
och Arbetsmarknadsenheten.  

Omsorg om personer med 
funktionsnedsättning 
Under 2016 kommer Socialstyrelsen att 
vidareutveckla ÄBIC (äldres behov i centrum) till att 
även omfatta vuxna med funktionsnedsättning för att 
få stöd i det dagliga livet och för att beskriva 
anhörigas behov och situation. 
Detta kommer att medföra en omställning till ett mer 
systematiskt arbetssätt med strukturerad 
dokumentation av behov, mål och resultat i 
handläggningen, genomförandet och uppföljningen av 
vård och omsorg av funktionsnedsatta. Internationell 
klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och 
hälsa (ICF) utgör grunden för ett gemensamt språk 
och strukturerad dokumentation. Det ger möjlighet till 
att samla in statistik och följa verksamheten samt 
underlätta samarbete över professionsgränserna.  
Detta kommer att påverka såväl myndighetsutövning 
som verkställighet. 

Inom Vuxenenheten funktionsnedsättning finns behov 
av att följa upp, dokumentera och gå igenom samtliga 
insatser enligt LSS och SoL.  

Arbetet med införande av ett Hälsofrämjande 
förhållningssätt för att främja brukarens funktion och 
förmåga kommer att fortsätta under våren 2016. 

En tydlig långsiktig plan för att tydliggöra framtida 
behov av utökningar med grupp- och 
servicebostadsplatser kommer att tas fram av 
boendeplaneringsgruppen under första kvartalet 
2016. Flera av divisionens boendeenheter 
(gruppbostäder) är idag inte ändamålsenliga utifrån 
brukarnas behov av insats och stöd. 

Vad beträffar personlig assistans har antalet brukare 
som väljer kommunen som utförare stadigt minskat. 
Fler brukare väljer privata utförare.  

Verksamheten för personer med psykisk 
funktionsnedsättning har genom PRIO (regeringens 
plan för riktade insatser för personer med psykisk 
ohälsa) getts möjlighet att på ett mer systematiserat 
och strukturerat sätt utveckla och fördjupa samverkan 
med psykiatrin och Landstinget Sörmland.   
För personer med psykisk funktionsnedsättning, 
liksom inom individ- och familjeomsorg, märks 
bostadsbristen av i hög grad. Det resulterar i att 
personer har behövts placerats externt på grund av 
att DSO inte kan erbjuda platser på hemmaplan.  

2013 gjordes en inventering av personer med 
psykiska funktionsnedsättningar inom DSO. Under 
2015 gjordes en analys av inventeringen tillsammans 
med arbetsförmedling (AF) och försäkringskassan 
(FK). Analysen resulterade i en rad mål som finns 
definierade i en konkret handlingsplan för Psykisk 
ohälsa 2015-2017. Ett av målen är Erbjuda arbete och 
meningsfull sysselsättning för att öka 
sysselsättningsgraden hos den enskilde. Olika 
satsningar för motivera personer till 
arbete/sysselsättning kommer att ske genom olika 
former av stödprojekt. 

Antalet brukare med behov av boendestödsinsats 
visar på en fortsatt ökning. Det är framförallt personer 
med diagnos inom neuropsykiatriska sjukdomar som 
ökar. 

Omsorg om äldre 
 
I enlighet med Vård- och omsorgsnämndens (VON) 
fokusområden som specificeras i budget 2016 
kommer DSO att arbeta med ett antal 
utvecklingsområden under 2016 och framåt. Under 
2016-2018 finns särskilda statsbidrag att rekvirera för 
att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Detta ger 
möjligheter till kvalitetshöjningar för brukare och 
verksamheter. Stort fokus ska också läggas på 
planering, utvärdering och uppföljning. 

Vidare ser DSO ett stort behov av att utveckla arbetet 
med genomförandeplaner utifrån arbetsmodellen 
Äldres behov i centrum (ÄBIC). ÄBIC är ett 
behovsinriktat och systematiskt arbetssätt som 
innehåller en strukturerad dokumentation som ska ge 
myndighet och utförare ett gemensamt språk. DSO:s 
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utvecklingsarbete med dokumentation ligger också i 
linje med VON:s fokus på Socialstyrelsens SOSFS 
2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs 
med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. 

Divisonen fortsätter också arbetet med 
resursomfördelningssystemet med fokus på att 
tydligare koppla behov till resurser samt ett effektivt 
samarbete mellan Äldreenheten, äldreomsorgen samt 
Hälso- och sjukvårdsområdet (HSO). DSO har också 
tagit ut del av och arbetar vidare med VON:s rapport 
Att möta morgondagens stora utmaning inom 
äldreomsorgen. På uppdrag av VON fortsätter DSO 
också utvecklingen av anhörigstöd samt samverkan 
med bland annat Landstinget Sörmland och 
civilsamhället. 

Divisionen identifierar också 
kompetensutvecklingsbehov bland annat inom 
områdena multisjuka äldre, äldre med missbruk samt 
demens och äldre med psykiska/fysiska 
funktionsnedsättningar. Andra identifierade 
utvecklingsområden är måltidsmiljön på särskilda 
boenden, social aktivering samt utveckling av nya 
kommunikationskanaler gentemot brukare och 
anhöriga. Rent generellt kommer DSO att aktivt 
arbeta för att arbeta mot VON:s uppställda mål att 
äldre personer i särskilt boende eller hemtjänst 
upplever att de kan påverka sin vardag. 

Arbetet med införande av ett Hälsofrämjande 
förhållningssätt för att främja brukarens funktion och 
förmåga kommer att fortsätta under våren 2016. 

Hälso- och sjukvårdsområdet (HSO) 
Inom HSO fortsätter arbetet med att optimera 
vårdkedjan genom ännu bättre samverkan mellan 
kommun och landsting bland annat när det gäller in- 
och utskrivning av äldre personer till och från 
slutenvården. Divisionen fortsätter också det 
generella utvecklingsarbetet vad beträffar 
samverkansmöten mellan Landstinget Sörmland och 
kommunen. Stimulansmedel för äldre kommer att 
användas för att utveckla teamarbete mellan 
hemsjukvård, hemtjänst, vårdcentral och slutenvård. 

Utbildning i Vård i livets slut kommer att ske för all 
omvårdnadspersonal. Vidare kommer kompetensen 
att höjas för att få högre kvalitet i Svenskt register för 
Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens 
(BPSD). 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) fortsätter 
arbetet med att utveckla avvikelsehanteringen utifrån 
risk- och händelseanalyser.  Vidare planeras tillsyner 
hos hemtjänstutförare som utför hälso- och 
sjukvårdsuppgifter efter delegering och enligt 
instruktion. Dessutom planeras tillsyner inom 
särskilda boenden för äldre. Arbetet med att 
säkerställa läkemedelshanteringen inom 
hemsjukvården fortsätter och utvecklingsinsatser för 
den palliativa vården planeras. Vidare kommer 
handlingsplaner för bland annat strokevård, 
diabetesvård samt hjärtsvikt att tas fram.  

För att säkerställa det fortlöpande kvalitetsarbetet i 
verksamheterna kommer en ny tjänst som 
Samordnare med övergripande ansvar för kvalité och 
samordning av Hälso- och sjukvård inom socialtjänst 
att inrättas. 

Övergripande funktioner 
För att möta de ökande kraven i verksamheterna 
fortsätter och utvecklar DSO arbetsmiljöarbetet ”Stolt 
på jobbet” inom ramen för verksamhetsplaneringen.  
Under 2016 sätts ytterligare fokus på kommunens 
medarbetar- och ledarpolicys. Utvecklingsarbetet 
handlar bland annat om professionellt bemötande, 
stolthet, kunna attrahera nya medarbetare samt att ha 
ett gott ledarskap. Syftet är att behålla, kunna 
rekrytera medarbetare och chefer. 

 

 

 

 

 
Ekonomi 
 

Mnkr  Bokslut Budget Prognos* Budget 
    2014   2015  2015-10   2016 
Intäkter Vård o Omsorg 706,9 666,2 Saknas 661,9 

Intäkter Sociala 225,6 219,7 223,3 300,9 

Kostnader Vård o Omsorg 706,5 -666,2 Saknas 661,9 

Kostnader Sociala 222,2 194,4 194,4 212,9 

Netto Vård o Omsorg +0,4 0 -19,6 0 
Netto Sociala  +3,4 0 -4,6 0 
Netto Divisionen +3,8 0 -24,2 0 

*Prognos per sista oktober. 
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Investeringar 
 
 

Divisionens investeringsram för 2016 ligger på 4,1 mnkr. Återanskaffning (1,1 Mnkr) av möbler, 
medicinskåp och köksutrustning kommer att prioriteras, men även behov av datakanoner, markiser och 
larm kommer att tillgodoses. Ramen fördelas mellan de olika områdena. Digital Larmcentral (3 Mnkr) Ett 
teknikskifte från analog till digital teknik är nödvändig. Digitala trygghetslarm erbjuder ökad trygghet och 
tillförlitlighet för användare och anhöriga. Den moderna tekniken skapar också bättre förutsättningar för 
brukare att kunna bo kvar hemma. 
 
 
Volymer och nyckeltal 
 
 

 
 
 

2016
Division Social omsorg 
Volymer & Nyckeltal

Bokslut Budget Budget
2014 2015 2016

Volymer

Målgrupp 
Antal 65 år och äldre av kommuninv. 12 589 12 779 13 068
      varav 80 år och äldre 3 344 3 296 3 413

Utbud
Anta l p la tse r
Antal äldreboendeplatser 454 454 444
     varav demensplatser 177 177 177
Korttidsboende- växelvårdsplatser 24 24 24
Grupp- och servicebostäder LSS 139 143 150

Beslutade timmar personlig assistans 453 005 435 084 489 456
Beslutade timmar boendestöd 37 288 40 476 35 628

Övrigt
Anta l p e rso ne r me d
Hemtjänst 1 079 1 050 1 100
Färdtjänsttillstånd 1 881 2 000 2 000
Personlig assistans 90 86 90
Boendestöd 113 104 113
Daglig verksamhet LSS 257 269 267
Korttidsvistelse (LSS 9:6) 41 41 47
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Volymer & Nyckeltal

Bokslut Budget Budget
2014 2015 2016

Nyckeltal

Ekonomi
Årskostnad brutto/plats äldreboende 491 678 483 000 478 000

Årskostnad brutto/plats korttidsboende 632 140 557 000 592 000

Årskostnad brutto/plats särskilt boende LSS 659 437 584 000 619 346

Bruttokostnad/utförd timme personlig assistans 320 329 335

Bruttokostnad/timme boendestöd 391 348 392

Bruttokostnad/brukare daglig verksamhet FiA 178 657 144 000 140 992

Prestat ion
Ha nd lä g g ning stid e r, p ro ce nt
Hemtjänst inom 2 veckor 94 100 100

Trygghetslarm inom 2 veckor 99 100 100

Äldreboende inom 1 månad 90 100 100

Personlig assistans inom 2 månader 67 100 100

Kontaktperson inom 2 månader 93 100 100

Ve rkstä ll ig he ts tid e r, p ro ce nt

Trygghetslarm inom 1 månad 73 100 100

Äldreboende inom 3 månader 81 100 100

Personlig assistans inom 1 månad 100 100 100

Kontaktperson inom 2 månader 88 100 100

Särskilt boende LSS inom 6 månader 87 100 100

Kvalitet
Antal erbjudna genomförandeplaner, procent * 100 100

Antal anmälningar Lex Maria 9 0 0

Antal anmälningar  Lex Sarah 32 0 0

Brukarenkät, procent nöjda 84 100 100

*Uppgift saknas
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Bokslut Budget Budget
2014 2015 2016

Volymer

Insatser för barn och unga
Antal vårddygn på institution/upphand familjehem 5395 7 000 5 000
Antal vårddygn i egna familjehem 23594 25 000 18 000
Antal vårddygn i jourhem 3074 3 000 3 000

Kontaktfamilj/kontaktperson
-Antal uppdrag i genomsnitt/mån 81 85 90

Insatser för vuxna
Antal vårddygn, vuxna
- på institution och upphand familjehem 7 358 4 550 6 000

Ekonomiskt bistånd
-Antal hushåll 1 069 1 000 1 150

Arbetsmarknadsåtgärder
-Antal helårsplatser OSA 20 16 16

Bokslut Budget Budget
2014 2015 2016

Nyckeltal

Insatser för barn och unga
Kostnad per vårddygn
- på institution 3437 3 510

- på upphandlade familjehem 2444 1 966

- på institution och i upphandlade familjhem 4 541

- i egna familjehem 628 588 615

- i jourhem 414 373

Kontaktfamilj/kontaktperson

- kostnad/månad (kr) 3 552 3 276 3 325

Insatser för vuxna
Kostnad per vårddygn
- på institution 1974 1 999

- i upphandlade familjehem 1489 1 369

- på institution och i upphandlade familjhem 2 221

Ekonomiskt bistånd
-Kostnad/hushåll (kr) 44671 42 970 45 422

Arbetsmarknadsåtgärder
Nettokostnad/helårsplats OSA 100 000 100 000 100 000  
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Bilaga 1 - Ekonomi 
 
 
Konto Månadsrapport Utfall helår 2014 Budget helår 2015 Budget 2016 Förändring 2016

 Resultat  Vård och Omsorg 378 0 0 0

         Äldre- och demensboende.. -212759 -232614 -232520 -94

         Hemtjänst -15203 0 0 0

         Grupp- och servicebostad -76533 -82194 -92902 10 708

         Personlig assistans -9512 -9990 -12329 2 339

         Boendestöd -11695 -10817 0 -10 817

         Daglig verksamhet -34351 -37029 -37645 616

         Korttids- fritidsverksamhet barn o ungdom -18635 -17449 -19658 2 209

         Boende psykiskt funktionshindrade -11367 -12732 -13041 309

         Ledsagare, kontaktperson/-familj, avlösare -9478 -12344 -10706 -1 638

         Sjukvård, hemsjukvård, nattpatrull, trygghetslarm, kommunrehab -52425 -56173 -60375 4 202

         Adm, övrigt inkl kommunersättning 452758 471342 479176 -7 834

         Bostadsanp,färdtjänst,hjälpmedel 0 0 0 0

         Köpta vårdplatser -421 0 0 0

         Intäkter  Vård och Omsorg 706860 666176 661859 4 317

         Äldre- och demensboende.. 839 841 1000 -159

         Hemtjänst 62 865 74452 72485 1 967

         Grupp- och servicebostad 6 564 7053 7150 -97

         Personlig assistans 32 031 30148 27140 3 008

         Boendestöd 136 12750 9408 3 342

         Daglig verksamhet 2 556 1431 1600 -169

         Korttids- fritidsverksamhet barn o ungdom 337 0 0 0

         Boende psykiskt funktionshindrade 1 160 1310 1329 -19

         Sjukvård, hemsjukvård, nattpatrull, trygghetslarm, kommunrehab 574 500 500 0

         Ledsagare, kontaktperson/-familj, avlösare 23 0 0

         Adm, övrigt inkl kommunersättning 599 775 537691 541247 -3 556

         Kostnader  Vård och Omsorg -706 482 -666176 -661859 -4 317

         Äldre- och demensboende.. -213598 -233455 -233520 65

         Hemtjänst -78068 -74452 -72485 -1 967

         Grupp- och servicebostad -83097 -89247 -100052 10 805

         Personlig assistans -41543 -40138 -39469 -669

         Boendestöd -11831 -23567 -9408 -14 159

         Daglig verksamhet -36908 -38460 -39245 785

         Korttids- fritidsverksamhet barn o ungdom -18973 -17449 -19658 2 209

         Boende psykiskt funktionshindrade -12528 -14042 -14370 328

         Ledsagare, kontaktperson/-familj, avlösare -9501 -12344 -10706 -1 638

         Sjukvård, hemsjukvård, nattpatrull, trygghetslarm, kommunrehab -52999 -56673 -60875 4 202

         Adm, övrigt inkl kommunersättning -147017 -66349 -62071 -4 278

         Bostadsanp,färdtjänst,hjälpmedel 0 0 0 0

         Köpta vårdplatser -421 0 0 0  
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Konto Månadsrapport Utfall helår 2014 Budget helår 2015 Budget 2016 Förändring 2016 Prognos 10 2015

 Resultat  Social 3 390 0 0 0 -4 604

         Adm/Handläggning -42 627 -42 261 -46 342 -4 081 -42 041

         Barn/unga placeringar -33 389 -38 774 -37 079 1 695 -37 174

         Barn/unga öppna insatser -18 727 -20 347 -21 003 -656 -20 552

         Vuxna missbruk, placeringar -21 036 -16 984 -15 551 1 433 -24 984

         Vuxna missbruk, öppna insatser -5 027 -5 981 -7 668 -1 687 -5 631

         Övrig vuxenvård/fam.rätt/Alk.t -5 232 -5 712 -5 695 17 -4 962

         Ekonomiskt bistånd -40 009 -42 970 -52 236 -9 266 -42 970

         Arbetsmarknadsåtgärder -6 508 -5 299 -4 920 379 -4 618

         Flyktingmott/Integration -1 000 -1 001 -1 000 1 -1 001

         Ensamkommande f lyktingbarn -1 500 0 0 0 0

         Kommunersättning 178 445 179 328 191 494 12 166 179 328

         Intäkter  Social 225 641 219 706 300 899 81 193 223 294

         Adm/Handläggning 1 941 2 606 3 200 594 3 956

         Barn/unga placeringar 897 1 150 1 200 50 1 150

         Barn/unga öppna insatser 751 820 850 30 820

         Vuxna missbruk, placeringar 1 169 760 1 000 240 760

         Vuxna missbruk, öppna insatser 339 0 0 0 655

         Övrig vuxenvård/fam.rätt/Alk.t 1 264 1 258 1 500 242 1 981

         Ekonomiskt bistånd 7 522 800 1 000 200 800

         Arbetsmarknadsåtgärder 8 002 6 370 7 000 630 7 230

         Flyktingmott/Integration 3 830 3 000 3 500 500 3 000

         Ensamkommande f lyktingbarn 21 480 23 614 90 155 66 541 23 614

         Kommunersättning 178 445 179 329 191 494 12 165 179 328

         Kostnader  Social -222 251 -219 706 -300 899 -81 193 -227 899

         Adm/Handläggning -44 568 -44 867 -49 542 -4 675 -45 997

         Barn/unga placeringar -34 286 -39 924 -38 279 1 645 -38 324

         Barn/unga öppna insatser -19 478 -21 167 -21 853 -686 -21 372

         Vuxna missbruk, placeringar -22 206 -17 744 -16 551 1 193 -25 744

         Vuxna missbruk, öppna insatser -5 366 -5 981 -7 668 -1 687 -6 286

         Övrig vuxenvård/fam.rätt/Alk.t -6 497 -6 970 -7 195 -225 -6 943

         Ekonomiskt bistånd -47 531 -43 770 -53 236 -9 466 -43 770

         Arbetsmarknadsåtgärder -14 510 -11 669 -11 920 -251 -11 848

         Flyktingmott/Integration -4 830 -4 001 -4 500 -499 -4 001

         Ensamkommande f lyktingbarn -22 980 -23 614 -90 155 -66 541 -23 614

         Kommunersättning 0

Sammanställning
Budgetår: 2015 - Budgettyp: Budget - Ansvar: Division Social omsorg - Värdetyp: Budgetunderlag - Enhet: Tkr (vänt tecken)
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Bilaga 2- Investeringar 
 

Investeringar inom beslutad KF ram som påbörjas 2016, tkr 
  

     

          Nr Projekt/beskrivning 2016 2017 2018 

0424 Återanskaffning Social omsorg 
   0674 Digital larmcentral   

 
     
     Summa investeringar 4 100 0 0 
          
Summa driftkostnader* 641     

     *) Med driftkostnader avses både kapitaltjänstkostnader och andra driftkostnader.  
  Kapitaltjänstkostnaderna kommer månaden efter driftstart. 

    
 
 
Bilaga 3 - Kompetensutveckling 
 
 
Division Social Omsorg kommer att avsätta minst 1 % av lönesumman för kompetensutveckling 
i enlighet med Kommunstyrelsens budgetanvisningar. Detaljsiffrorna är dock ännu inte klara att 
redovisas i denna internbudget. 
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5. Tekniska divisionen 
 
 
Ansvarsområden 
 
 
Tekniska divisionens uppdragsgivare är Kommunstyrelsen, Bygg- och tekniknämnden samt Kultur- och 
fritidsnämnden. Styrningen sker genom internöverenskommelser, kompletterande separata uppdrag och 
investeringar, vilka ger oss inriktningar och ekonomiska ramar för att fortsätta utveckla Nyköping som en hållbar och 
växande kommun med välutbyggd samhällsservice. 
 
Från produktionsstyrelsen, Kommunstyrelsen, finns även uppdraget att verka för en god, säker och utvecklande 
arbetsmiljö för divisionens alla medarbetare. 
 
Divisionens verksamhetsidé är: 
 

• att utreda, bygga, utveckla och förvalta kommunens anläggningar för dagens och framtidens behov  
• att utföra alla våra uppdrag med god kvalitet så att kommunens visioner kan förverkligas  
• att leverera god och tillgänglig service till medborgarna, kunder och företagare 

 
Divisionens ansvarsområden:  
Divisionen ansvarar för förvaltning och investeringar inom områdena vatten och avlopp, parker, vägar, hamn, 
renhållning samt kommunala fastigheter. Utöver förvaltningen av de tekniska anläggningarna består uppdraget också 
av samhällsservice, utredningar och planering av den framtida samhällsutvecklingen.  
 
Divisionen ska kännetecknas av: 
• effektiva verksamheter som levererar i enlighet med internöverenskommelser och övriga uppdrag 
• ett professionellt, lyhört och proaktivt bemötande och handläggning av ärenden till uppdragsgivare, kunder och 

medborgare 
• ett samordnat utvecklande och berikande samarbete med kommunens övriga verksamheter 
• att vara en attraktiv, säker och utvecklande arbetsplats. 
 

 

 
Mål  
 
 

Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämnd/styrelsemål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

Grön omställning 

 

Mängden restavfall 
minskar (Miljö- och 
folkhälsopolicy) 

Återvunnet 
hushållsavfall i 
förhållande till 
totala mängden 
hushållsavfall ska 
öka 

Återvunnet 
hushållsavfall i 
förhållande till 
totala 
mängden 
hushållsavfall 
(KKiK) 

51 % (2014) 56 % 

Grön omställning 

 

Utsläpp av 
växthusgaser 
minskar 
(Miljö och 
folkhälsopolicy) 

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

Andel nöjda 
medborgare 
angående 
gång- och 
cykelvägar 
”Nöjd 
medborgarind
ex gång- och 
cykelvägar” 
(SCB 
medborgarund
ersökning) 
 
 

52 
(2014) 

55 
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Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämnd/styrelsemål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

Social 
sammanhållning 

Det är möjligt för 
personer med 
fysiska funktions-
nedsättningar att på 
samma villkor som 
andra röra sig fritt i 
samhället 
(Tillgänglighetsplan 
för Nyköpings 
kommun) 

Alla medborgare 
upplever 
tillgänglighet till 
allmänna platser 
och allmänna 
arrangemang 

Antal åtgärder 
för att förbättra 
tillgängligheten 
på allmänna 
platser. 

5 
(2014) 

5 

Tillgängligheten 
vid kommunens 
utebadplatser 
förbättras 

Insatser för att 
öka 
tillgängligheten 
vid 
kommunens 
utebadplatser 
för personer 
med 
funktionsneds
ättning (Egna 
uppgifter) 

3 (2012) 4 

Att alla kan vara 
delaktiga i 
samhälls- och 
kulturlivet. 
 

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

Index över 
differenser 
beroende på 
kön/ålder, 
Nöjd 
Medborgarind
ex, (Kolada) 

9 (2013) < 9 

 

Nämndmål 

(KFN)  

 Medborgarna är 
mer nöjda med 
kommunens 
kultur- och 
fritidsliv än 
föregående år 

Nöjd 
Medborgarind
ex, (Kolada) 

Kultur: 66 

Idrotts- och 
motionsanlä
ggningar: 61 

>66 

>61 

Antal aktiviteter 
för att stimulera 
kommunens 
friluftsliv har ökat 
jfr föregående år 

Ranking Årets 
friluftskommun
(Naturvårds-
verket) 

35 >35 

PRODUKTIONSSTYRELSEMÅL    

Grön omställning Kommunens 
klimatmål ger 
vägledning för hur 
vi uppnår en hållbar 
utveckling samtidigt 
som klimat-
påverkande faktorer 
minskar. (KF 
budget 2016) 

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

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

126 
kWh/kvm 
(2014) 
 

< föregående 
år 

Kommunal 
organisation 

Professionellt 
bemötande och 
kreativitet känne-
tecknar den 
kommunala 
servicen och det är 
enkelt att komma i 
kontakt med 
kommunen och att 
framföra synpunkter 
och förslag (KF-
budget 2016) 

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) 
 

1. e-post 
besvarad 
inom 2 dagar 
50 % (KKiK 
E1, 2014) 
2. Andel svar 
på inkomna 
telefon frågor 
till TEK inom 
60 sek 50 % 
(KKiK 2014) 
 

1. e-post 
svar inom 2 
dagar e 60 % 
 
 
2. Telefon 
svar inom 60 
sek e  60 % 
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Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämnd/styrelsemål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

3. Andel 
synpunkter 
till TEK vilka 
besvarats 
inom 2v 60 
% (egen 
mätning nov 
2015) 

3. Svar på 
synpunkt 
inom 2v e 90 
% 
 

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

Antal införda 
e-tjänster 
under året 

0 st (2014) 8 st  

Ett tydligt ledarskap 
på alla nivåer, i 
enlighet med 
ledarpolicy 
(KF-budget 2016) 
 

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

3,91 (2014) >= 4,0 

Kontinuerlig 
arbetsplats-
utveckling sker 
utifrån Nyköpings 
värdegrund och 
medarbetarpolicy 
(KF-budget 2016) 

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

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

1. 89,9% 
(2014) 
 
2. 94,2%  
(2014) 
 
3. 96,4 %  
(2014) 
 

1. e 95 % 
 
 
2. e 95 % 
 
 
3. e 96,4 % 
 

Hållbar ekonomi 

 

Nyköpings ekonomi 
ska skötas väl så 
att kommande 
generationer ges 
goda förutsättningar 
till ett gott liv 
 
 
 
 
De kommunala 
verksamheterna 
ska vara 
kostnadseffektiva 
(KF-Budget 2016) 

Verksamheterna 
ska följa beslutad 
budget 
 
 
 
 
 
 

Produktionens 
budget-
avvikelse 

-1,8 mnkr 
(Prognos 
nov 2015)  

e0 

Kommunal 
verksamhet ska i 
jämförelse med 
andra kommuner 
tillhöra de 100 
mest 
kostnadseffektiva i 
landet. 
 

1 och 2: 
Kr/kvm inkl. 
moms  
enligt 
Holgersson 
rapporten 
2015  
 
 

1.RH 20,3 
kr/kvm 
(snitt i landet 
=20.6) d.v.s. 
1,5 % bättre 
än medel 
 
2. VA 60,4 
kr/kvm (snitt i 
landet är 
=63,8) d.v.s. 
5,3 % bättre 
än medel 
 

1.e1,5 % av 
medel 
 
 
 
 
 
2.e5,3 % av 
medel 
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Grunduppdrag  
 
 
Divisionen ansvarar för förvaltning och investeringar inom områdena vatten och avlopp, parker, vägar, hamn, 
renhållning samt kommunala fastigheter. Utöver förvaltningen av de tekniska anläggningarna består uppdraget till 
stor del av samhällsservice samt utredningar och planering för den framtida samhällsutvecklingen.  
 
• Nyköping Vatten ska tillgodose kommuninvånarnas behov av gott dricksvatten. Producerat avloppsvatten ska 

renas och återföras till kretsloppet. Livsmedelsverkets kvalitetskrav på dricksvatten likaså tillstånden för att 
bedriva VA-verksamhet ska uppfyllas. Dag- och spillvatten ska omhändertas på bästa sätt för att minska 
belastningen på våra nät och minska risken för översvämningar. Renhållning finansieras via avgifter enligt 
självkostnadsprincipen. 

• Gata Park Hamns grunduppdrag är att förvalta och underhålla kommunens gator, parker och hamn. Uppdraget 
utgår från att Nyköping ska ha en funktionell stadsmiljö som medborgarna är nöjda med. Medborgarna ska 
uppleva att de har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och skötseln av kommunens allmänna platser. 
Medborgarna ska även uppleva att de har en bra tillgång till parker, grönområden och natur samt en god service 
i kontakt med verksamheten. Kommunens kostnader för verksamheten finansieras av skattemedel. 

• Renhållningen ska samla in och hantera insamlat avfall på ett miljömässigt riktigt sätt och stimulera till ökad 
källsortering. Genom information och samverkan ska verksamheten bidra till att mängden avfall och avfallets 
farlighet minskar. Kommunens kostnader för verksamheten Renhållning finansieras via avgifter enligt 
självkostnadsprincipen. 

• Uppdraget för Kommunfastigheter innebär förvaltning och drift av kommunens fastighetsbestånd som inte är 
exploatering eller markförvaltning samt att upplåta lokaler åt kommunens verksamheter och i förekommande fall 
externa hyresgäster. Kommunfastigheter är kommunens lokalförsörjare och ansvarar i nära samverkan med 
övriga verksamheter för kommunens lokalresursplanering. De kommunala verksamheterna ska ha en 
ändamålsenlig, attraktiv, sund och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet. Den interna 
fastighetsförvaltningen syftar till att kommunen ska ha en effektiv och flexibel fastighetsförvaltning, där ekonomi, 
miljöpåverkan och lokalomställningar kan anpassas ur koncernperspektiv på ett snabbt och effektivt sätt. 
Kommunfastigheter ska även vara ett aktivt stöd vid inhyrning av externa lokaler till interna verksamheter genom 
en aktiv avtalsbevakning samt kunskap om myndighetsfrågor och lokalanpassningar. Kommunens kostnader för 
verksamheten finansieras av skattemedel. 

 

Större strategiska eller komplicerade investeringsprojekt drivs oavsett verksamhetsområde av divisionens 
Projektenhet vilken samordnar, kalkylerar, leder och följer projekten för att säkerställa att tid, kostnad och innehåll 
uppfylls. 

 
Staben är divisionens lednings- och operativa verksamhetsstöd inom diariehantering, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och 
IT. En av Stabens viktigaste uppdrag är att aktivt utveckla vårt verksamhetssystem (vårt arbetssätt) då det, 
tillsammans med kompetens, är vårt främsta verktyg för att skapa en effektiv verksamhet som systematiskt och 
fortlöpande utvecklas. Inom Staben återfinns även Kommunservice som med god tillgänglighet besvarar 
medborgarnas och kundernas muntliga frågor.  

 

Inom de övriga Stabsfunktionerna (HR, Kommunikation och Ekonomi) inryms även kommunens fordonssamordning. 
Fordonssamordningen administrerar och hanterar kommunens leasade fordon, inklusive inköp, avyttring, 
kostnadsuppföljning och statistik. Under 2014 infördes en bilpool på prov i den Tekniska divisionen vilken efter 
utvärdering legat till grund för Stadshusets bilpool. Ytterligare bilpooler kommer att startas upp inom den kommunala 
organisationen under 2016. 

 
 
Händelser och åtgärder 
 
 
Divisionens aktiviteter för att nå de av 
uppdragsgivarnas fastställda mål:  
• Tekniska divisionen och dess verksamheter 

utarbetar årligen verksamhetsplaner med tydliga 
aktiviteter för att leverera i enlighet med 
beställarens uppdrag.  

• Aktiviteterna som responderar på krav från 
produktionsstyrelsen gäller för divisionens 
samtliga verksamheter. Respektive verksamhet 
ansvarar för att effektiva aktiviteter inarbetas i 
verksamhetsplanerna för att de i 

internöverenskommelserna beslutade målen 
uppfylls.  

• Divisionens verksamhet utvärderas kontinuerligt 
och korrigerade och utvecklande aktiviteter 
genomförs löpande. 

• För att skapa renodlade ansvar så arbetar 
divisionen med delegering av Mål- och 
indikatoransvar respektive Resultatansvar. Den 
funktion som är utsedd som Mål- och 
indikatoransvar har ansvaret för att sammanställa 
och ansalysera divisionens resultat och effekt till 
de politiska målen samt föreslå åtgärder till 
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divisionsledningen om inte tillräckliga resultat 
uppnås. Denne rapporterar divisionens resultat 
till TEK Ledningslag samt även till Centrala eller 
externa funktioner, så som synpunkter, ekonomi 
etc. Den resultatansvariga ansvarar för att 
resultatet inom ett visst område uppnås, denne 
analyserar och prognostiserar det egna 
resultatet, samt vidtar åtgärder i syfte att nå 
resultatet. Den resultatansvariga bryter ner 
politiska mål till effektiva aktiviteter på egen enhet 
i verksamhetsplanen i dialog med målansvarig.  

 
Hållbar tillväxt 

De mål som finns inom hållbar tillväxt som omfattar 
verksamhetsområden finns alla nedbrutna via 
nämnderna i IÖK till TEK och kommenteras nedan 
inom respektive verksamhet. 

Det finns några stora utmaningar för att Tekniska 
divisionen ska kunna bidra till kommunens tillväxt. 

En är resurssättning av de förstudier och 
planeringsarbeten som behövs och som inte 
finansieras av dagens avgiftskollektiv utan genom 
kommande tillväxt utifrån ökade volymer och 
tillkommande abonnenter.   

En annan utmaning är att rekrytera rätt kompetenser 
för dessa uppdrag då kommunens löneläge i vissa fall 
avviker för mycket från den privata marknaden. 
Närheten till Stockholm påverkar också löneläget för 
erfarna ingenjörer och projektledare.  

De åtgärder som TEK genomför för att möta detta är 
att effektivisera verksamheten genom att fortsätta 
utveckla vårt verksamhetssystem (effektivaste sättet 
att på ett korrekt sätt utföra våra uppgifter) samt att 
förenkla sättet att leverera mot en ökad efterfrågan på 
samhällservice. Genom att divisionen har en 
mångårig erfarenhet av tillämpa ”en väg in” för 
medborgarnas frågor synpunkter och felanmälningar 
inom TEK finns goda förutsättningar att utveckla detta 
vidare. Detta sker genom förbättrade verksamhets- 
och ärende system vilka ger kommunservice 
förbättrade möjligheter till att avlasta de tekniska 
handläggarna ytterligare samtidigt som uppföljning på 
såväl ärendenivå som övergripande möjliggörs.  

För att underlätta nämndöverskridande verksamheter, 
t ex planering av VA utanför avgiftskollektivet, har 
divisionen för 2016 erhållit extra medel från BTN. 
Denna finansiering avser de åtgärder som inte ryms 
av andra beställningar från t ex Samhällsbyggnad så 
att resurser för att möta ökad tillväxt kan skapas. 
BTN har i IÖK till TEK givit Nyköpings VA en tydlig 
inriktning att anläggningen ska vara långsiktigt hållbar 
och klimatanpassad för att kunna tillhandahålla en 
robust vattenförsörjning i enlighet med kommunens 
VA policy. I vårt uppdrag ingår att ha en god 
kännedom om våra anläggningars status och bra 
planer för att vidmakthålla dem. Vi ska även 
maximera effekten av den förnyelse som sker av 
kommunens äldre delar av VA-nätet så att en robust 
drift kan fortsätta parallellt med att vi växer. Att det 
inte specificerats något mål för 2016-års förnyelse 
beror på att dimensionerna på det nät som byts 
påverkar hur mycket förnyelse som ryms inom årets 
budget. 
I den av BTN för VA specificerade inriktningen åligger 
det även oss som verksamhet att vidmakthålla ett 

fortsatt gott förtroende hos våra kunder då vi 
genomför spolplaner med NOVF. 2016 kommer därför 
kräva stora kommunikationsåtgärder.  
 

Grön omställning 

Andelen miljöbilar av kommunens 
personbilar och lätta lastbilar ska vara mer än 24,7 %. 
Förutom att det sker ett naturligt utbyte av personbilar 
kommer kommunens bilpooler att bidra positivt till ett 
aktivt utbyte. 

För att nyttja de miljövänligare produktionsfordon som 
kommunen investerat i kommer divisionen att leasa 
en tank för miljövänligt bränsle under 2016. 

Genom att anlägga en ny schaktmassetipp erhålls 
kortare transportsträckor i kommunen. 

Energiförbrukning i kommunens egenförvaltade 
fastigheter ska vara även minskas jämfört med 
2015 vilket bl a förutsätter en kontinuerlig optimering 
av fastigheternas el- ventilation samt 
uppvärmningssystem.  

Internt inom divisionen kommer vi att korrigera de 
brister som vår interkontroll påvisat gällande 
kemikaliehanteringen. En tydligare miljöstyrning 
kommer att ske genom införande av 
inköpssamordning och gemensam lagring av 
kemikalier. 

 
Social sammanhållning 

De mål som finns inom social sammanhållning som 
omfattar verksamhetsområden finns alla nedbrutna 
via nämnderna i IÖK till TEK . 

Genom Drift och skötsel av idrotts- och 
fritidsanläggningar samt bryggeriområdet främjar vi 
social sammanhållning, tillväxt och goda 
verksamhetsresultat. Viktiga fritidsanläggningar är  
campingar, motionsspår, hälsans stig, naturisbanor, 
kanotled, gräs- och konstgräsplaner, grafittiväggen 
samt skatepark. 

 
Kommunal organisation 

Den viktigaste och mest tidspressade åtgärden för att 
bibehålla en fungerande produktionsorganisation för 
den tekniska verksamheten är att vi går i mål med 
flytten av Tekniska divisionen. Beslut om var en 
slutgiltig placering ska ske erfordras under våren 
2016. 

Utifrån grunduppdraget och verksamhetsinriktning ska 
verksamheten fortlöpande verka för ett professionellt 
bemötande och erbjuda kunder och medborgare en 
god service. Verksamheten arbetar kontinuerligt med 
att förfina och utveckla vår förmåga att svara upp mot 
dessa behov i enlighet med vision Nyköping 2030. 
Mötena i vardagen med kunden och medborgaren är 
viktiga för att utveckla verksamheten. Det är också 
viktigt att samtliga medarbetare har en god förståelse 
och kunskap för varandras arbete och att ett utökat 
samarbete inom verksamheten, divisionen och 
kommunen främjas. Dessa faktorer skapar även 
delaktighet och resulterar i en effektivisering av det 
dagliga arbetet samtidigt som sårbarheten inom 
verksamheten minskar. 

Den stora mängd ärenden, e-post, samtal m.m. som 
inkommer till Tekniska divisionen medför dessvärre 
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att svarstiderna inom divisionen inte når upp till den 
målsättning som kommunen generellt har. Ett stort 
fokusarbete sker inom verksamheterna och vi följer 
aktivt upp hur stor andel av de inkomna ärendena 
som vi besvarar inom de två stipulerade 
arbetsdagarna. Divisionens medelvärde 
prognostiseras i november till 26 % men variationerna 
är stora. Renhållningen och VA beräknas 2015 
besvara 86 % respektive 75 % emedan Gata Park 
Hamn, som hanterar 92 % av divisionens samtliga 
diarieförda ärenden, förmår att besvara 20 % inom två 
arbetsdagar. Vår strategi för att skapa 
handlingsutrymme för servicehantering är att 
effektivisera våra processer och rutiner samt att 
implementera samordnande system mellan 
verksamheterna samt Kommunservice. 

Internt inom divisionen genomförs ett antal 
kompetensutvecklingsåtgärder för att vi ska kunna 
utvecklas: 

* Alla chefer tränas i produktionsbaserad 
presentationsteknik   

* Service ska utvecklas genom Utbildning i Skype 
samt införande av telefoniappar  

Tekniska divisionen kommer att modernisera 
kommunikationskanalerna bl a genom t ex appar och 
facebook. 

För att uppnå en säker produktionsmiljö har Tekniska 
divisionen en egen arbetsmiljösamordnare för 
samordning och framdrift av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Alla arbetsställen ska ha 
genomfört skyddsrond och lagt in åtgärder i 
arbetsmiljöplan. 

 
Hållbar ekonomi 

Två av divisionens viktigaste bidrag till kommunens 
ekonomi, utöver att verka inom de av 
uppdragsgivarnas givna ramar, är 
Kommunfastigheters bidrag till en strategisk och 
effektiv lokalresursplanering så att kommunens tillväxt 
kan mötas med väl genomtänkta och minimala 
investeringar. Det andra kommunalekonomiska 
bidraget, vars uppdrag åligger Projektenheten i 
divisionen, är att de beslutade investeringarna håller 
beslutat innehåll, tid men framför allt kostnad. 
Nyckelförutsättningar för att detta ska lyckas är att 
klargöra projektetens samband så att helheten blir 
tydlig, att projektens innehåll fastställs och bibehålls 
inom projektets tidsram samt att kalkylering och aktiv 
erfarenhetsåterföring sker inom kommunen 

 
Renhållningen  

Ett försök för att samla in överbliven matolja från 
hushållen har genomförts tillsammans med Rikshem. 
Försöket har varit lyckat och insamlingen av matolja 
kommer att fortsätta och utökas. 

Den 1 juli infördes en ny taxa för hushållsavfallet. Den 
innehåller en miljöstyrning för att främja en ökad 
återvinning och strävar även mot en enklare planering 
och bättre arbetsmiljö.  

Arbetet med att åtgärda brister i lakvattensystemet på 
Björshults avfallsanläggning har fortgått under 2015 
och i oktober färdigställdes ett nytt dike vid södra 
delen av anläggningen. Arbetet fortsätter med 
projektering av övriga brister. 

En förstudie för hur lakvattnet ska renas när det inte 
längre får överföras till Brandholmen reningsverk har 
gjorts. Den visar att den föreslagna metoden i 
tillståndsansökan inte är en lämplig metod och en 
tillståndsändring måste lämnas in som ett första steg 
för att lokalt omhänderta lakvatten. 

Den nya kompressoranläggningen för utvinning av 
gas på Björshults avfallsanläggning har varit i bruk 
under 2015 men gasutvinningen är ännu inte 
optimerad. Detta beror bland annat på att sättningar 
av ledningar gjort delar av dem obrukbara, åtgärder 
för att komma till rätta med detta planeras för 2016. 

Arbetet med en sluttäckningsplan för Björshults 
avfallsanläggning är uppstartad och planen beräknas 
vara klar under första halvåret av 2016. 

Digitalisering och ruttplanering har inte slutförts under 
2015 men beräknas vara klart under första halvåret 
2016, så att semestervikarierna ska kunna köra efter 
GPS vilket minskar upplärningstiden och säkrar 
kvalitén. 

 
Nyköping Vatten  

Arbetet med VA:s nya driftstystem Citec är inne i sitt 
slutskede och beräknas vara slutfört under första 
halvåret av 2016. Citec ska bland annat förbättra 
statistik- och beslutsunderlag till prioriteringar. 

Arbetet med inmätning av kommunens VA-anläggning 
pågår. Uppgifterna digitaliseras och läggs in i 
underhållsystemet VA-banken. Arbetet slutförs under 
2016, därefter väntar fortlöpande 
kompletteringsuppgifter.  

Kustledningsprojektet fortgår under första halvåret av 
2016, beslut inväntas om och i så fall hur och när 
arbetet går vidare. 

Ombyggnation och renovering av Brandholmens 
reningsverk har startat och kommer att pågå under 
hela 2016. 

Brandholmens reningsverk är kvalitets- och 
miljöcertifierat sedan 2014 (Revaq). Kostnaderna för 
omhändertagande av slammet har ökat och 
kostnaderna för 2016 är svåra att beräkna då det 
beror på vad som blir godkänt att läggas ut på 
åkermark. Det finns även en osäkerhet om 
lantbrukarnas efterfrågan vilket gör det svårt att 
beräkna hur stor avsättning för slammet som kan 
erhållas genom denna åtgärd. För att förbättra 
förutsättningarna för avyttring ytterligare kommer ett 
aktivt uppströmsarbete att fortskrida 2016 för att 
minska föroreningar i framtida slam.  

För att förbättra dagvattenhanteringen i kommunen 
kommer en gemensam översyn samt 
dagvattenhandbok att utarbetas.  

Renovering av ledningsnätet (spill och vatten) fortgår 
under 2016-2019. Tidigast hösten 2016 inleds 
spolplanen för rensning av ledningsnätet från järn och 
mangan. Planering har startat i samarbete med NOVF 
samt Oxelö Energi. 

Genomförda skyddsronder i våra mindre verk samt 
pumpstationer under 2014 påvisade behov av 
arbetsmiljö- och säkerhetsanpassningar. 
Elbesiktningar av pumpstationer har startat 2015, 
dessa kommer att fortgå under 2016-2017. 
Elbesiktningar kommer även att kompletteras med en 
tekniska- statusbedömningar för såväl pumpstationer 
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som mindre avloppsreningsverk. Resultaten av el-, 
arbetsmiljö- samt teknisk besiktning och bedömning 
ger tydliga behovsunderlag för underhålls- samt 
renoveringsplaner för VA-anläggningarna. 
Behovsplaner för de mindre avloppsverken ska 
slutföras under 2016. Delrapport kommer den 30 
april, 2016 

Motsvarande översyn planeras även för de mindre 
vattenverken efter att avloppsverkens behov 
fastställts. Under året har redan två gamla vattenverk 
rivits. Fortsätt avveckling, sanering och rivning, av 2 
gamla vattenverk planeras ske under 2016.  

Då verksamheten på Brandholmen ska utökas 
kommer arbete 2016 att läggas på att besvara 
utredningsfrågor från Länsstyrelsen.  

 
Gata Park Hamn 

2015 skedde en förstärkning av teknisk kompetens 
inom verksamheten. Det innebär bättre förutsättningar 
till långsiktig planering internt och gör det enklare att 
möta det ökade behovet av planeringsresurser utifrån 
Nyköpings mål om tillväxt.  

Under året kommer det att införas ett system för 
felanmälan. Det innebär effektivare system för 
uppföljning, service till medborgare och effektivare 
metoder för hantering av ärenden. 

Trafiksäkerheten och framkomligheten ligger i fokus 
för verksamhetens arbete. Förbättringsåtgärder 
kommer att genomföras under planperioden. 
Prioriterade åtgärder är de riktade mot oskyddade 
trafikanter och för att öka användandet av cykel.  

En inventering av asfaltsstandarden visar på ett 
omfattande behov av nyasfaltering under de 
kommande åren för att bevara anläggningens värde 
och undvika större skador på anläggningen. Ett utökat 
anslag för asfaltering och underhåll av broar under 
2016 innebär möjligheter att bevara anläggningarnas 
värde.  

Under planperioden genomförs fortsatta åtgärder i 
enlighet med antagen parkeringsstrategi för att lösa 
framtida parkeringsbehov och förbättra trafikmiljön i 
centrum.  

Pågående och planerade exploateringar och 
utbyggnader gör att kommunens väghållningsområde 
och grönområden kommer att öka under 
planperioden. Under 2016 sker extra skötselinsatser 
av naturmark.  

Åtgärder för att utveckla och tillgänglighetsgöra 
kommunens lekplatser kommer att genomföras enligt 
antagen lekplatsplan.  

Åtgärder vidtas under 2016 för att minska 
olägenheten från gässen. 

Verksamheten kommer under 2016 att förstärka 
kommunikationsinsatserna i samband med större 
förändringar och för att informera om vilken 
servicenivå som levereras.  

GIS ska under 2016 utvecklas som verksamhetsstöd. 
Detta för att effektivisera det dagliga arbetet, 
underlätta utredningar, utarbetande av 
underhållsplaner och minska sårbarheten.  
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Kommunfastigheter 

Kommunfastigheter har uppdraget att svara för 
kommunens strategiska lokalresursplanering så att 
lokalanvändning och kostnaden för lokaler i 
kommunens verksamheter sammantaget optimeras. 
Förutsättningarna för arbetet är: 

- Framtagande/revidering av årlig 
lokalresursplan 

- Stärka kommunorganisationens kompetens i 
reviderad 7-stegsmodell med tillhörande 
mallar, genom bl a information på chefsplats.  

- Tydliggöra processer och rutiner för extern 
inhyrda lägenheter vilka inte behandlas i 
lokalberedningsprocessen.  

-  

- Stärka kommunorganisationens kompetens 
om vald lokalstyrningsmodell, dess olika steg 
och vem som ansvarar för vad i vilket steg. 

- Utveckling av lokalberedningsgrupp så att 
fungerande beslutsunderlag tas fram till 
lokalstyrgrupp. 

 

Internt inom Kommunfastigheter kommer rutiner och 
processer säkerställas avseende såväl 
lokalberedningsprocess som inhyrning och uthyrning 
av lägenheter.   

De senaste årens nybyggnationer av 
verksamhetslokaler och verksamheternas förändrade 
behov ger ett ökat behov av avyttring av andra 
fastigheter. Kommunfastigheter säkerställer under 
verksamhetsåret rutiner och processer förknippade 
med försäljning av fastighet.   

 

Under 2015 inleddes arbetet med att ta fram teknisk 
standard för kommunens verksamhetslokler. Detta 
slutförs under våren 2016, rutin för och genomförande 
av granskning av handlingar under byggnation och 
rutin för årlig revidering av teknisk standard. 

 

Under verksamhetsåret tydliggörs gränsdragning 
mellan vilka frågor som hanteras av DSO och vilka 
frågor som hanteras av Kommunfastigheter avseende 
bostadsociala frågor. Detta arbete inkluderar 
diskussion om övertagande av anvisningslägenheter. 

 

Kommunens miljömål leder till ett ökat fokus på 
energieffektiviseringsfrågor under kommande period. 
För att möta dessa utmaningar planeras och påbörjas 
förändringar inom Kommunfastigheters verksamhet 
under 2016: 

- Ökad grad av förbyggande åtgärder för att 
minska energiförbrukningen genom kontroll 
av driftstider och regelbunden rondering av 
media.  

- En övergång till ökad samordning av 
investeringar i fastighet eftersträvas. 
Investering i energieffektiviseringsåtgärd bör 
innefatta såväl media som fastighetens 

miljöskal. En sådan förändring förutsätter en 
förändring av ramen och förfoganderätt för 
reinvesteringsmedel till kommunens 
fastigheter. 

- Rutiner och dokumentation rörande 
förebyggande arbete i beslutat 
verksamhetssystem tas fram under året. 

 

Införandet av beslutat verksamhetssystem förutsätter 
processkartläggning av stora delar av 
Kommunfastigheters verksamhet. Detta genomförs 
med koppling till ekonomi och personal. Därmed 
erhåller Kommunfastigheter efter genomfört arbete en 
tydligt genomgången plan för Verksamhet, Personal 
och Ekonomi rörande sin verksamhet. Arbetet 
kommer att ske etappvis, process för process och 
beräknas därför vara färdigställt 2017. 

Under 2016 övertar Kommunfastigheter ansvaret för 
Rosvalla. I samband med övertagande klarläggs 
eventuell underhållskuld, investering och 
reinvesteringsbehov i fastigheten, ansvar för befintlig 
personal vid Rosvalla samt behov av utökning av 
fastighetsteknisk driftpersonal. Kostnader och intäkter 
för övertagandet av Rosvalla ryms inte i denna 
budget.  

Under 2015 har projektet Hälsosam förskola bedrivits.  
Detta projekt har inkluderat inventering av om det i 
inventarier, utrustning och golv i kommunens förskolor 
kan förekomma gifter. Inventeringsresultatet kan leda 
till att fastighetsrelaterade åtgärder behöver 
genomföras. Sådana åtgärder ryms inte i denna 
budget.  

 

Flyktingssituationen i Sverige kommer med stor 
sannolikhet påverka Kommunfastigheters arbete 
under 2016. Kommunfastigheter ansvarar för att ta 
fram lämpliga lokaler för HVB-hem för 
ensamkommande barn och eventuella tillfälliga 
boendeplatser för asylsökande flyktingar. Beroende 
på utvecklingen av flyktingssituationen kan detta 
arbete få en undanträngningseffekt på andra 
arbetsuppgifter inom Kommunfastigheters ansvar.  

 

Under året revideras dokumenthanteringsplan för 
Kommunfastigheter. Kunskapshöjande åtgärder 
genomförs avseende allmän handling och användning 
av Platina. Vidare genomförs en översyn av ruiner för 
diarieföring, upprättande av handling och 
tjänsteanteckning. 

 

Under året kommer ett arbete att inledas som 
säkerställer medarbetarnas engagemang och 
delaktighet i arbetet med Kommunfastigheters 
verksamhetsplan och därtill hörande hantering av 
personalrelaterade rutiner.  

 

. 
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Ekonomi 
 
 

Mnkr 
Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Budget 
2016 

Intäkter 532 561 561 584 

- Renhållningen 74 76 76 74 

- Nyköping Vatten 

- Gata Park Hamn 

- Kommunfastigheter 

- Ej utfördelade divisionsgem 
resurser inkl Stab, Projektenhet, 
Ekonomi samt 
Fordonssamordning  

61 

63 

319 

15 

 

 

 

 

65 

67 

336 

17 

 

65 

69 

333 

17 

65 

75 

351 

18 

 

 

 

Kostnader 

- Renhållningen 

- Nyköping Vatten 

- Gata Park Hamn 

- Kommunfastigheter 

- Ej utfördelade divisionsgem 
resurser inkl Stab, Projektenhet, 
Ekonomi samt 
Fordonssamordning  

536 

75 

61 

63 

322 

15 

561 

76 

65 

67 

336 

17 

562 

77 

67 

69 

332 

17 

584 

74 

65 

75 

351 

18 

     

Netto -4 0 -1 0 
Prognos är per sista oktober. 

Taxor och avgifter 
Taxan för såväl Renhållningen som Nyköping Vatten höjs med 2 % från 1 januari 2016.  
Hyrorna inom Kommunfastigheter ökar med 0,5 % från 1 januari 2016.. Inför förberedelser av investeringsobjekt 
tillämpas en kalkylmässig räntesats om 2 %. 
Inom Gata kommer taxan för torgavgifter och hamnavgifter att ses över. Utökning sker av avgiftsbelagd parkering i 
Nyköpings centrum.  
 
Investeringar 
 
Renhållning investerar 1 mnkr inom Björshults avfallsanläggning och avser bl a gasanläggningen och 
lakvattensystemet vilket kommer att medför ökade driftkostnader med ca 20 tkr/år 
Nyköping Vatten fortsätter förnyelsen av ledningsnätet vilket kommer bl a att minska inläckage i VA-nätet och att ge 
färre driftstörningar på sikt. Investeringar inom dagvattenhanteringen minskar belastning på avloppsverken och 
undviker bräddningar som är ett myndighetskrav men även bra i ett miljöperspektiv. Under året genomförs en 
systematisk kartläggning och inventering av den tekniska statusen på kommunens pumpstationer och avloppsverk.  
  
Gata Park Hamn investerar 8 mnkr med inriktning på strategi och produktionseffektivisering. 
Detta innebär att vi genomför Trafiksäkerhetsåtgärder såsom övergångsställen, vindskydd, samt 
tillgänglighetsanpassning av busshållsplatser för att främja kollektivt resande samt cykling. Vi kommer att förbättra 
lekplatser enligt lekplatsprogrammet, förbättra belysning samt förnya och utveckla parker så att medborgarnas 
upplevelse av trygghet i stadsrummet ökar samtligt som möjligheter till ett aktivt fritidsliv stimuleras.  
Under året kommer vi i samarbete med KFN att till KS investeringsbereda förbättringar av naturbad inkl 
tillgänglighetsanpassning, samt förbättringar av kommunens motionsslingor 
 
Kommunfastigheter budgeterar 9,5 mnkr för 2016. Inom delar av kommunens fastigheter planeras omläggning av 
tak, byte av fönster och belysning samt ventilationsarbeten.  
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Volymer och nyckeltal 
 

 Bokslut Budget Budget 

2014 2015 2016 

Volymer       
Renhållningen        
Antal renhållningsabonnemang, st 12 893 12 940 13 040 
Totalt deponerat avfall, ton 854 1 700 750 
Insamlat hushållsavfall, ton 12 176 11 600 11 900 
Antal tömda slambrunnar och slutna tankar, st 7 187 7 300 6 400 
Latrinhämtning, st/år 489 400 430 
Mottagningsplatser för farligt avfall*, st 26 26 18 
Insamlat hushållsavfall, kg/invånare 230 213 220 
Insamlat farligt avfall från hushåll, ton 78 98 96 
Insamlad mängd avfall, inkl grovavfall, kg/inv - - 435 
Insamlad mängd matavfall av tillgängligt, % 48 49 51 

Antal insatser som verksamheten genomför för ökad delaktighet - 5 5 

       
Renhållning - Björshult       
Totalt invägt avfall, ton 42 160 56 000 46 000 
Totalt deponerat beskattat avfall, ton 854 1 700 750 
Producerad deponigas, MWh 142 2 500 3 000 

 
      

Nyköping Vatten        
Antal VA-abonnenter, st 7 056 7 250 7 350 
Levererat dricksvatten, 1000 m3 3 542 3 600 3 600 
Debiterat drickvatten, 1000 m3 3 141 3 000 3 000 
Vatten inköpt från NOVF, 1000 m3 3 353 3 600 3 650 
Vatten egen produktion, 1000 m3 189 200 200 
Behandlat mängd avloppsvatten på Brandholmens reningsverk, 1000 
m3 4 482 6 000 6 000 

Behandlad mängd avloppsvatten på övriga reningsverk, 1000 m3 1 213 1 300 1 300 

Antal meter förnyad vattenledning*, <150 mm - 460 0 
Antal meter förnyad vattenledning*, 150-349 mm - 690 1 315 
Antal meter förnyad vattenledning*, 350-600 mm - 0 830 

Antal insatser som verksamheten genomför för ökad delaktighet - 5 5 

Gata Park Hamn        
Inkomna synpunkter (synpunkten) st 270 330 330 

Antal insatser som verksamheterna genomför för ökad delaktighet, st 5 5 8 

Gata       
Antal avgiftsbelagda parkeringsplatser i centrum st 1 400 1 500 1 600 
Antal avgiftsfria parkeringsplatser i centrum st 200 100 600 
Intäkter från p-avgifter tkr 6 318 5 200 7 006 
Intäkter från felparkeringsavgifter tkr 1 222 2 300 1 500 
Antal utfärdare parkeringstillstånd för personer med 
funktionsnedsättning st 376 380 400 

Antal avslagna parkeringstillstånd för personer med 
funktionsnedsättning st 14 25 25 

Antal årgärder enligt infrastrukturplanen st 5 5 5 
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Areal gator m2 - - 1 185 756 
Areal gång- och cykelvägar inklusive trottoarer m2 - - 538 558 
Areal ö1vrig hårdgjord yta (torg mm) m2 - - 176 402 
Park       
Antal lekplatser st 70 66 60 
Areal prioriterade parker m2 - - 85 790 
Areal övrig parkmark m2 - - 1 341 125 
Areal naturmark m2 - - 2 623 512 
Hamn       
Evenemang i hamnen st 24  50  50  
Gästbåtar i gästhamnen st 2 046 2 900 2 900 
Antal båtbottentvättar st 40 100 100 
Anmärkningar från sjöfartsverket st   0  0  
Kommunfastigheter       
Förvaltad yta, m2  301 186 317 272 318 845 
Inhyrda lokaler, m2 59 811 60 456 64 192 
   -  Varav kommunkontrakt 0 0 7 278 
Antal interna avtal 214 206 224 
Antal externa avtal 237 234 323 
Vakanta lokaler m2 14 674 10 000 15 000 
Antal felanmälan 10 680 11 100 11 000 
Bokförda värden i mnkr 947 1 342 1 263 

 
      

Nyckeltal        
Renhållningen        
Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden 
hushållsavfall – KKiK (%) 51 54 56 
Renhållningsavgift för ”normalvilla” (kr/år) 1 937 1 980 2 020 
Nöjdhet tillgängligheten till återvinningscentraler, SCB (skala 1-10) 6 7 7 
Nöjdhet sophämtning, SCB (skala 1-10) 8 7 8 

 
      

Nyköping Vatten        
Vattenledningsläckor, st 46 55 50 
Kostnad drickvatten från NOVF, kr/ m3 3 3 3 
Kostnad dricksvatten egen produktion, kr/m3 12 12 12 
Nöjd medborgareindex - vatten och avlopp 74 72 74 
Årlig förnyelse av vattenledningsnätet (%) 0,86 1 1 
Kostnad för ”normalvilla” (kr/år) 6 782 6 918 7 056 
Antalet vattenprov som visar tjänligt med anmärkning, st 26 24 22 
Antalet vattenprov som visar otjänligt, st - 0 0 
Nöjdhet vattenförsörjning (SCB skala 1-10) 8 8 8 
Nöjdhet avloppssystem (SCB skala 1-10) 7 8 8 
Fast genomsnittlig avgift per mätställe, kr/år 2 784 2 840 2 897 
Levererat dricksvatten, kr/m3 27 27 28 
Processkostnad Brandholmen, kr/m3 3 3 3 
Processkostnad övriga reningsverk, kr/m3 4 6 6 
Driftproblem på avloppsnätet, st 12 20 20 
Debiterad vattenmängd/levererad vattenmängd, % 89 86 86 
Levererad vattenmängd/behandlad avloppsmängd, % 63 66 66 
Återvunnen mängd slam till jordbruket, ton/år 875 2 000 2 200 
Gata Park Hamn       
Förnyelse av asfalt % 1 3 4 
Nöjd medborgareindex - gator och vägar % 52 51 53 
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Nöjd medborgarindex - gång och cykelvägar % 52 54 55 
Tillgång till parker, grönområden och natur, SCB (1-10) 7 7 7 
Andel nöjda medborgare angående stadsmiljön SCB, egna frågor 
medel skala 1-10 7 

6 7 

Kommunfastigheter       
Planerat underhåll, kr/m2 70 39 71 
Akutunderhåll kr/m2 24 24 24 
Uthyrningsgrad, % av total yta 95 97 95 
Förvaltningskostnad, drift kr/m2 92 80 98 
Administrationskostnad kr/m2 53 58 63 
Energikostnad kr/m2 * 157 152 157 
Medelhyra egna fastigheter, kr/m2  721 737 761 
Medelhyra inhyrda lokaler kr/m2 1 169 1 229 1 161 
Kapitalkostnad, kr/m2 229 271 263 
Kommunbidrag förlustfastigheter, tkr 2 900 2 938 5 000 

 
 
Bilaga 1 - Ekonomi 
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Bilaga 2- Investeringar 
 

Investeringar inom beslutad KF ram som påbörjas 2016, tkr 
  

          Nr Projekt/beskrivning 2016 2017 2018 

       Renhållningen         

0110 Björshults anläggningar 1 000 
  

     Summa investeringar 1 000     

     Summa driftkostnader* 20 113 97 

       Nyköping Vatten       

0084 VA - Ledningsnät 15 000 
  

 
Hägervägen  

   
 

Oppeby Gård 
   

 
Fågelbovägen 

   
 

Höglundavägen 
   

 
Ålbergavägen 

   
 

Förnyelse dagvatten spillvatten 
   

 
Västra spillvattenledningen 

   
     0087 VA - Återanskaffning 4 600 

  
 

Separering Jönåker o Buskhyttan 
   

 
Ny fastighetskamera 

   
 

Radiokommunikation 
   

     0088 VA - Utveckling av verk och pumpstationer 3 000 
  

 
Förnyelse av avloppsverk o Pumpstationer 

   
 

Lås o Larm anläggningar 
   

 
Vattenverk o resovarer 

   
     Summa investeringar 22 600     

     Summa driftkostnader* 0 1 251 1 230 

       Gata Park Hamn       
1069 GPH Förnyelse/utveckling av parker 

   0135 GPH Gatubelysning 2016 
   0132 GPH Trafiksäkerhetsåtgärder 2016 
   0642 GPH Traktor 2016 
   0614 GPH Wille 655 2016 
   0137 GPH Åtgärder enl. lekplatsprogram 2016 
   0427 GPH Återanskaffning Gata Park Hamn 2016 
   1167 GPH Mindre projekt 
   

     Summa investeringar 8 000     

     Summa driftkostnader* 206 818 804 
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Nr Projekt/beskrivning 2016 2017 2018 

 

 
Kommunfastigheter  

  0705 Jönåkersskolan, ventilation    
0705 Folkungavallen, omläggning av tak    
0705 Jönåkerskolan,uppgradering av kök    
0705 Culturum, bredda entre till Olrogsalen    
0705 Gripen Teknikhuset, belysning    
0705 Hamnfastighet Bod, omläggning av tak    
0705 Oppebyskolan, duschar    
0705 Klockbergets fsk, byte av fönster    
0705 Löwenska, MLS     
0705 Sporthallen, ombyggnation takavvattning    
0705 Tessin fsk, byte värmeväxlare    
0705 Stadshuset, invändig belysning, byte armaturer    
0705 Långsätters fsk, ventilationsbyte    
0705 Tessin fsk, komplettering av dagavvattning    
0705 Krusbäret fsk, ventilation    
0705 Borgmästarhagen, duschrenovering etapp 1    
0705 Träffen, fönster och ventilationsbyte    
     
0705 Kommunfastigheter investeringsram 9500   
     
Summa investeringar 9500   
     
Summa driftkostnader* 660 660 660 

     
Summa investeringar totalt 41100 0 0 

     
Summa driftkostnader totalt* 886 2842 2791 

     
*Med driftkostnader avses både kapitaltjänstkostnader och andra driftkostnader.  

  
Kapitaltjänstkostnaderna börjar löpa månaden efter driftstart. 

   
     
Kommentarer: 

   
Investeringar inom VA och Gata Park Hamn genererar inga tillkommande driftkostnader  

  
därav värdet 0 tkr. 
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Bilaga 3 - Kompetensutveckling 
 
 

       Kompetensutveckling 
      

I arbetet med internbudget för 2016 ska en garanterad avsättning göras för personalens kompetensutveckling. Beloppet som 
ska reserveras är minst 1 procent av divisionens eller enhetens lönekostnader1. Kostnader för eventuella vikarier ska också 
ingå vilket innebär att för de verksamheter där det är aktuellt blir reservationen högre än miniminivån 1 %. 

De kostnader som ska inberäknas i reserveringen är:  

Externa utbildningskostnader såsom kursavgifter, externa föreläsare, externa lokalkostnader, resekostnader, logi, 
färdtidsersättning, traktamenten, kurslitteratur.   

Interna utbildningskostnader kan vara  vikariekostnader (inklusive PO-pålägg), interna föreläsare, interna lokalkostnader, 
kollegiehandledning .  

Reglerad tid för tillsvidareanställd personal är vissa arbetsdagar inom pedagogområdet (Barn Utbildning och Kultur). 

För att enklare kunna följa upp kostnaderna vid årets slut är det bra att använda aktivitet, objekt eller driftsprojekt. 

Tkr       Budget 
          2016 
  

Externa utbildningskostnader  
   

1 357 
  

Interna utbildningskostnader 
   

  
  

Reglerad tid för tillsvidareanställd personal 
  

  
  

   
Summa: 1 357 

  

   

% av 
lönekostnad1: 1,2 % 
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6. Samhällsbyggnad 
 

(Se även under kap. 7 Kommunstyrelsen)
 
Ansvarsområden  
 
Genom att planera för en ökad social sammanhållning och grön omställning tar Samhällsbyggnad tillvara vårt 
attraktiva geografiska läge i en stark tillväxtregion med förbättrade kommunikationer och en ökad regional och 
internationell rörlighet. 

I Nyköping finns framtidstro och vi går före genom att erbjuda trivsamma livsmiljöer för människor där det är nära och 
tryggt att leva i livets alla skeden - här har vi på Samhällsbyggnad ett stort ansvar. 

 

Vi arbetar med 

• ett helhetsperspektiv som omfattar såväl samhällsplanering och exploatering som lov och tillstånd samt 
tillsynsärenden 

• en effektiv och kundorienterad handläggningsprocess i alla verksamheter 

 

Vår verksamhet kännetecknas av: 

• väl förberedda och engagerade medarbetare som är pålästa och strukturerade  

• stolthet och tillit till kollegernas och den egna kompetensen  

• lyhördhet och flexibilitet  

• arbete i nätverk med bra samarbete  

 

Våra uppdragsgivare är 

• Kommunstyrelsen 

• Bygg- och tekniknämnden 

• Miljönämnden 

 
Mål  
 
 

Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämnd/styrelsemål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

Hållbar tillväxt 
(KS) 
 

En påbörjad 
byggnation av 
Ostlänken påverkar 
Nyköpings tillväxt 
och bidrar till att 
göra kommunen till 
en integrerad del av 
Stockholm 
Mälardalen. 

(KF Budget 2016) 

Befolkningen ökar 
med ca 700 
invånare per år 

Antal invånare 
(SCB) 

53 508 inv 
(2014) 

+700 jmf 2015 

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 

Skapa 
förutsättningar för 
tillväxt om 700 
invånare per år 

Antal 
lägenheter i 
sålda 
flerbostads-
hustomter 
 

195 
(2014) 

1402  
 

                                                
 
 
2 140 lägenheter är en delmängd av det förväntade antalet bostäder då även andra än kommunen är markägare. 
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Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämnd/styrelsemål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

Grön omställning 
(BTN) 

Utsläpp av 
växthusgaser 
minskar 
(Miljö och 
folkhälsopolicy) 

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

Andel nöjda 
medborgare 
angående 
gång- och 
cykelvägar 
”Nöjd 
medborgarind
ex gång- och 
cykelvägar” 
(SCB 
medborgarund
ersökning) 

 

52 
(2014) 

55 

 

(MN) Tillståndet i våra 
vatten förbättras 
(Miljö- och 
folkhälsopolicy) 

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

Antal 
inventerade 
avlopp 
 (egen 
mätning) 
 

430  
(2014) 

800 

Social 
sammanhållning 
(BTN) 

Det är möjligt för 
personer med 
fysiska funktions-
nedsättningar att på 
samma villkor som 
andra röra sig fritt i 
samhället 
(Tillgänglighetsplan 
för Nyköpings 
kommun) 

Alla medborgare 
upplever 
tillgänglighet till 
allmänna platser 
och allmänna 
arrangemang 

Antal åtgärder 
för att förbättra 
tillgängligheten 
på allmänna 
platser. 

5 
(2014) 

 

5 

(MN) Alla kan vara 
delaktiga i 
samhälls- och 
kulturlivet 

(Miljö- och 
folkhälsopolicy) 

Att det blir enklare 
för alla oavsett 
bakgrund att ha 
kontakt med 
nämnden och 
dess 
verksamheter 

Antal 
aktiviteter  
som verksam-
heterna 
genomför 
(egen 
mätning)  
 

Nytt 5 

PRODUKTIONSSTYRELSEMÅL 

Kommunal 
organisation 

Professionellt 
bemötande och 
kreativitet 
kännetecknar den 
kommunala 
servicen och det är 
enkelt att komma i 
kontakt med 
kommunen och att 
framföra synpunkter 
och förslag  
(KF-budget 2016) 

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) 
 

Telefoni 
Bygg 42 % 
Miljö o Hälsa 
58 % 
E-post 
Bygg 83 % 
Miljö o Hälsa 
50 % 
(2014) 

Telefoni 
Bygg 85 % 
Miljö o Hälsa 
85 % 
E-post 
Bygg 95 % 
Miljö o Hälsa 
85 % 
 
 
 

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

Antal införda 
e-tjänster 
under året 

1  
(2014) 
”Mitt bygge” 

1 
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Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämnd/styrelsemål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

Ett tydligt ledarskap 
på alla nivåer, i 
enlighet med 
ledarpolicy 
(KF-budget 2016) 
 

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

Motivation 
3,97 
 
Ledarskap 
3,97 

> föregående 
mätning 
 
> föregående 
mätning 
 

Kontinuerlig 
arbetsplats-
utveckling sker 
utifrån Nyköpings 
värdegrund och 
medarbetarpolicy 
(KF-budget 2016) 

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

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

1. Arbetsplats 
träff 94,6% 
 
2. Medarbetar 
samtal 97,3% 
 
3. Lönesamtal 
95,9 % 

1. Arbetsplats 
träff 100 % 
 
2. Medarbetar 
samtal 100 % 
 
3. Lönesamtal 
100 % 

Hållbar ekonomi 
 

• Nyköpings 
ekonomi ska skötas 
väl så att 
kommande 
generationer ges 
goda förutsättningar 
till ett gott liv 
• De kommunala 
verksamheterna 
ska vara 
kostnadseffektiva 
(KF-Budget 2016) 

Verksamheterna 
ska följa beslutad 
budget 

Produktionens 
budget-
avvikelse 

Överskott 1,3 
mkr 

e0 

Kommunal 
verksamhet ska i 
jämförelse med 
andra kommuner 
tillhöra de 100 
mest 
kostnadseffektiva i 
landet. 

Nettokostnad 
miljö- och 
hälsoskydd, 
myndighets 
utövning, 
kr/inv 
Nettokostnad 
fysisk o. 
teknisk 
planering, 
bostads 
förbättringar, 
kr/inv 

Rank: 249 
(2014) 
 
 
 
 
Rank: 155 
(2014) 
 

< än 
föregående år 
 
 
 
 
< än 
föregående år 
 

Andelen 
debiterbar tid ska 
motsvara angivet 
målvärde  
 

Andel 
debiterbar tid  
Livsmedels-
verksamhet 
 

73 % 
(2014) 

75 % 

*Kostnad för Ostlänken har felaktigt redovisats under Miljö-och hälsoskydd (kod 261 Kolada), även fördelning av gemensamma 
kostader är fel redovisade under Fysisk planering, rangordningen är därför inte relevant, rättelse är gjord till 2015, fortsatt analys 
under 2016. 
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Grunduppdrag 
 
 

Grunduppdraget ska främst svara upp mot lagstiftning och nationella mål, men kan också innehålla en 
verksamhetsnämnds specifika kravnivå utifrån medborgarnas förväntningar. Grunduppdraget är specificerat i 
internöverenskommelserna med Bygg- och tekniknämnden och Miljönämnden. Det följs upp i enlighet med respektive 
nämnds uppföljningssystem.  

 

Samhällsbyggnads uppdrag från Kommunstyrelsen 

Driva, samordna och processleda kommunens arbete med hållbar stadsutveckling. Detta ska bland annat ske genom 
framförhållning i planeringen, både den strategiska och fysiska planeringen. Genom att ha god avkastning i 
förvaltningen av kommunens markinnehav och säkerställd ekonomi i våra exploateringar garanteras en hållbar 
tillväxt. 

 
 
Händelser och åtgärder 
 
 

Hållbar tillväxt 
• ta fram, förvalta och implementera kommunens 

översiktsplan med tillhörande fördjupningar 

• arbeta för att bygg- och fastighetsmarknadens 
aktörer ska uppfatta Nyköping som en attraktiv 
plats att verka på 

• upprätthålla en god planberedskap som stödjer 
kommunfullmäktiges tillväxtmål 

• tillhandahålla relevant statistik och 
beslutsunderlag för kommunens olika 
verksamhetsområden 

• systemförvalta och utveckla kartdatabas samt 
GIS- och kartprogram och ge service och 
rådgivning samt samordna GIS-utvecklingen 
utifrån verksamheternas behov 

• säkerställa att kommunens naturvärden förvaltas 
på ett långsiktigt hållbart sätt via 
naturvårdsarbetet delta i genomförandet av 
Ostlänkenprojektet tillsammans med Trafikverket 

• delta i genomförandet av Ostlänkenprojektet 
tillsammans med Trafikverket 

• ansvara för den strategiska trafikplaneringen och 
samordna kommunens kontakter med 
Trafikverket och Regionförbundet. 

• utveckla, planera och beställa kollektivtrafik 

Grön omställning 
• arbeta med det strategiska vattenvårdsarbetet för 

att stärka den biologiska mångfalden i sjöar, åar 
och Östersjön 

• förbättra tillgängligheten till naturen och 
informationen om den för både medborgare och 
besökare 

• utveckla, bevaka och förbättra kommunens 
transportinfrastruktur 

• förenkla för medborgaren att göra hälsosamma 
val i vardagen 

• delta i genomförandet av Ostlänkenprojektet 
tillsammans med Trafikverket 

• ansvara för den strategiska trafikplaneringen och 
samordna kommunens kontakter med 
Trafikverket och Regionförbundet. 

• utveckla, planera och beställa kollektivtrafik 

• utreda behov av Vattenmiljögrupp 

• inventera enskilda avlopp och ställa krav på 
åtgärder 

• i detaljplaneläggning säkerställa att det finns 
utrymme för väderskyddad plats för cyklar och 
beskriva cykelstråken till närmaste skola eller 
handel 

Social sammanhållning 
• arbeta för att utveckla varierade stadsdelar med 

avseende på upplåtelseformer, målgrupper och 
verksamheter 

• säkerställa kommunens skolskjutsfunktion 

• en förbättrad tillsyn av enkelt avhjälpta hinder 

• ta fram informationsmaterial och hålla 
informationsträffar inom miljö- och 
livsmedelsområdet 

Kommunal organisation 
• säkerställa kommunens skolskjutsfunktion; e-

tjänst 

• effektivisera arbetsprocesser 

• utveckla projektorienterade arbetsprocesser 

• införa ”En väg in” 

• utveckla ledarskapet  

Hållbar ekonomi 
• försälja exploateringsfastigheter med bästa 

ekonomiska resultatet eller efter politiska 
instruktioner 

• förvalta kommunens markinnehav i enlighet med 
kommunens översiktliga planering och med god 
avkastning 

• analysera jämförelserna av kostnads-
effektiveteten inom verksamheter miljö- och 
hälsoskydd och fysisk och teknisk planering samt 
göra rättelser för att få fram rätt resultat 
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Ekonomi 
 
 

Mnkr 
Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Budget 
2016 

     

Intäkter 118,8 118,5 117,3 124,5 

Kostnader -117,5 -118,5 -116,6 -124,5 

     

Netto 1,3 0 0,7 0 
Ange prognos per sista oktober. 

 

 
 
Investeringar 
 
 

Samhällsbyggnads investeringsbudget för återanskaffningar 2016 är 1,3 mnkr och utgörs av: 

• Investering i stora arrendegårdar för att hålla fastigheter i gott skick 

• Inköp av mätstation för att kunna bedriva mätverksamhet  

• Digitalt ärendeflöde som ger bättre förutsättning för god service med tanke på allmänhetens krav och 
teknikens utveckling 

 
 
Volymer och nyckeltal 
 
  Bokslut Budget Budget 
  2014 2015 2016 

Volymer       
Antal insatser som verksamheterna   

 
  

genomför för ökad delaktighet (BTN) - 5 7 

 
  

 
  

Bygglov   
 

  
Antal inkomna ärenden bygglov, ansökningar mm 
exkl. anmälningar 465 560 600 
Antal avgjorda ärenden exkl. anmälningar 450 560 600 
Antal inkomna tillsynsärenden 727 85 200 
Antal avgjorda tillsynsärenden - - 200 
Antal inkomna anmälningar enl. PBL 216 180 180 
Antal avgjorda anmälningar enl. PBL - - 180 
Antal synpunkter 3 5 5 

 
  

 
  

Plan   
 

  
Antal bostäder i årligen antagna detaljplaner 143 300 300 
Antal namnärenden 12 20 20 
Antal detaljplaner laga kraft  10 25 15 
Antal överklagade detaljplaner 5 0 0 
Antal överprövade detaljplaner 1 0 0 
Antal synpunkter 9 5 5 
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  Bokslut Budget Budget 
  2014 2015 2016 

 
  

 
  

Naturvård   
 

  
Antal synpunkter  5 5 5 

 
  

 
  

Geodata   
 

  
Antal nybyggnadskartor 86 80 90 
Antal husutstakningar 39 40 45 
Antal grundkartor 16 15 15 
Antal synpunkter  1 1 1 

 
  

 
  

Mark och exploatering   
 

  
Antal sålda småhustomter 39 10 10 
Antal sålda flerbostadshustomter 3 5 5 
Antal sålda arbetsplatstomter 0 5 5 
Antal lägenheter i sålda flerbostadshustomter   140 140 

 
  

 
  

Miljö- och hälsoskydd   
 

  
Miljöskyddsobjekt med årsavgift, antal 290 290 295 
Antal inspektioner (årsavg miljö) 101 114 110 
Hälsoskyddsobjekt men årsavgift, antal 214 220 220 
Antal inspektioner (årsavg hälsoskydd) 84 78 55 
Antal inventerade avlopp 430 430 800 
Inkomna ärenden 691 650 700 
Varav antal anmälningar och ansökan 383 550 400 
Antal miljösanktionsavgifter 10 30 30 
Beslut ändrade eller återförvisade av överprövande 
instans pga formella fel 1 0 0 

 
      

Livsmedel       
Antal livsmedelsobjekt med årsavgift 504 490 520 
Antal kontrollobjekt med årsavgift inom folköl, tobak 
och receptfria läkemedel* 147 90 150 
Antal objekt inom animaliska biprodukter 30 90 30 
Antal inkomna ärenden inom livsmedel (registreringar, 
klagomål och remisser) 158 200 210 
Beslut ändrade eller återförvisade av överprövande 
instans pga. formella fel 0 0 0 

 
  

 
  

Nyckeltal   
 

  

Nöjda medborgare angående stadsmiljön (SCB 
medborgarundersökning, medel från egna frågor 
skala 1-10) 7,1 6,4 7,1 

Nöjda medborgare angående delaktighet i 
samhällsplaneringen (SCB medborgarundersökning, 
medel från egna frågor skala 1-10) 3,7 4,0 4,1 

Bygg       
Nöjdhet i bygglovhandläggning i stort, skala 1-10  7,1 8,0 8,0 
Avgiftsfinansieringsgrad inom byggverksamheten, inkl 
kostnader för serviceuppdraget % 82 70 70 

 
  

 
  



Internbudget 2016 

64 av 93 

  Bokslut Budget Budget 
  2014 2015 2016 

Andel bygglovssökande som upplever att det är lätt 
att nå information och handläggare 84 100 100 
Maximal handläggningstid för bygglov som inte 
behöver kompletterade handlingar, dagar 23 25 25 
Nöjd kundindex Bygglov (NKI, mätningen genomförs 
av SKL och SBA) 62 - 66 

 
  

 
  

Plan       
Andel detaljplaner handlagda inom 6 mån %  50 75 75 
Tillgång till parker, grönområden och natur (SCB, Fr. 
A6:1) 7,3 7,2 7,2 

   
 

  

Miljö o livsmedel   
 

  
Andel tillsyn inom miljöområdet som sker enligt 
beslutade tillsynsintervall (%) 100 100 100 
Andel verksamhetsutövare inom livsmedelsområdet 
som kontrolleras enligt beslutad kontrolltid (%) 100 100 100 
Tre veckors handläggningstid för kompletta ärenden 
inom miljö- och hälsoskydd, andel (%) 95 100 100 

Inspektionsrapport efter tillsyn enligt miljöbalken 
skickas till verksamhetsutövaren inom tre veckor, 
måluppfyllelse (%) 99 100 100 

Rapport efter livsmedelskontroll skickas till 
verksamhetsutövaren inom tre veckor, måluppfyllelse 
(%)** 

Fler 
avvikelser 0 100 

Anmälan om försäljning av folköl/tobak registreras och 
bekräftas inom en vecka, antal avvikelser 4 0 0 

Företagare och privatpersoner som vänder sig till 
livsmedelsenheten kontaktas inom en vecka, antal 
avvikelser 

Fler 
avvikelser 0 0 

Andel synpunkter besvarade inom 14 dar, % miljö, 
hälsa o livsmedel 80 100 100 

 
  

 
  

Andel nöjda kunder inom livsmedelskontroll (NKI***), 
index 67 70 71 

 
  

 
  

Andel nöjda kunder inom miljö- o hälsoskydd (NKI***), 
index 52 60 65 

 
  

 
  

 
*Tidigare år har det angetts antal företag som säljer en eller flera produktkategorier inom FTL. Då 
kontrollerna inte genomförs vid samma tillfälle är det av större intresse att ange det totala antalet 
kontrollobjekt inom FTL. (För 2014 var det 66 företag som tillsammans sålde 147 produktkategorier. 
Budgetsiffran för 2015 anger antal företag och inte antalet produktkategorier.) 
**Föregående år har antalet avvikelser redovisats, därmed finns ingen måluppfyllelse beräknad för 2014 
och det förklarar varför budget 2015 anger 0 avvikelser. 
***Mätningen genomfördes av SKL och SBA och avser företag. Resultatet redovisar ett nöjd-kund-index. 
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Bilaga 1 - Ekonomi 
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Bilaga 2- Investeringar 
 
 

Samhällsbyggnad 
   

     Investeringar inom beslutad KF ram som påbörjas 2016, tkr 
  

     

          Nr Projekt/beskrivning 2016 2017 2018 

0434 Återanskaffning Samgällsbyggnad 2016, arrendegårdar 
   0619 Kartenhetens mätutrustning 
   1057 Digitalt ärendeflöde 
   

     
     Summa investeringar 1 300 0 0 
          
Summa driftkostnader* 36 157 154 

     *Med driftkostnader avses både kapitaltjänstkostnader och andra driftkostnader.  
  Kapitaltjänstkostnaderna börjar löpa månaden efter driftstart. 

    
 
Bilaga 3 - Kompetensutveckling 
 

Kompetensutveckling 
      I arbetet med internbudget för 2016 ska en garanterad avsättning göras för personalens kompetensutveckling. 

Beloppet som ska reserveras är minst 1 procent av divisionens eller enhetens lönekostnader1. Kostnader för 
eventuella vikarier ska också ingå vilket innebär att för de verksamheter där det är aktuellt blir reservationen högre 
än miniminivån 1 %. 

De kostnader som ska inberäknas i reserveringen är:  

Externa utbildningskostnader såsom kursavgifter, externa föreläsare, externa lokalkostnader, resekostnader, logi, 
färdtidsersättning, traktamenten, kurslitteratur.   

Interna utbildningskostnader kan vara  vikariekostnader (inklusive PO-pålägg), interna föreläsare, interna 
lokalkostnader, kollegiehandledning .  

Reglerad tid för tillsvidareanställd personal är vissa arbetsdagar inom pedagogområdet (Barn Utbildning och 
Kultur). 

För att enklare kunna följa upp kostnaderna vid årets slut är det bra att använda aktivitet, objekt eller driftsprojekt. 

Tkr       Budget 
          2016 
  

Externa utbildningskostnader  
   

1 375 
  Interna utbildningskostnader 

   
  

  
Reglerad tid för tillsvidareanställd personal 

  
  

  

   
Summa: 1 375 

  

   

% av 
lönekostnad1: 2,9 % 
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7. Kommunstyrelsens 
verksamheter 

 
 
ANSVAR 
 
Kommunstyrelsen som politisk ledning har i uppdrag 
att: 

 Följa upp nämnderna genom den av 
Fullmäktige fastställda budgeten 

 Vara produktionsstyrelse för kommunens 
egen produktion 

 Följa upp bolagen inom kommunkoncernen 

 Fungera som nämnd för verksamheter som 
Kommunstyrelsen direkt ansvarar för 

 

Styrelsen hanterar frågor som kollektivtrafik, tillväxt, 
näringsliv, besöksnäring, kommunikation, samhälls-
byggnad, räddning och säkerhet, fastigheter, 
ekonomi, personal samt övrig intern service. 

Kommunstyrelsen ansvarar också för 
Ungdomsfullmäktige. 

Kommunstyrelsen består av 13 ordinarie ledamöter 
och 13 suppleanter. Andra politiska organ som ingår i 
kommunstyrelsens budget är patientnämnd (till-
sammans med landstinget), samt Gemensam Vård 
och omsorgsnämnd. Även brukarorgan som 
pensionärs-, anhörighets- och handikappråd ingår i 
kommunstyrelsens budget. Under kommunstyrelsen 
återfinns också tre beredande utskott; 
Näringslivsutskottet, Utskottet för miljö & social 
sammanhållning och Personalutskottet. 

Kommunstyrelsen finansierar delar av och agerar 
som beställare till Sörmlandskustens Räddningstjänst, 
Samhällsbyggnad och Kommunfastigheter. 

 
 
Ekonomi 
 

Mnkr 
Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Prognos 
2015＊ 

Budget 
2016 

KS-verksamheter, övr -70,0 -67,4 -74,1 -14,3 

KS-Ofördelade -1,3 -6,2 -6,2 -9,1 

KS kollektivtrafik -52,1 -75,9 -77,8 -79,9 

Kommunledningskontoret -95,5 -105,2 -101,8 -170,6 

Samhällsbyggnad - KS -19,2 -21,4 -21,4 -29,6 

Räddningstjänsten -40,5 -43,5 -43,5 -44,2 

Kommunfastigheter -2,9 -2,9 -2,9 -5,0 

Summa -281,5 -322,5 -327,7 -352,7 

＊Prognos oktober 2015 

Större förändring mellan budgetram 2015 och 2016 
Totalt ökar KS sin ram med ca 30 mnkr och det är 
olika faktorer som påverkar höjningen.  

KS-verksamheter, övrigt, minskar sin ram med 53,1 
mnkr och det beror på att Nyköpings Arenors budget 
flyttats till Näringslivsenheten, som ligger under KLK. 

KS-ofördelade medel ökar sin ram med 2,9 mnkr och 
det beror till stor del på att utrymmet för ofördelade 
kapitaltjänstkostnader har ökat för att inrymma 
Kustledningen. 

Kollektivtrafikens ram har utökats med 4 mnkr. 
Orsaken är dels fördyring inom skolskjutsar pga extra 
skoldagar samt att fler elever är i behov av skolskjuts 
(Nyköpings högstadium). En annan orsak är 
kostnadsuppräkning samt lägre intäkter pga övergång 
till nytt biljettsystem. 

Kommunledningskontoret ökar sin ram med 65,4 
varav 53,1 mnkr avser Nyköpings Arenor. En annan 
orsak är att det fackliga påslaget som tidigare 
budgeterats på verksamheter i kommen och som nu 
ligger centralt på HR-avdelningen, en ökning med 8,9 
mnkr. Resterande ökning beror på personal-
rekrytering samt kostnadsökningar. 

Samhällsbyggnad – KS ökar sin ram med 8,2 mnkr. 
Orsakerna är flera bl.a. hyresjustering, ökade 
driftskostnader samt personalrekryteringar främst 
relaterat till Ostlänken. 

Räddningstjänstens ram utökas med 0,8 mnkr och 
beror på ökade kapitaltjänstkostnader samt 
förstärkning inom Brottsförebyggande. 

Kommunfastigheter ökar sin ram med 2,0 mnkr och 
orsaken är förlustfastigheter. 
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Investeringar 
Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2016 är 212,6 mnkr och utgörs av: 

188,6 mnkr KS ofördelade investeringsmedel 

  22,8 mnkr 

    0,9 mnkr 

    0,3 mnkr 

investeringar inom KLK 

investeringar inom Räddningstjänsten 

Återanskaffningar 
 
 
 
 
Mål för prioriterade målområden 2016 
 
 

Nedan redovisas mål som kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp på en övergripande nivå.  

 

Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämndmål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

Grön omställning Kommunens 
klimatmål ger 
vägledning för hur 
vi uppnår en hållbar 
utveckling samtidigt 
som 
klimatpåverkande 
faktorer minskar 
 

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 

 Med ett strategiskt 
vattenvårdsarbete 
stärks den 
biologiska 
mångfalden i sjöar, 
åar och Östersjön 
 

Uppnå god status 
på sjöar och 
vattendragenligt 
EU:s 
vattendirektiv 

Kvävehalten i 
mellanfjärden, 
µg/liter (SKVVF) 
 

808 (2013) 
810 (2012) 

<föreg. år 

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

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 

Social 
sammanhållning 
 

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

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

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

60 

(2014) 

d100 

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

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 
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Grunduppdraget 
 
Kommunfullmäktige följer upp grunduppdraget utifrån de områden och mått som finns avgivna i kommunens kvalitet i 
korthet (SKL:s jämförande statistik, KKiK). 

Målsättningen är att Nyköping minst ska tillhöra de 100 bästa kommunerna i landet. 

 

KKiK område Mått Ranking 
2012 

Ranking 
2013 

Ranking 
2014 

Tillgänglighet Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar. 94 54 153 

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

34 42 91 

 Andel som upplever ett gott bemötandevid kontakt med 
kommunen 

32 39 68 

Trygghet Nöjd Regionindex - Trygghet 80 75 89 

Delaktighet och 
information 

Valdeltagande i senaste kommunvalet 73 73 65 

 Kommunens webbinformation till medborgarna 34 19 24 

 Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i 
kommunens utveckling 

18 42 12 

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

61 75 54 

Samhällsutveckling 
 

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

 Antal nyregistrerade företag per 1000/invånare 186 141 137 

 Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad 75 109 83 

 Miljöbilar i kommunorganisationen 57 55 151 

 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 25 41 60 

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

42 59 53 
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Kollektivtrafik 
 
UPPDRAG 
 
 

• Kollektivtrafik 

Kommuner i Sörmland och landstinget har ett gemensamt ansvar för kollektivtrafiken i länet och ska 
tillsammans, genom Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, agera för att utveckla 
kollektivtrafiken i länet som ett sammanhållet och integrerat trafiksystem. 

Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och dess medlemmar, träffade 2011 en 
överenskommelse om en ny ansvarsfördelning för kollektivtrafiken i länet. Medlemsbidraget består av 
länsgemensamma kostnader och av trafikkostnader, alltså den beställning av trafik som kommunen gör inför 
varje trafikår. Kommunen är kostnadsansvarig för sin trafik (stadsbusstrafik, landsbygdstrafik, 
skärgårdstrafik, kompletteringstrafik och skolskjuts, färdtjänst och riksfärdtjänst ingår inte i 
kollektivtrafikbudgeten idag). 

Överenskommelsen innebar även en ny planeringsprocess med två centrala funktioner – trafikbeställning 
och trafik- och ekonomiplan. Trafikbeställning är ett skriftligt dokument som Nyköpings kommun skickar in till 
kollektivtrafikmyndigheten varje år under maj månad. Det är i trafikbeställningen kommunen talar om de 
förändringar man önskar inom sitt trafikområde inför nästa tidtabellperiod. Större förändringar som kräver 
utredningsarbete och ekonomisk konsekvensbeskrivning ska flaggas för i trafikbeställningen 18 månader 
innan. 

• Skolskjuts 

Ansvar för skolskjuts för grundskola och grundsärskola enligt Skollagen, samt för förskoleklass. Beslut om 
rätt till skolskjuts fattas av skolskjutshandläggare på Samhällsbyggnad. Skolskjuts i Nyköpings kommun sker 
i första hand med skolkort i linjetrafik eller om det första inte är möjligt med särskild skjuts med skoltaxi. 

 
Mål för prioriterade målområden 2016 
 

 

Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämndmål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

Grön omställning 
 

 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 

Social 
sammanhållning 

 Kollektivtrafiken ska 
kunna användas av 
alla 

Andel 
tillgänglighets-
anpassade 
fordon 
(audiovisuellt 
utrop) SKTM 

0 % 

(2014) 

>2014 

Hållbar ekonomi De kommunala 
verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 

(KF Budget 2016) 

Verksamheterna ska 
följa beslutad budget 

Produktionens 
budgetavvikelse, 
totalt 

-2 322 tkr 

(2014) 

≥  0 
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HÄNDELSER OCH ÅTGÄRDER 
 

• Kommunen har som mål en gemensam 
organisation, ett samlat ansvar samt 
integrering och samordning av olika former 
av anropsstyrd/särskild trafik och linjetrafik 
för att knyta ihop staden med landsbygden 
och erbjuda alla kommuninvånare en god 
service. 

• Sedan 1 september 2015 har 
kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet (SKTM) en ny 
organisation. Det tidigare varumärket 
Länstrafiken Sörmland ersätts successivt 
under 2016 med det nya varumärket 
Sörmlandstrafiken. Tack vare att länets 
kommuner och landstinget har lämnat över 
delar av ansvar för särskild kollektivtrafik 
byggs den framtida organisationen och nya 
arbetssätt för både särskild kollektivtrafik och 
allmän kollektivtrafik i länet upp. 

• Den 1 februari startar Servicecenter 
Sörmland som är länets beställningscentral 
för serviceresor (SKTM tar över från Samres 
AB) samt boknings och kundtjänst för all 
kollektivtrafik i länet. 

• SKTM ska på uppdrag av kommuner och 
landstinget upphandla särskild kollektivtrafik. 
Den sedan våren 2014 pågående 
upphandlingen avbröts i november 2015. En 
ny upphandling har påbörjats och avtalsstart 
för Serviceresor sker tidigast 1 januari 2017. 

• Under hösten 2016 implementeras nytt 
biljettsystem och realtidsystem i länet. 
Arbete kring prissättning, produktutbud, mm. 
pågår. 

• Under 2016 fortsätter arbetet med att 
revidera Sörmlands Regionala 
Trafikförsörjningsprogram som tar utblick 
mot 2030. 

• Det nya avtalet för skolskjuts i Nyköping som 
gäller från skolstart 2015 (upphandlades 
ihop med Serviceresor) skapar en bättre 
möjlighet för effektivisering och samordning. 
Möjligheter hur och i vilken utstäckning kan 
skolskjuts och linjetrafik samordnas ska 
under året kontinuerligt undersökas. Möjlig 
trafikstart hösten 2016 eller tidtabellskifte i 
december 2016. En översyn av kommunens 
skolskjutsriktlinjer bör startas i samband med 
det arbetet. 

• Under året kommer resultaten av 
kommunöversyner II presenteras, det 
innebär att den lokala kollektivtrafiken som 
kommunen har kostnadsansvar för, 
behovsinventeras och framtida 
effektiviseringsförslag presenteras så att 
resurser kan användas optimalt. 

• Under våren kommer resultat av den, i 
trafikbeställningen beställda utredningen, om 
att testa elfordon i Nyköpings stadstrafik 
presenteras. Resultatet av utredningen och 
den väg som kommunen väljer blir en 

styrande faktor för arbetet med framtida 
stadstrafiken och de strukturer som behövs 
för att kunna bedriva kollektivtrafik.  

• Trafikavtalet för busstrafiken i området 
Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta 
förlängdes och löper ut i augusti 2019. I 
samband med avtalsförlängningen träffades 
en överenskommelse om förnyelsebara 
bränslen, från och med 1 januari 2016 
kommer all busstrafik i Sörmland köras på 
förnyelsebara bränslen. Arbetet med att ta 
fram ett förfrågningsunderlag för busstrafiken 
bortom augusti 2019 påbörjas under 2016 
och kommunen kommer aktivt delta i 
framtagandet av underlaget. 

• Arbetet med att utveckla stadstrafikens 
trafikutbud, så att resurser används på ett 
bra sätt och att fler väljer kollektivtrafiken 
framför bilen i sitt vardagsresande, fortsätter. 
Den kraftiga resandeökningen efter 
omläggningen 2010 och de omfattande 
ändringar vid skolstarten 2014 har skapat ett 
permanent förstärkningsbehov på vissa 
linjer. Nyköpings stadstrafik har haft en 
resandeökning på 45 % under perioden 
2009 – 2014. För att ge en bättre service och 
behålla resenärer införs det 10-minuterstrafik 
i rusningstid på Linje 1 vid tidtabellsskiftet i 
december 2015. Ambitionen är att i 
framtiden när budgeten tillåter införa 10-
minuterstrafik även på Linje 2 (möjlig 
trafikupplägg är framtaget och kan startas 
tidigast vid skolstart 2016). 

• Med tanke på kollektivtrafikens långa 
planeringsprocesser och den starka 
kopplingen mellan kollektivtrafik- och 
infrastrukturplanering har arbetet med 
trafikplanering inför framtida Nyköping 
påbörjats. Transportstrategins principer är till 
grund för kommunens trafikplaneringsarbete, 
där gång, cykel och kollektivtrafik ska 
prioriteras för att skapa en attraktiv, hållbar 
och tillgänglig stad.  

• Var kommunen väljer att placera sina 
verksamheter och det hur satsningar i 
trafikinfrastrukturen prioriteras påverkar 
kollektivtrafikens attraktivitet och 
framkomlighet. Hur trafiksituationen ska 
lösas inför gymnasieskolans flytt till 
Gripenområdet är till exempel en av de 
utmaningar kommunen står inför, en annan 
är påverkan på kollektivtrafiken under 
byggnation av Nyköpings Resecentrum. 
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Ekonomi 
 

Mnkr 
Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Budget 
2016 

     

Intäkter 21,0 1,4 0,0 1,3 

Kostnader -73,0 -77,3 -77,8 -81,2 

     

Netto -52,1 -75,9 -77,8 -79,9 
Ange prognos per sista oktober. 

 

Taxor och avgifter 
I samband med att det nya betalsystemet införs 1 oktober 2016 kommer det en ny pris- och zonstruktur börja gälla i 
Sörmland (Nyköping och Oxelösund blir en zon). Sörmlandstaxan är förmånlig mot resenär, förhoppningen är att det 
blir fler resenärer och bättre intäkter. Sörmlandstaxan är kopplad till den framtida Mälardalstaxan som införs i 
samband med Ny Trafik 2017 i hela Mälardalen (tågtrafiken). 

SKTM:s ägarråd beslutade den 19 november 2015 att införa en ny skolkortsmodell som är kopplad till den nya 
Sörmlandstaxan från och med höstterminen 2016. För Nyköpings del bör den totala kostnaden för kollektivtrafik och 
skolskjuts bli oförändrad (dock sker omfördelning mellan kommunens kostnader för skolkort och för kollektivtrafikens 
trafikkostnader, eftersom skolkortskostnader är intäkter för kollektivtrafiken). 

 

 
Volymer och nyckeltal 
 
 

 

                                                
 
 
3 Dock med 5 % inblandning av RME 
4 Det krävs audiovisuellt utrop för att fordonet ska räknas som tillgängligt 

 
2013 2014 2015 

(jan – okt) 

2016 

Antal påstigande i stadstrafiken 933 129 956 163 839 675  

Antal påstigande i landsbygdstrafiken (kommunens + landstingets linjer) 943 708 937 558 772 703  

Andel fordon som drivs med förnybara bränslen, % 0 03   

Andel tillgänglighetsanpassade fordon, % 0 04   

Intäktsutveckling stadstrafiken, mnkr 9,2 9,6   

Intäktsutveckling landsbygdstrafiken (kommunens linjer), mnkr 15,0 14,2   

Kostnadstäckningsgrad (kommunens linjer) inkl. skolkort, %  34 34   

Kostnadstäckningsgrad (kommunens linjer) exkl. skolkort, % 21 21   
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Kommunledningskontoret 
 
Ansvarsområden 
 
 

Kommunledningskontoret innefattar 

• Kommundirektören svarar för 

- att tjänstemannaorganisationen organiseras 
och bemannas för att på bästa sätt stödja 
KF, KS och nämnder. De kommunala 
verksamheterna ska gestaltas och utvecklas 
enligt Nyköping 2020, och de i budget 2015-
2017 fastställda målen och särskilda 
uppdrag, inom givna budgetramar. 

- det yttersta tjänstemannaansvaret för att 
verkställighet sker av politiska beslut. Ej 
budgeterade händelser som uppstår under 
budgetperioden kan kräva översyn av 
organisation och eller verksamhet.  

• Näringsliv inkl Nyköpings Arenor och Turistbyrån 
har uppdrag att: 

- Driva utvecklingen och verkställandet av 
näringslivsstrategin som ska leda till gott 
näringslivsklimat samt besöksnäringsstrategin. 

- Stödja och utveckla det lokala näringslivet 

- Bidra till etablering av nya företag i kommunen 
samt till att fler nya företag startar  

- Ansvara för lotsfunktion för företag, föreningar 
och landsbygdskontakter så de kan få ”en väg 
in” till kommunen 

- Förvalta samverkan inom SBA (Stockholm 
Business Alliance) samt att tillse att våra NKI 
mätningar för företag sker och verka för att 
näringslivperspektivet finns med i 
beslutsunderlag och frågeställningar 

- Leda arbetet i våra Turistbyråer 

- Leda arbetet i lokalbokningen samt driften av 
våra olika arenor. 

- Skapa kulturprogram för året och genomföra 
egna (Midvinterfesten, Festdagarna, 
Nyårspromenaden mm) samt kunders 
evenemang.  

- Handlägga föreningsstöd och arbeta med 
föreningsutveckling samt hantera 
landsbygdsfonden. 

• Kommunikationsavdelningen har uppdrag att  

- ansvara för kommunens integrerade 
kommunikation  

- stärka varumärket Nyköping 

- vara strategiskt ledarstöd i 
kommunikationsfrågor  

- säkerställa, vårda och utveckla den grafiska 
profilen  

- leda Kommunservice i Stadshuset och i 
Brandkärr 

Avdelningen ska även samordna 

- kommunens kommunikationsaktiviteter 

- de lokala kommunikatörerna  

- kriskommunikation 

- kompetensutveckling på området 

• Beställarkontorets uppdrag är att  

- vara nämndernas professionella tjänste-
mannastöd där de nämndansvariga 
tjänstemännen bereder, planerar och föredrar 
nämndärenden.  

- ansvara för nämndernas årsplan inklusive 
budgetprocess, avtal och intern-
överenskommelser, tillsyn samt uppföljning och 
kvalitetssäkring av verksamhet inom 
nämndernas ansvarsområden, 

- leda arbetet för kommunens 
personuppgiftsombud som är placerad på 
Beställarkontoret. 

• Kommunledningskansliet inkl Arkivet och Strategi 
och projektenheten 

- Avdelningen är stöd för politiken och 
organisationen inom arkivering, registratur, 
sekretariat, kommunövergripande projekt samt 
samordningsansvar för EU, miljö och social 
sammanhållning 

• HR-avdelningen har huvudansvar för att  
- initiera, driva och följa upp samtliga HR-

processer inom kommunen samt att tillse att 
dessa bidrar till verksamhetsutveckling och stöd,  

- delta i utvecklingen av kommunens lednings- 
och kvalitetsarbete genom ett tydligt stödjande 
arbetssätt från HR till chefer vid förändring och i 
arbete kring mål- och uppföljning, 

- kommunen är en attraktiv arbetsgivare med 
utgångspunkt i värdegrund, ledar- och 
medarbetarpolicy och där våra arbetsplatser har 
ett gott klimat och våra medarbetare en god 
hälsa.  

- en strategisk och kvalitetssäkrad 
kompetensförsörjning möter kommunens 
långsiktiga behov av kompetens och goda 
ledare samtidigt som vi så långt det är möjligt 
tillvaratar befintlig kompetens och arbetar för 
tydliga löne- och arbetsvillkor, 

- kommunen har en fortsatt god 
ledarskapsutveckling samt att i arbetet aktivt 
söka samarbete med andra centrala 
stödfunktioner 

- kommunen har ett tydligt arbetsgivarperspektiv 
gällande mångfald och integration där individens 
möjligheter som medarbetare ska vara i fokus  

• IT-enhetens uppdrag är  
- en gemensam organisation för IT-samverkan 

mellan Oxelösund och Nyköping där 
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Nyköpings kommun är värdkommun för 
samverkan,  

- att tillhandahålla IT-drift, support, förvaltning 
och utveckling av IT-miljön för Nyköpings- och 
Oxelösunds kommuner. I uppdraget ingår 
även att för Nyköpings kommun tillhandahålla 
drift, förvaltning och utveckling av telefoni 
samt utbildningar i standard- och 
verksamhetsspecifika program eller system,  

- att driva verksamheterna IT-drift, förvaltning 
och utveckling, telefonidrift, support och 
utveckling, standard- och 
verksamhetsspecifika utbildningar.. 

• Ekonomiavdelningens uppdrag är att  

- ansvara för centrala och övergripande 
ekonomistyrningsfunktioner som redovisning, 
uppföljning, budget, bokslut, årsredovisning 
samt förvaltningen av ekonomisystemet och 
budget- och prognossystemet BPA,  

- ansvara för kommunens övergripande 
kvalitetsarbete,  

- hantera den löpande ekonomiadministrationen 
och vara ekonomistöd för KLK, 
Räddningstjänsten, Nyköpings Arenor, 
Nyköpings vattenkraftverk AB, 
Gästabudsstaden AB, Nyköpings Stadshus 
AB samt Nyköpings och Oxelösunds 
Vattenverksförbund (NOVF),  

- ansvara för upphandling och affärsavtal för 
kommunens alla verksamheter och på 
uppdrag även upphandlingar för kommunens 
bolag,  

- genom kravställaning vid upphandling, 
uppföljning av befintliga livsmedels- och 
måltidsavtal samt internutbildning av köks- och 
vårdpersonal inom egenregiverksamheten 
bidra till att kommunens matgäster får en 
måltid som uppfyller kommunens 
styrdokument och gällande lagstiftning 

  

 
Mål för prioriterade målområden 2016 
 
 

Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämndmål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

Hållbar tillväxt 
 

I Nyköping finns ett 
bra företagsklimat 
med god rådgivning 
och snabb myndig-
hetshandläggning. 

(KF Budget 2016) 

Skapa goda 
förutsättningar för 
företagande 

Företagasklimat 
(kommunranking
, Svenskt 
Näringsliv) 

Rank 94 

(2013) 

-11 jmf 2015 

Grön omställning 
 

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

(KF Budget 2016) 

Kommunen ska vara 
ett föredöme och 
välja de bästa 
alternativen ur miljö- 
och hälsosynpunkt 
samt göra etiska och 
sociala hänsyns-
tagande vid all 
kommunal upp-
handling och inköp 

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

Definition och 
vägledning 
framtagen 
(2015) 

100 % 

Kommunal 
organisation 
 

Professionellt 
bemötande och 
kreativitet 
kännetecknar den 
kommunala servicen 
och det är enkelt att 
komma i kontakt med 
kommunen och att 
framföra synpunkter 
och förslag. 

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) 

E-post 83 % 

Telefon 50 % 

(2014) 

90 % 

60 % 

Kommunens 
verksamheter ska 
eftersträva att möta 
medborgarnas 
önskemål av att 

Antal införda e-
tjänster under 
året 

0 

(2015) 

3 
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Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämndmål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

(KF Budget 2016) 

 

kunna utföra tjänster 
dygnet runt 

Ett tydligt ledarskap 
på alla nivåer, i 
enlighet med 
ledarpolicy. 

(KF Budget 2016) 

Ett gott ledarskap Hållbart 
medarbetarenga
gemang, 
område 
ledarskap 
(Medarbetarenk
äten, skala 1-5) 

3,89 

(2014) 

4 

Kommunen är ett 
föredöme som arbets-
givare gällande 
mångfald, jämställdhet 
och integration. 

(KF Budget 2016) 

Alla chefer arbetar 
aktivt med arbets-
platsutveckling på 
sina arbetsplasts-
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. 90,6 % 

2. 91,4 % 

3. 85,6 % 

(2014) 

1: 100 % 

2: 100 % 

3. 100 % 

Hållbar ekonomi 
 

De kommunala 
verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 

(KF Budget 2016) 

Verksamheterna ska 
följa beslutad budget 

Produktionens 
budgetavvikelse, 
totalt 

+ 2,5 mnkr 

(2014) 

≥ 0 

 

 

 

 
Grunduppdraget 
 

Kommunfullmäktiges uppföljning av grunduppdraget 

KKiK område Mått Ranking 
2012 

Ranking 
2013 

Ranking 
2014 

Tillgänglighet 
 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga. (Servicemätning, KLK) 

- - 50 % av 
samtalen  

 Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med 
kommunen (Servicemätning, KLK) 

  100 % av 
samtalen 

Delaktighet och 
information 

Kommunens webbinformation till medborgarna 34 19 24 

Samhällsutveckling 
 

Antal nyregistrerade företag per 1000/invånare 186 141 137 
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Händelser och åtgärder 
 
 

Kommundirektör 

Utveckla kommunens samlade arbete för en ökad 
social sammanhållning 

Samordna och leda kommunens arbete för ett 
fungerande flyktingmottagande.  

Översyn och revidering av kommunens samlade 
arbete med arbetsmarknadsfrågor 

Utreda samt påbörja uppbyggnaden av en samlad 
organisation för mat- och städservice i kommunal regi 

 
Näringsliv 

Arbetet för förbättrad kundnöjdhet hos företag med 
kommunens service förstärks och samverkan med 
samtliga verksamheter med företagskontakter blir 
tydligare. Nya tjänster och forum som förenklar för 
företag ska införas.  

Implementera satsningen på kompetensförsörjning 
hos företag – Campus Nyköping Företag  -  i 
samverkan med Campus. 

Andra fokuserade områden för året är bland annat 
näringslivsutveckling kopplat till Ostlänken, 
genomförandet av matuppdraget, lansering av vår 
uppgraderade innovations nod, platsutveckling i 
samverkan med NYSAM. Näringslivsenheten tar sig 
även an uppgiften som bredbandssamordnare samt 
att driva arbetet med att ta fram en hanedlspolicy i 
samverkan med näringslivet. 

 
Landsbygdsutveckling 

Ny metodik för landsbygdsutveckling införs i form av 
”förbättringsvandringar”. 

 
Besöksnäring inkl turism 

Aktiviteter genomförs inom de fem fokusområden som 
definieras i besöksnäringsstrategin 

Planeringen och marknadsföringen inför Gästabud 
2017 gemensamt med näringslivsenheten 
intensifieras. 

Under året implementeras flexibel turistbyrånärvaro 
på Rosvalla 

Nytt arbetssätt på Skavsta, airside, införs för att nå 
Stockholmare med vårt budskap om Nyköping 

Ny satsning i Stockholm Tourist Centers skyltfönster 
för att nå Stockholmare och utländska turister och 
”haka på” Bo i Nyköping kampanjen 

 
Nyköpings Arenor 

Den nya organisationen implementeras och arbetet 
förstärks med fokus inom: värdskap, kvalitet och 
försäljning. Nytt verktyg för arbetet är Swedish 
Welcome.Arbetet med en utvecklad masterplan för 
Rosvallaområdet inleds.   

 

 

Kommunikation inkl Kommunservice 

Bo i Nyköping-kampanjen fortsätter med nya digitala 
marknadsföringsmetoder och mässmedverkan. 

Nyköpings Tidning ges ut 6 gånger under året och 
Lördagsöppet fortsätter med basutställning i 
Stadshuset samtidigt som vi provar nya platser. 
Relevant nyhetsproduktion för webb och sociala 
medier möter behovet av tydlig medborgarinformation 
och att stärka bilden av Nyköping. 

Kommunens webbplatser utvecklas med relevanta 
och användarvänliga funktioner och strukturer. E-
tjänsteprojektet utifrån den nya plattformen för enklare 
medborgarservice fortsätter under våren. 

Internkommunikationen effektiviseras med nya IN och 
vi satsar på utbildning lokalt. Koppling med Platina 
installeras.  

Genom central samverkan förenklas och 
effektiviseras kommunikation från ekonomi-, HR-  och 
IT. Satsningen gemensamt med HR på Klart 
ledarskap fortsätter. 

Planeringen och marknadsföringen inför Gästabud 
2017 gemensamt med näringslivsenheten 
intensifieras. 

Kriskommunikation internt och externt säkras genom 
kommunikatör i beredskap, KIB. 

”En väg in” genom Kommunservice till alla 
verksamheter genomförs. På vaktmästeriet minskas 
antalet tjänster samtidigt som arbetsuppgifterna 
anpassas till Stadshusets behov. 

Kommunservice Brandkärr vägleder alltfler nya 
målgrupper och antalet Språkvänner ökar för att 
stärka samverkan för social sammanhållning. 

 

Beställarkontoret 

Utveckla och professionalisera beställarrollen samt 
nämndernas internöverenskommelser och avtal. 

Med Hypergenes verksamhetsplaneringsmodul 
utveckla uppföljning och målkedja. Uppföljning 
kommer genomföras i modulen till delår 2016 

Utveckla tillsyn och kvalitetsuppföljning av 
beställningar.  

Fortsatt utveckling av arbete i nämndkluster.  

Förbereda inför förändringar i Personuppgiftslagen 
2017. 

Uppföljning av fakturerad tid kontra utförd tid inom 
hemtjänsten.  

 
Kommunledningskansliet 

Implementering av digital möteshantering för 
verksamhetsnämnder, KS och KF. Större utbud av 
internutbildning och kommunikationsinsatser rörande 
administration och ärendehantering.  Minskat fokus 
på utveckling av Platina maa kostnadsdrivande avtal, 
istället fokus på breddad användning och 
uppgradering. Förenkling och effektivisering av 
processer internt och med andra verksamheter. 
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Översyn av möjlighet till e-tjänst. Försäljning av 
tjänster för NOVF samt övertagande av sekretariat för 
OFN. Förstudie om övertagande av sekretariat för SN 
och KFNs utskott. Förstudie e-arkiv. Upphandling av 
leverantörsstöd för Platina och upphandling av 
koncernens revisorstjänster. Återbesättande av 
tjänster som vari tvakanta under 2015 samt tjänsten 
som kommunjurist inkorporeras i kansliet.  

 
Stadsarkiv och Bild- och företagsarkiv 

Förstudie e-arkiv som ska genomföras 2016 kommer 
att ta i anspråk mycket resurser från verksamheten. 
Implementera förbättrat sökverktyg för medborgare i 
kommunens arkiv. Fortsatt kommunikativt stöd till 
verksamheterna med bl.a. information på intranät. 
Planering inför flytt av del av verksamheten till nya 
länsmuseet samt utökat samarbete med landstinget.  

 
Strategi och projekt 

Genom ökat fokus på social sammanhållning och nytt 
uppdrag inom barn- och ungdomssamordning 
kommer rekryteringar att ske. Enheten kommer att 
genomföra en översyn över kommunens samlade 
projekt samt de resurser som ingår i 
projektledarnätverket i syfte att verka för effektiv 
helhetssyn på projekt. Under 2016 kommer 
Projektenheten framförallt driva projekt som är 
kopplade till IT. För samordningsfrågorna kommer 
enheten att arbeta med att skapa tydligare förankring i 
verksamheterna för att minska sårbarhet och nå 
bättre resultat. Samordnarna kommer att arbeta med 
att ta fram styrdokument, såsom Miljöpolicy, Barn- 
och Ungdomsstrategi och Strategi för social 
sammanhållning. Arbetet med EU-samordning 
kommer att fokusera på att realisera EU-strategin och 
på det sättet hjälpa verksamheterna att, genom EU-
projekt och finansiering, utveckla sina fokuserade 
områden. Enheten kommer att arbeta LEAN-inspirerat 
med tavelmöten 

 

HR-avdelningen 

En tydlig kompetensförsörjningsplan skall påbörjas 
med inriktning på arbete med kompetenskartläggning 
och karriärvägar. Identifiering av bristyrken och villkor 
för dessa grupper ska undersökas. 

Ett tydliggörande av hur vi arbetar med 
resurssamordning av befintliga medarbetare ska 
presenteras. Till detta ska även ett gemensamt arbete 
med inventering av resursbehov på kort och lång sikt 
initieras.  

Arbetet med mångfald och integration ur ett 
arbetsgivarperspektiv ska tydliggöras med särskilt 
beaktande på rekrytering och framtida 
kompetensförsörjning.  

Under året ska Nyköpings kommuns 
ledarskapsutbildningar vidareutvecklas mot seniora 
ledare samt medarbetarskap. Klart Ledarskap 
fortsätter genomföras i samarbete med 
Kommunikationsavdelningen. 

Genomföra samverkansutbildning och 
arbetsmiljöutbildning i samarbete med fackliga 
organisationer. 

Under 2016 ska en medarbetarenkät genomföras i 
hela organisationen. Medarbetarenkäten ska 
kompletteras med mätning av arbetsplatsernas klimat.  

Löneenheten 

Fortsättning av HR2020 görs genom att följa upp 
implementering av nytt lönesystem, omforma uppdrag 
för löneenhet utifrån resultat av införande av nytt 
system samt se över eventuella möjligheter till 
införande av fler moduler för att öka nyttan med det 
inköpta systemet. Fortsatt kvalitetsarbete och 
förbättringar av lönesystem och processer som berörs 
av detta. 

IT-enheten 

Fokus fortsätter de närmaste åren att vara 
effektivisering genom standardisering och 
automatisering internt/externt samt självservice mot 
omvärlden, med ökade kompetensbehov inom 
framförallt verksamhetsområdet, mobila lösningar 
samt säkerhetsområdet. 

Beroendet av verksamhetsstöd är många gånger en 
kritisk faktor för att tjänster ska kunna levereras till 
våra medborgare. Tillgängligheten till IT-stödsystem 
dagtid behöver utökas och bristkostnader i 
verksamheterna som uppstår till följd av 
underhållsarbete minimeras. Underhållsarbete 
kvällstid har sedan tidigare införts för ett antal utvalda 
verksamhetssystem. Det kan vara aktuellt att utöka 
underhållet kvällstid samtidigt som automatisering av 
underhåll införs där det är möjligt. 

Behovet av en gemensam hantering av alla 
systemrelaterade supportärenden har växt i takt med 
att systemfloran och förvaltningsorganisationerna 
kring dessa har etablerats. Under perioden påbörjas 
därför en successiv etablering av en-väg-in för alla 
supportärenden för verksamhetssystem.  

Självservice för leverans av IT-tjänster fortsätter 
utvecklas för att öka tillgängligheten genom att 
användarna själva kan beställa olika tjänster och få 
dessa automatiskt utförda.  

Tjänster som kan läggas över helt till molntjänst 
beaktas vid kommande upphandlingar och utredning 
för införande av infrastruktur som tjänst genomförs. 

För att underlätta informationsdistribution, 
tillgängligheten till system och för att förenkla 
systemadministration införs en gemensam 
katalogtjänst för samtliga användare inom Nyköpings 
och Oxelösunds kommuner. 

Centralt ägande av mobiltelefoner införs successivt 
under perioden för att få kontroll över information och 
kostnader. 

 
Ekonomiavdelningen 

Gemensamt för hela ekonomiavdelningen är en 
fortsatt utveckling för att åstadkomma en god service 
och effektiva ekonomi-, upphandlings- och 
styrprocesser. Målet är att processerna i större 
utsträckning ska ge utrymme för uppföljning och 
analys och i övrigt ta bort moment i processerna som 
inte upplevs värdeskapande. Ett led i detta är att 
under 2016 fokusera på bra dialog och tydlig 
kommunikation. 
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Både ekonomi- och upphandlingsenheterna kommer 
att medverka till en förstärkt inköpsstyrning i 
kommunen under 2016. 

Ekonomienheterna 

Projekt verksamhetsplanemodul fortsätter under 
våren och ska leda till att mål- och 
aktivitetsuppföljningen i samband med 
delårsrapporteringen 2016 sker i systemet.  

För att kunna följa regelverket för komponent-
avskrivningar behöver rutiner och arbetssätt kring 
anläggningsredovisningen utvecklas. 

Pågående utredningar angående kommunala 
redovisningsregler förväntas innebära vissa 
förändringar inom området. 

Arbetet med ny finanspolicy ska slutföras vilket också 
inkluderar fastställda kravrutiner. 

Upphandlingsenheten 

Flera förändringar i Lag om Offentlig upphandling 
förväntas träda i kraft under 2016. Det innebär behov 
av kompetensutveckling både inom enheten och 
bland kommunens beställare och att befintliga 
styrdokument uppdateras. 

I början av året lanseras en ny avtalsdatabas som ska 
underlätta för medarbetare att se vilka ramavtal som 
finns. 

Enheten förstärks under 2016 med ytterligare en 
tjänst för att kunna öka fokus på uppföljning av 
tecknade avtal. Tjänsten förväntas också ge ökade 
möjligheter att tydligöra roller och förbättra dialogen 
med verksamheterna och övriga intressenter i 
upphandlingsprocessen. 

 

 
 
Ekonomi 
 
 

Mnkr 
Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Budget 
2016 

     

Intäkter 134,6 194,6 266,6 149,0 

Kostnader -230,1 -299,8 -368,4 -319,6 

     

Netto -95,5 -105,2 -101,8 -170,6 
 

 
Nettokostnaden uppdelad per enhet  

Mnkr 
Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Prognos 
2015＊ 

Budget 
2016 

Kommundirektör och övriga -4,9 -6,0 -6,9 -5,1 

Näringsliv -8,1 -9,2 -8,5 -63,6 

Kommunikation -13,9 -13,6 -13,6 -13,5 

Kommunledningskansli -11,2 -13,7 -13,2 -15,8 

HR -11,7 -11,7 -10,8 -22,3 

IT -22,3 -23,3 -22,7 -20,4 

Beställarkontoret -9,4 -9,3 -9,0 -9,8 

Ekonomi -13,9 -18,4 -17,0 -20,0 

Summa -95,5 -105,2 -101,8 -170,6 

＊Prognos oktober 2015 
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Investeringar 
 
 
IT-enheten 

Elevdatorer: Investeringar genomförs för elever som börjar åk 4, 7 i grundskolan och åk 1 inom gymnasiet. 

PC-utbyten/nyanskaffningar: Investeringar sker för utbyte av datorer som är äldre än 4 år. Nybeställningar av datorer 
genomförs löpande under året. 

Surfplattor: Utbyte av surfplattor som är äldre än fyra år. Nybeställningar av surfplattor genomförs löpande under året. 

Skrivare/kopiatorer: Nybeställningar av skrivare och multifunktionsskrivare genomförs löpande under året. 

Nät och kommunikation: Uppdatering och förstärkning av kapaciteten i kommunens nät- och 
kommunikationslösningar. 

Förenklad inloggning: Införande av lösning för att underlätta inloggning via tjänsten mobilarbetsplats gällande externa 
utförare och egen personal. 

Ett AD: Införande av en gemensam katalogtjänst för skola och administration som omfattar samtliga användare 
genomförs för att underlätta informationsdistribution, tillgängligheten till system och för att förenkla 
systemadministration. 

 
Nyköpings Arenor 

Nyköpings Arenor planerar att göra investeringar för 3 mkr under 2016. Det är ljud och ljus som ska förbättras på 
Culturum. Lokalbokningen investerar i lås och dörrar, mörkläggning av Gripenhallen, upprustning av 
gymnastikredskap samt upprustning av gymnastikredskap.  

På Rosvalla ska man rusta upp sargen i stora hallen, köpa in springfloor samt göra återinvesteringar i maskinparken.  

 
 
Volymer och nyckeltal 
 
 

 
Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Antal Medborgarförslag, Nyköpings kommun 122 - 110 

Antal Synpunkter, Nyköpings kommun 696 - 700 

Antal Diarieförda ärenden, Kommunstyrelsen 800 - 1 100 

Antal Motioner 13 - 15 

Andel e-fakturor, leverantör 41 % 50 % 55 % 
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Samhällsbyggnad - KS 
 
Ansvarsområden 
 
Genom att planera för en ökad social sammanhållning och grön omställning tar Samhällsbyggnad tillvara vårt 
attraktiva geografiska läge i en stark tillväxtregion med förbättrade kommunikationer och en ökad regional och 
internationell rörlighet. 

I Nyköping finns framtidstro och vi går före genom att erbjuda trivsamma livsmiljöer för människor där det är nära och 
tryggt att leva i livets alla skeden - här har vi på Samhällsbyggnad ett stort ansvar. 

 

Vi arbetar med 

• ett helhetsperspektiv som omfattar samhällsplanering och exploatering 

• en effektiv och kundorienterad handläggningsprocess i alla verksamheter 

 

Vår verksamhet kännetecknas av: 

• väl förberedda och engagerade medarbetare som är pålästa och strukturerade  

• stolthet och tillit till kollegernas och den egna kompetensen  

• lyhördhet och flexibilitet  

• arbete i nätverk med bra samarbete  

 

Våra uppdragsgivare är 

• Kommunstyrelsen 
 
Mål för prioriterade målområden 2016 
 
 

Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämndmål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

Hållbar tillväxt Befolkningen ökar 
med 700 invånare per 
år. 

(KF Budget 2016) 

Skapa 
förutsättningar för 
tillväxt om 700 
invånare per år 

Antal lägenheter 
i sålda 
flerbostadshusto
mter 

195 

(2014) 

140 

 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 

En påbörjad 
byggnation av 
Ostlänken påverkar 
Nyköpings tillväxt och 
bidrar till att göra 
kommunen till en 
integrerad del av 
Stockholm 
Mälardalen. (KF 
Budget) 

Befolkningen ökar 
med ca 700 
invånare per år 

Antal invånare 
(SCB) 

53 508 inv 
(2014) 

+700 jmf 2015 
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Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämndmål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

Kommunal 
organisation 

Professionellt 
bemötande och 
kreativitet 
kännetecknar den 
kommunala servicen 
och det är enkelt att 
komma i kontakt med 
kommunen och att 
framföra synpunkter 
och förslag. 

(KF Budget 2016) 

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) 

Telefoni 

Bygg 42 % 

Miljö o Hälsa 

58 % 

E-post 

Bygg 83 % 

Miljö o Hälsa 

50 % 

(2014) 

Telefoni 

Bygg 85 % 

Miljö o Hälsa 

85 % 

E-post 

Bygg 95 % 

Miljö o Hälsa 

85 % 

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

Antal införda e-
tjänster under 
året 

1  

(2014) 

” Mitt bygge”  

1 

Ett tydligt ledarskap 
på alla nivåer, i 
enlighet med 
ledarpolicy. 

(KF Budget 2016) 

Ett gott ledarskap Hållbart med-
arbetarengagem
ang, område 
ledarskap 
(Medarbetarenk
äten, skala 1-5) 

Motivation 
3,97 

 

Ledarskap 

3,97 

> föregående 
mätning 

 

> föregående 
mätning 

Kommunen är ett 
föredöme som arbets-
givare gällande 
mångfald, jämställdhet 
och integration. 

(KF Budget 2016) 

Alla chefer arbetar 
aktivt med arbets-
platsutveckling på 
sina arbetsplasts-
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. Arbetsplats 
träff 94,6% 

2. Medarbetar 
samtal 97,3% 

3. Lönesamtal 
95,9 % 

1. Arbetsplats 
träff 100 % 

2. Medarbetar 
samtal 100 % 

3. Lönesamtal 
100 % 

Hållbar ekonomi De kommunala 
verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 

(KF Budget 2016) 

Verksamheterna ska 
följa beslutad budget 

Produktionens 
budgetavvikelse, 
totalt 

Överskott 1,3 
mkr 

(Hela SHB) 

≥ 0 

 

 
Grunduppdrag 
 
 

Samhällsbyggnads uppdrag från Kommunstyrelsen 

Driva, samordna och processleda kommunens arbete med hållbar stadsutveckling. Detta ska bland annat ske genom 
framförhållning i planeringen, både den strategiska och fysiska planeringen. Genom att ha god avkastning i 
förvaltningen av kommunens markinnehav och säkerställd ekonomi i våra exploateringar garanteras en hållbar 
tillväxt. 
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Händelser och åtgärder 
 
 

Hållbar tillväxt 
• ta fram, förvalta och implementera kommunens 

översiktsplan med tillhörande fördjupningar 

• arbeta för att bygg- och fastighetsmarknadens 
aktörer ska uppfatta Nyköping som en attraktiv 
plats att verka på 

• upprätthålla en god planberedskap som stödjer 
kommunfullmäktiges tillväxtmål 

• tillhandahålla relevant statistik och 
beslutsunderlag för kommunens olika 
verksamhetsområden 

• systemförvalta och utveckla kartdatabas samt 
GIS- och kartprogram och ge service och 
rådgivning samt samordna GIS-utvecklingen 
utifrån verksamheternas behov 

• säkerställa att kommunens naturvärden förvaltas 
på ett långsiktigt hållbart sätt via 
naturvårdsarbetet delta i genomförandet av 
Ostlänkenprojektet tillsammans med Trafikverket 

• delta i genomförandet av Ostlänkenprojektet 
tillsammans med Trafikverket 

• ansvara för den strategiska trafikplaneringen och 
samordna kommunens kontakter med 
Trafikverket och Regionförbundet. 

• utveckla, planera och beställa kollektivtrafik 

Grön omställning 
• arbeta med det strategiska vattenvårdsarbetet för 

att stärka den biologiska mångfalden i sjöar, åar 
och Östersjön 

• förbättra tillgängligheten till naturen och 
informationen om den för både medborgare och 
besökare 

• utveckla, bevaka och förbättra kommunens 
transportinfrastruktur 

• förenkla för medborgaren att göra hälsosamma 
val i vardagen 

• delta i genomförandet av Ostlänkenprojektet 
tillsammans med Trafikverket 

• ansvara för den strategiska trafikplaneringen och 
samordna kommunens kontakter med 
Trafikverket och Regionförbundet. 

• utveckla, planera och beställa kollektivtrafik 

• utreda behov av Vattenmiljögrupp 

Social sammanhållning 
• arbeta för att utveckla varierade stadsdelar med 

avseende på upplåtelseformer, målgrupper och 
verksamheter 

• säkerställa kommunens skolskjutsfunktion 

Kommunal organisation 
• säkerställa kommunens skolskjutsfunktion; e-

tjänst 

• effektivisera arbetsprocesser 

• utveckla projektorienterade arbetsprocesser 

• införa ”En väg in” 

• utveckla ledarskapet  

Hållbar ekonomi 
• försälja exploateringsfastigheter med bästa 

ekonomiska resultatet eller efter politiska 
instruktioner 

• förvalta kommunens markinnehav i enlighet med 
kommunens översiktliga planering och med god 
avkastning 

• analysera jämförelserna av kostnads-
effektiveteten inom verksamheter miljö- och 
hälsoskydd och fysisk och teknisk planering samt 
göra rättelser för att få fram rätt resultat 

 

 
 
Ekonomi 
 
 

Mnkr 
Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Budget 
2016 

     

Intäkter 19,2 21,4 21,4 29,6 

Kostnader -18,2 -21,4 -21,0 -29,6 

     

Netto 1,0 0 0,4 0 
Ange prognos per sista oktober. 
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Investeringar 
 
 

Samhällsbyggnads investeringsbudget för återanskaffningar 2016 är 1,3 mnkr och utgörs av: 

• Investering i stora arrendegårdar för att hålla fastigheter i gott skick 

• Inköp av mätstation för att kunna bedriva mätverksamhet  

• Digitalt ärendeflöde som ger bättre förutsättning för god service med tanke på allmänhetens krav och 
teknikens utveckling 

 
 
Volymer och nyckeltal 
 
 

 
Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Antal sålda småhustomter 39 10 10 

Antal sålda flerbostadshustomter 3 5 5 

Antal sålda arbetsplatstomter 0 5 5 

Antal lägenheter i sålda flerbostadshustomter 0 140 140 
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Räddningstjänsten 
 
Ansvarsområden 
 
 

Sörmlandskustens Räddningstjänst är en gemensam 
organisation för Oxelösund, Gnesta, Trosa och 
Nyköping. Nyköpings kommun är huvudman för 
verksamheten och Oxelösund, Trosa och Gnesta 
anlitar genom civilrättsliga avtal Nyköpings kommun 
för bl.a. räddningstjänstverksamhet och planering för 
extraordinära händelser. 

Organisationens uppdrag fastställs i respektive 
kommuns handlingsprogram för det samhällsinriktade 
och interna säkerhetsarbetet och antas av 
kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. 
Nuvarande fyra handlingsprogram gäller för perioden 

2012-2016. Nya program är under framtagning och 
skall beslutas och kunna gälla från 2016 till 2020. 

Sörmlandskustens räddningstjänst, inom Nyköpings 
kommun ”Räddning o Säkerhet”, har utifrån  
Nyköpings handlingsprogram uppdraget att samordna 
kommunens samhällsinriktade och interna 
säkerhetsarbete med målet att skapa ett säkrare och 
tryggare samhälle. I detta arbete ingår förutom 
krishantering och skydd mot olyckor även 
säkerhetsskydd, brottsförebyggande och internt 
skydd. 

 

 
 
Mål för prioriterade målområden 2016  
 
 

Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämndmål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

Hållbar tillväxt I Nyköping finns ett 
bra företagsklimat 
med god rådgivning 
och snabb myndig-
hetshandläggning. 

(KF Budget 2016) 

Skapa goda 
förutsättningar för 
företagande 

Företagarnas 
upplevelse om 
kommunens 
service (NKI, 
SBA) 

77 (2013) 

 

Lika med eller 
bättre än 77 

Social 
sammanhållning 

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

(KF Budget 2016) 

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 

Kommunal 
organisation 

Professionellt 
bemötande och 
kreativitet 
kännetecknar den 
kommunala servicen 
och det är enkelt att 
komma i kontakt med 
kommunen och att 
framföra synpunkter 
och förslag. 

(KF Budget 2016) 

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

1. Tillgänglighet 
i e-post   

2. Tillgänglighet 
i telefon 

(Service-
mätning, KKiK) 

1. 70 % inom 
två dagar 
(2014) 

2. 47 % inom 
60 sek (2014) 

70 % inom två 
dagar 

 

60 % inom 60 
sek 

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

Antal införda e-
tjänster under 
året 

 3 i formulärform 
inom Rådgivning 
och 
myndighetsutövn
ing(ej fullständigt 
digital e-tjänst) 
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Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämndmål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

Ett tydligt ledarskap 
på alla nivåer, i 
enlighet med 
ledarpolicy. 

(KF Budget 2016) 

Ett gott ledarskap Hållbart 
medarbetarenga
gemang, 
område 
ledarskap 
(Medarbetarenk
äten, skala 1-5) 

4,27 (2014) Lika med eller 
högre än 4, 27 

Kommunen är ett 
föredöme som arbets-
givare gällande 
mångfald, jämställdhet 
och integration. 

(KF Budget 2016) 

Alla chefer arbetar 
aktivt med arbets-
platsutveckling på 
sina arbetsplasts-
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) 

 

 

 

 

86 % (2014) 

 

100 % (2014) 

 

96 % (2014) 

 

 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

Hållbar ekonomi De kommunala 
verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 

(KF Budget 2016) 

 

De kommunala 
verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
(KF-budget 2016) 

Verksamheterna ska 
följa beslutad budget 

 

 

 

Kommunal 
verksamhet ska i 
jämförelse med 
andra kommuner 
tillhöra de 100 mest 
kostnadseffektiva i 
landet. 

Produktionens 
budgetavvikelse, 
totalt 

 

 

Ranking 
nettokostnad 
räddningstjänst, 

Kr/inv 

+761 (2014) 

 

 

 

 

Rank:140 

(2014) 

>0 

 

 

 

 

<föreg. år 

 

 
 
Grunduppdraget  
 

Kommunfullmäktiges uppföljning av grunduppdraget 

KKiK område Mått Ranking 
2012 

Ranking 
2013 

Ranking 
2014 

Trygghet 
 

Nöjd regionindex –  Trygghet 80 75 89 
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Händelser och åtgärder 
 
 

De senaste åren har både riskbild och uppdrag 
successivt förändrats för Räddningstjänsten och i 
framtiden kommer fokus att ligga på följande delar: 

• Uppdraget  i Nyköping, Gnesta, Oxelösund 
och Trosa ställer krav på en organisation 
kännetecknad av bred kunskap, kompetens 
och förmåga att under varierande 
förhållanden arbete före, under och efter en 
olycka/skada. De snabba förändringarna i 
samhället och dess riskbild ställer stora krav 
på en flexibel och aktiv organisation.  

 

• Det nya, lagstadgade handlingsprogrammet 
har under 2015 upprättats i samtliga fyra 
samverkanskommuner. Efter antagande i 
respektive kommuns fullmäktige skall dessa 
gälla 2016 – 2020. I programmen ligger 
fokus på att förtydliga mål och förädla 
processen för uppföljning och egenkontroll. 
Under 2016 kommer arbetet med att införa 
och säkerställa rutiner för handlings-
programmet att påbörjas. 

 
• Några av de fortsatt allt större trenderna som 

kommer att påverka riskbilden i regionen 
framöver är effekter kopplade till 
klimatförändringar, ökat antal äldre (som bor 
kvar i hemmet längre) och förtätning av 
stadsdelar. Detta tillsammans de sex farliga 
verksamheterna, enligt lag om skydd mot 
olyckor, som finns i Nyköping och Oxelösund 
leder till fortsatt ökade volymer inom 
myndighetsutövning (information/rådgivning, 
samråd, tillsyn och tillstånd), utbildning samt 
övning med objektens och vår egen 
personal. 

 
• Ökad flyktingmottagning ökar kraven på 

verksamheten. Räddningstjänsten kommer 
att behöva jobba alltmer i det förebyggande 
arbetet och oftare se över insatsplaneringen 
när det gäller förläggningar. 

 
• Beslutet att bygga Ostlänken berör hela 

regionen och därmed alla fyra samverkans-
kommuner. Ett större antal broar och tunnlar 
längs Ostlänkens sträckning tillsammans 
med kommunernas planer för fortsatt 
utveckling innebär att Ostlänken redan nu 
kommer att påverka myndighetsutövningen 
och planering för räddningsinsatser i stor 
omfattning. Under 2016 kommer den 
nyinrättade tjänsten för Ostlänksfrågor att 
dels arbeta med planfrågor, inte enbart för 
järnvägssträckningen utan också för 
angränsande verksamheter och 
infrastrukturer, och dels börja se över 
kommande resursbehov inför byggnationsfas  
och så småningom drifttagande.  

 

• Tillsynsverksamheten står under ständig 
utveckling både avseende tekniskt 
genomförande och volymer. Arbetet med 
områdes, trapphus och bostadstillsyner 
kommer att fortsätta under året. Det viktiga 
arbetet med att se över SKR:s roll i 
samhällsbyggnadsprocessen kommer att 
fortsätta ses över och utvecklas. 

 
• Vi har under 2015 jobbat med uppdraget 

IVPR (I väntan på Räddning), och köpt in 
hjärtstartare och sjukvårdsmaterial till 
Nattpatrullens alla bilar samt utbildat 
personalen i HLR, D-HLR samt akutsjukvård. 
Driftsättning kommer att ske i början av 
2016. 

• Ambitionen är att fastställa nivå för 
organisation, utrustning och övning inför 
hantering av kemolycka i regionen under 
2016. 

 
• Under 2016 sker införandet av flera ”First 

Responder” enheter inom organisationen. 
Det är en utveckling av organisationen som 
ligger i linje med vad som sker i landet. 
Genom införandet är målet att förkorta 
responstiderna och därigenom snabbare 
kunna bistå drabbade och minska 
skadeomfattningen.  
 

 
• Polisens nya organisation trädde i kraft 2015. 

Överenskommelsen mellan polis och 
kommun förnyas och gäller från och med 
2016. Handlingsplanen för det 
brottsförebyggande arbetet är också 
uppdaterad.  

• Vi utvecklar arbetet med krishanteringsfrågor 
och det breda säkerhetsarbetet. Risk- och 
sårbarhetsanalysarbetet kommer att 
förändras i takt med MSB:s nya riktlinjer som 
bland annat eftersträvar större engagemang 
från de folkvalda. Analysarbetet ligger till 
grund för den krisplanering som ska göras 
under varje året. För 2016 planeras övning 
och utbildning enligt Räddningstjänsten mål  
samt genom avrop från utbudet i det som 
internt kallas för Kommunal 
Säkerhetsutbildning. Detta sker i samtliga 
samverkanskommuner. 

• Det arbete som påbörjats inom 
Sambruksområdet kommer att fortsätta. 
Inriktningen med Sambruk är att samutnyttja 
kommunens och samhällets beredskaps-
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resurser där det är möjligt. Räddnings-
tjänsten ska också fortsätta att utveckla 
larmcentralen genom att flytta över tekniska 
larm dit. Förutom att jobba tillsammans med 
TEK och DSO ska också Larmcentralen / 
Räddningscentralen utvecklas tillsammans 
med samverkanskommunerna. 

• Under perioden 2016-2018 har flera 
medarbetare möjlighet att gå i pension. 
Eftersom flertalet av dessa medarbetare är 
befäl och/eller har exklusiva kompetenser 
som exempelvis dykare innebär en viss 
osäkerhet i personalförsörjningen och att 
behovet av kompetensutveckling är hög. 
Under 2016 kommer flera medarbetare att 
vara föräldralediga. Samtidigt kommer det att 
blir mer restriktivt när det gäller 
återbesättning av tjänster och olika vikariat.  

• Projektet Ledarutveckling startades utöver 
de centrala ledarutbildningarna och kommer 

att fortsätta under 2016. Syftet är att utveckla 
och stärka samtliga chefer i både 
vardagsledarskap och räddningsledarskap. 

• Rekrytering av beredskapsanställda 
brandmän, räddningstjänstpersonal i 
beredskap (RiB) är en nationell utmaning. Ett 
nationellt projekt har genomförts med målet 
att säkerställa rekrytering av nya brandmän. I 
samband med att årets kollektivavtal för RiB-
personal tecknades, startades ett 
gemensamt arbete med inriktning på hur 
man på bästa sätt kan främja en långsiktig 
personalförsörjning och en hållbar 
arbetsorganisation. Arbetet ska vara klart 
senast  2016-08-31. Framöver kommer 
personalförsörjning av nya 
beredskapsanställda brandmän innebära en 
utmaning för organisationen. 

 

 
 
Ekonomi 
 
 

Mnkr 
Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Budget 
2016 

     

Intäkter 74,8 77,9 78,1 78,4 

Kostnader -74,1 77,9 77,8 78,4 

     

Netto 0,8 0 0,3 0 
Ange prognos per sista oktober. 

 
 

 

Taxor och avgifter 
Taxan för tillstånd och tillsyn inom rådgivning och myndighetsutövning har höjts från 2 505 kr (2015) till 2 568 kr 
(2016). 

 

 

 
 
Investeringar  
 
 

Divisionens investeringsram för 2016 ligger på 1,0 mnkr. En ny traktor kommer att införskaffas till Nyköping och en 
räddningsbåt till Vrena. Till Björshults övningsfält kommer en ny övertändningscontainer att köpas in. En del mindre 
återanskaffningar kommer även att göras under året. 
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Kommunfastigheter 
 
Ansvarsområden 
 
De kommunala verksamheterna inom Nyköpings kommun ska ha en ändamålsenlig, attraktiv, sund och säker 
verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet. Verksamheterna ska använda kommunens lokalresurser effektivt 
och de ska ha en låg miljöpåverkan. 
  
Kommunfastigheter är en del i Tekniska divisionen och är på Kommunstyrelsens uppdrag kommunens lokalförsörjare 
och kommunens lokalplanerare. Uppdraget innebär lokalplanering, förvaltning och drift av kommunens 
fastighetsbestånd som inte är exploatering eller markförvaltning. Kommunfastigheter ska upplåta lokaler åt 
kommunens verksamheter och i förekommande fall externa hyresgäster.  
 
Intern fastighetsförvaltning syftar till att kommunen ska ha en långsiktigt planerad, effektiv, flexibel och 
värdebevarande fastighetsförvaltning, där ekonomi, miljöpåverkan och lokalomställningar aktivt kan anpassas ur 
koncernperspektiv på ett snabbt och aktivt sätt. 
 
Kommunfastigheters drift ansvarar för att hitta energieffektiva lösningar och åtgärder för att minska miljöpåverkan och 
minimera ekonomisk kostnad för fastigheternas energi.  Genom förebyggande tillsyn och kontroll säkerställer driften 
den långsiktiga funktionen av media. Via sin beredskap säkerställer driften att åtgärder kan vidtas vid akuta 
händelser, så att värdet på fastigheterna kan bevaras.   
 
Kommunfastigheter ansvarar för kommunens strategiska och operativa lokalresursplanering i nära samverkan med 
de kommunala verksamheterna. Aktiv Lokalresursplanering syftar till maximalt nyttjande av kommunens lokaler ur ett 
verksamhets- och kostnadsperspektiv. Lokalresursplanen ger input till långsiktning utveckling, ombyggnad samt 
avyttring av kommunens fastigheter. Kommunfastigheter ska vara ett aktivt stöd till kommunens verksamheter vid 
inhyrning av externa lokaler genom att ha en aktiv bevakning av hyresavtal, myndighetskrav, eventuella 
anpassningar av externt förhyrd lokal samt frånträdesförhandling rörande lokal. 
 
Kommunfastigheters uppdrag framgår av avsnitt ”Kommunfastigheters ansvar” i styrdokumentet som 
Kommunstyrelsen har 090928 § 293 beslutat att verksamheten ska vara indelad i:  
 

- Förvaltning 

- Drift och teknik  

- Lokal och bostadssamordning 

 

Kommunfastigheters organisation består därför av avdelningarna:  

- Förvaltning 

- Drift 

- Planering och Utredning. 

 
Mål för prioriterade målområden 2016 
 
 

Prioriterat 
målområde 

Inriktning/ 
övergripande mål 
(styrdokument) 

Nämndmål Indikator 
(informations-
källa) 

Basvärde 
(basår) 

Förväntat 
resultat 2016 
 

Grön omställning Kommunens klimat-
mål ger vägledning för 
hur vi uppnår en håll-
bar utveckling sam-
tidigt som klimat-
påverkande faktorer 
minskar. 

(KF budget 2016) 

År 2020 har den 
totala energi-
förbrukningen i 
kommunens 
fastigheter minskat 
med 20 % (jmf 
2009) 

Energiförbruknin
g i kommunens 
egenförvaltade 
fastigheter 
kWh/kvm 
(Tekniska 
divisionen) 

126 kWh/kvm 
(2014) 

<föregående år 
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Händelser och åtgärder 
 
 
Kommunfastigheter 

Kommunfastigheter har uppdraget att svara för 
kommunens strategiska lokalresursplanering så att 
lokalanvändning och kostnaden för lokaler i 
kommunens verksamheter sammantaget optimeras. 
Förutsättningarna för arbetet är: 

- Framtagande/revidering av årlig 
lokalresursplan 

- Stärka kommunorganisationens kompetens i 
reviderad 7-stegsmodell med tillhörande 
mallar, genom bl a information på chefsplats.  

- Tydliggöra processer och rutiner för extern 
inhyrda lägenheter vilka inte behandlas i 
lokalberedningsprocessen.  

-  

- Stärka kommunorganisationens kompetens 
om vald lokalstyrningsmodell, dess olika steg 
och vem som ansvarar för vad i vilket steg. 

- Utveckling av lokalberedningsgrupp så att 
fungerande beslutsunderlag tas fram till 
lokalstyrgrupp. 

 

Internt inom Kommunfastigheter kommer rutiner och 
processer säkerställas avseende såväl 
lokalberedningsprocess som inhyrning och uthyrning 
av lägenheter.   

De senaste årens nybyggnationer av 
verksamhetslokaler och verksamheternas förändrade 
behov ger ett ökat behov av avyttring av andra 
fastigheter. Kommunfastigheter säkerställer under 
verksamhetsåret rutiner och processer förknippade 
med försäljning av fastighet.   

 

Under 2015 inleddes arbetet med att ta fram teknisk 
standard för kommunens verksamhetslokler. Detta 
slutförs under våren 2016, rutin för och genomförande 
av granskning av handlingar under byggnation och 
rutin för årlig revidering av teknisk standard. 

 

Under verksamhetsåret tydliggörs gränsdragning 
mellan vilka frågor som hanteras av DSO och vilka 
frågor som hanteras av Kommunfastigheter avseende 
bostadsociala frågor. Detta arbete inkluderar 
diskussion om övertagande av anvisningslägenheter. 

 

Kommunens miljömål leder till ett ökat fokus på 
energieffektiviseringsfrågor under kommande period. 
För att möta dessa utmaningar planeras och påbörjas 
förändringar inom Kommunfastigheters verksamhet 
under 2016: 

- Ökad grad av förbyggande åtgärder för att 
minska energiförbrukningen genom kontroll 
av driftstider och regelbunden rondering av 
media.  

- En övergång till ökad samordning av 
investeringar i fastighet eftersträvas. 

Investering i energieffektiviseringsåtgärd bör 
innefatta såväl media som fastighetens 
miljöskal. En sådan förändring förutsätter en 
förändring av ramen och förfoganderätt för 
reinvesteringsmedel till kommunens 
fastigheter. 

- Rutiner och dokumentation rörande 
förebyggande arbete i beslutat 
verksamhetssystem tas fram under året. 

 

Införandet av beslutat verksamhetssystem förutsätter 
processkartläggning av stora delar av 
Kommunfastigheters verksamhet. Detta genomförs 
med koppling till ekonomi och personal. Därmed 
erhåller Kommunfastigheter efter genomfört arbete en 
tydligt genomgången plan för Verksamhet, Personal 
och Ekonomi rörande sin verksamhet. Arbetet 
kommer att ske etappvis, process för process och 
beräknas därför vara färdigställt 2017. 

Under 2016 övertar Kommunfastigheter ansvaret för 
Rosvalla. I samband med övertagande klarläggs 
eventuell underhållskuld, investering och 
reinvesteringsbehov i fastigheten, ansvar för befintlig 
personal vid Rosvalla samt behov av utökning av 
fastighetsteknisk driftpersonal. Kostnader och intäkter 
för övertagandet av Rosvalla ryms inte i denna 
budget.  

Under 2015 har projektet Hälsosam förskola bedrivits.  
Detta projekt har inkluderat inventering av om det i 
inventarier, utrustning och golv i kommunens förskolor 
kan förekomma gifter. Inventeringsresultatet kan leda 
till att fastighetsrelaterade åtgärder behöver 
genomföras. Sådana åtgärder ryms inte i denna 
budget.  

 

Flyktingssituationen i Sverige kommer med stor 
sannolikhet påverka Kommunfastigheters arbete 
under 2016. Kommunfastigheter ansvarar för att ta 
fram lämpliga lokaler för HVB-hem för 
ensamkommande barn och eventuella tillfälliga 
boendeplatser för asylsökande flyktingar. Beroende 
på utvecklingen av flyktingssituationen kan detta 
arbete få en undanträngningseffekt på andra 
arbetsuppgifter inom Kommunfastigheters ansvar.  

 

Under året revideras dokumenthanteringsplan för 
Kommunfastigheter. Kunskapshöjande åtgärder 
genomförs avseende allmän handling och användning 
av Platina. Vidare genomförs en översyn av ruiner för 
diarieföring, upprättande av handling och 
tjänsteanteckning. 

 

Under året kommer ett arbete att inledas som 
säkerställer medarbetarnas engagemang och 
delaktighet i arbetet med Kommunfastigheters 
verksamhetsplan och därtill hörande hantering av 
personalrelaterade rutiner.  
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Ekonomi 
 
 

Mnkr 
Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Budget 
2016 

     

Intäkter 319 336 333 351 

Kostnader 322 336 332 351 

     

Netto -3 0 1 0 
Ange prognos per sista oktober. 

 
 
Investeringar 
 
 
Kommunfastigheter budgeterar 9,5 mnkr för 2016. Inom delar av kommunens fastigheter planeras omläggning av 
tak, byte av fönster och belysning samt ventilationsarbeten. Därutöver finns 35 mnkr avsatta per år 2016-18 för 
långsiktiga verksamhetsanpassningar och för kortsiktiga verksamhetsanpassningar av lokaler finns det avsatt 15 
mnkr 2016, 10 mnkr 2017 och 5 mnkr 2018. Långsiktiga investeringar kommer att objektspecificeras i framskrivningar 
till KS. 
 
 
Volymer och nyckeltal 
 
 

Volymer & Nyckeltal  Bokslut Budget Budget 

2014 2015 2016 

Volymer       
Förvaltad yta, m2  301 186 317 272 318 845 
Inhyrda lokaler, m2 59 811 60 456 64 192 
   -  Varav kommunkontrakt 0 0 7 278 
Antal interna avtal 214 206 224 
Antal externa avtal 237 234 323 
Vakanta lokaler m2 14 674 10 000 15 000 
Antal felanmälan 10 680 11 100 11 000 
Bokförda värden i mnkr 947 1 342 1 263 

 

 

Nyckeltal  
Planerat underhåll, kr/m2 70 39 71 
Akutunderhåll kr/m2 24 24 24 
Uthyrningsgrad, % av total yta 95 97 95 
Förvaltningskostnad, drift kr/m2 92 80 98 
Administrationskostnad kr/m2 53 58 63 
Energikostnad kr/m2 * 157 152 157 
Medelhyra egna fastigheter, kr/m2  721 737 761 
Medelhyra inhyrda lokaler kr/m2 1 169 1 229 1 161 
Kapitalkostnad, kr/m2 229 271 263 
Kommunbidrag förlustfastigheter, tkr 2 900 2 938 5 000 
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Bilaga 1 - Ekonomi 
 
 

 



Internbudget 2016 
 

 

92 av 93 

 

 
 
Bilaga 2- Investeringar 
 
 

Kommunstyrelsen  
   Investeringar inom beslutad KF ram som påbörjas 2016, tkr 

  
     Nr Projekt/beskrivning 2016 2017 2018 

 Nyköpings Arenor 
   0971 Ljud och Ljus Culturum 
   0973 Lås dörrar lokalbokningen 
   0978 Möbler Träffen 
   0974 Mörkläggning Gripenhallen 
   0967 Sargen stora hallen Rosvalla 
   0969 Springfloor Rosvalla 
   0976 Återinvestering i maskiner 
   0981 Upprustning ej fasta redskap 
   

 
Summa Nyköpings Arenor 3 000 

  
     
 

 
    IT-enheten 
   0677 Datorer Nyköping 2016 
   0678 Datorer Oxelösund 2016 
   0685 Elevdatorer 2016 
   0683 Nätuppdat Nyköping 2016 
   0684 Nätuppdat Oxelösund 2016 
   1077 Servrar datahall 2016 
   0994 Skriv/Kop Nyköping 2016 
   0996 Skriv/Kop Oxelösund 2016 
   0681 Surfplattor Nyköping  
   0682 Surfplattor Oxelösund 
   

 
Summa IT 19 830 

  
     0421 Återanskaffning KLK, 2016 170 

  
     
 

Räddningstjänsten 
   1064 Ny traktor inkl plogblad 
   1065 Övertändningscontainer 
   0535 Räddningsbåt Vrena 
   0431 Återanskaffning Räddning 2016 
   

 
Summa Räddningstjänsten 1 000 

  
     Summa investeringar 24 000 0 0 
          
Summa driftkostnader* 91 0 0 

     *Med driftkostnader avses både kapitaltjänstkostnader och andra driftkostnader.  
  Kapitaltjänstkostnaderna börjar löpa månaden efter driftstart. 
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Bilaga 3 - Kompetensutveckling 
 
 

Tkr       Budget 
 

        2016 
 

Externa utbildningskostnader  
   

2 153 
 

Interna utbildningskostnader 
   

250 
 

Reglerad tid för tillsvidareanställd personal 
  

0 
 

   
Summa: 2 403 * 

   

% av 
lönekostnad1: 1,4 % 

 
      * Kommunfastigheter och Samhällsbyggnad - KS ligger under respektive divisions Internbudget 
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