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3 Årets resultat 

God ekonomisk hushållning 
God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat 
krav som återfinns i 8:e kapitlet i 
kommunlagen och innebär att kommunen ska 
upprätta riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och ta fram finansiella och 
verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk 
hushållning. Kommunen ska även besluta om 
man vill använda sig av en 
resultatutjämningsreserv.  

Nyköpings kommun har fattat beslut om 
”Policy för god ekonomisk hushållning” 
Denna policy för god ekonomisk hushållning 
tar sin utgångspunkt i att varje generation ska 
bekosta den kommunala service som 
konsumeras och därigenom lämna över en 
kommun med ett oförändrat finansiellt 
handlingsutrymme till kommande 
generationer.  

För att kunna leva upp till detta beslutades i 
budget 2015 om övergripande mål, inom 
vilka de finansiella målen ingår. Dessa 
redovisas i avsnittet nedan. De övergripande 
målen bedöms ha en relativt god 
måluppfyllelse även om det ekonomiska 
resultatet ej är tillfredsställande. 

I budget 2015 angavs också särskilda 
målområden där resultatet bör förbättras, 

”prioriterade målområden”, inom vilka 
respektive nämnd och produktionsstyrelse 
följer upp angivna målresultat. En 
sammanfattning finns i avsnittet ”Prioriterade 
målområden, sammanfattande bedömning” 
nedan. En total sammanställning finns i 
Bilaga 1. Måluppfyllelsen för prioriterade 
målområden varierar, är något högre än 
2014, men bedöms fortfarande sammantaget 
som svag.  

Sammanfattningsvis är inte målet om god 
ekonomisk hushållning uppfyllt. Nyköpings 
kommun levererar väl och i nivå med övriga 
kommuner i landet inom de flesta områden 
och för de flesta nämnder och verksamheter. 
Nämnder och verksamheter har dock inte till 
fullo levt upp till de höga mål och ambitioner 
som politiker själva satt för sina leveranser 
och kundnöjdhet. En lägre måluppfyllelse 
inom målområdena tillgänglighet och goda 
verksamhetsresultat kan hänga samman med 
den goda måluppfyllelsen inom tillväxt och 
den tid och de resurser det tar att ställa om 
verksamheterna till de högre volymerna. 

  



Övergripande mål  

God service  

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

 

Nöjd-medborgar-index i SCB:s 
medborgarundersökning mäter hur 
medborgarna ser på kommunens 
verksamheter. Det sammanfattande 
betygsindexet 2015 blev 51. Detta är lägre 
än målvärdet (>53), lägre än 2014 (55), lägre 
än jämförbara kommuner (57) och lägre än 
gränsen för ”nöjd” (55). De verksamheter 
som enligt SCB:s analys bör prioriteras för 
att medborgarna ska blir mer nöjda över 
helheten är miljöarbete, grundskolan, 
äldreomsorgen samt gator och vägar. Mest 

nöjda är medborgarna med VA, renhållning, 
kultur och räddningstjänst.  

På området bemötande och tillgänglighet i 
medborgarundersökningen får Nyköping 
betygsindex 52, d v s strax under ”nöjd”. I 
servicemätningen får Nyköping mycket bra 
värden, betydligt högre än 2014. Nyköping 
har alltså utnyttjat den förbättringspotential 
som man fann i servicemätningen 2014 på 
ett mycket bra sätt. Målet om god service är i 
detta avseende klart uppfyllt. 
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Hållbar utveckling  

De som bor, verkar och vistas här ska uppleva utveckling av ett hållbart Nyköping.  

Ekonomisk hållbar utveckling  

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

 

 

Kommunen når fyra av sina fem finansiella 
mål 
Kommunen visar en god soliditet, en hög 
självfinansieringsgrad för investeringar och en 
god förmåga att göra prognoser. Dessutom 
ökar befolkningen mer än målet 700 
personer. Ett mål, årets resultat i förhållande 
till skatteintäkter och generella bidrag, nås 
inte, även om resultatet fortfarande är positivt. 
Det måste anses vara en god måluppfyllelse. 

De närmaste åren förväntas bli finansiellt tuffa 
för Nyköping, eftersom kommunen liksom 
många andra kommuner, står inför 
utmaningar som ökade investeringar och 
ökande behov hänförliga till 
befolkningsförändringar. Detta innebär att 

kostnaderna för kommunala tjänster kommer 
att öka snabbare än tidigare. En utmaning blir 
hur mycket av investeringarna som ska 
finansieras via skatteintäkter respektive 
främmande kapital i form av lån. Detta kan i 
sin tur påverka utrymmet för att finansiera 
kommunens löpande drift i form av löner, 
lokaler, m.m. För att klara av att uppfylla 
kommunens mål för god ekonomisk 
hushållning – dvs. ett resultat på 1,9 % av 
skatteintäkterna för planperioden, en soliditet 
>0 och en självfinansieringsgrad på 60 %, 
krävs en fortsatt aktiv ekonomistyrning 
framöver. Ytterligare beskrivning och analys 
av de finansiella målen för god ekonomisk 
hushållning sker i avsnittet Finansiell analys. 
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Befolkningsutveckling 
Befolkningen i Nyköping ökade med 754 
(470)personer under 2015 (fg år inom 
parentes) eller 1,4 %, vilket betyder att 
kommunen nådde målet att öka 700 
personer under året. Be-folkningen i Sverige 
ökade med 1,1 % under samma period. Vid 
årets slut uppgick antalet invånare i 
Nyköpings Kommun till 54 262 personer. 
Ökningen beror nästan helt och hållet på att 
fler flyttat till kommunen. 3 003 (2 720) 
personer flyttade till kommunen under 2015, 
samtidigt valde 2 302 (2 267) personer att 
flytta ut. Det ger ett positivt flyttningsnetto 
med 701 (453) personer. Flyttningsnettots 
fördelning ser ut som följande; flest, 54 %, 
flyttar in från andra län, 28 % flyttar in från 
länet och 18 % kommer från utlandet, 
Ungefär likadant som 2014. 601 (561) 
nyfödda och 550 (547)avlidna ger ett 
födelseöverskott på 51 (14) personer. 

Medelåldern för kommunens invånare är 
samma som 2014, 43,1 år. Det är högre än 
rikets 41,2 och länets 42,4. Det avspeglas 
också i fördelningen mellan olika 
åldersgrupper med högre andel personer i 
de äldre åldergrupperna i Nyköping jämfört 
med både riket och länet. Andelen personer 
i ”arbetsför ålder” är 2,9 procentenheter 
lägre i Nyköping än i riket, 2014 var 
motsvarande siffra 2,5 procentenheter. 
Nyköpingsbefolkning består till 50,6 % av 
kvinnor. I länet är 50,0 % kvinnor och i riket 

är motsvarande siffra 49,9 %. Andelen 
kvinnor i kommunen har sedan 2014 stigit 
med 0,1 procentandel. 
 
Åldersgrupper % Nyköping Länet Riket

0-6 år 8,0 8,2 8,4

7-17 år 12,3 12,8 12,2

18-24 år 8,2 8,3 8,8

25-64 år 47,9 48,5 50,8

65-79 år 17,5 16,8 14,7

80-w år 6,1 5,5 5,1

 

Boende och bostadsbyggande 
Antalet färdigställda lägenheter ökade stort 
under 2015 till 257 st, jämfört med 176 st 
2014. Den tredje största ökningen sedan 20 
år tillbaka. 

Av de 257 bostäder som färdigställdes var 
48 (24) enbostadshus, 203 (152) 
flerbostadshus och 6 (14) fritidshus, lika 
många som rad- och parhusen.  

För påbörjade lägenheter blev 2015 inte ett 
rekordår på samma sätt som 2014, då 
bostadsbyggandet återhämtade sig efter de 
rekordfå byggstarterna under 2013. Antalet 
påbörjade lägenheter blev 128 (256). 

Antalet bygglov ökade 2015, 521 st, jämfört 
med 2014, då antalet var 450 st. Under 
2015 har bygglov beviljats för 85 ännu ej 
påbörjade bostäder, främst i flerbostadshus.  
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Socialt hållbar utveckling  

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

 

Resultat för god upplevd hälsa i befolkningen 
visar att utfallet blev 73 % för 2015, vilket är 
två procentenheter lägre än målet. (Siffran är 
dock ett medelvärde för åren 2012 – 2015 
vilket gör att den isolerade siffran för 2015 
inte går att ta fram.)  

Resultat för god upplevd hälsa i årskurs 9 
finns inte för 2015. Resultat för dessa 
indikatorer kommer att finnas för 2016 då nya 
enkäter och undersökningar beräknas göras. 

Målet att öka delaktighetsindex har inte 
uppfyllts. 

Sjukpenningtal ökar successivt i Nyköping 
liksom i riket. Värdet för 2015 presenteras i 
april. Det är inte troligt att talet skulle ha 
sjunkit så lågt som till målvärdet. 

Resultat för andel högskoleutbildade under 
2015 kommer i april 2016. När det gäller 
utbildning som bedrivs inom SFI (Svenska för 

invandrare) har andelen med godkända betyg 
bland de studerande mer än fördubblats. 
Bland annat har antalet veckotimmar med 
lärarledd undervisning minskat vilket har gjort 
att de studerande orkar med sina studier 
bättre men också att lärarna räcker till fler. 
Det har också gjort att de studerande har tid 
att kombinera studierna med praktik eller 
andra ämnen. 

Målet att höja värdet för Nöjd-region-index, 
plats att leva och bo har inte uppfyllts då 
resultatet har sjunkit från 62 2014 till 59 
2015. Resultatet är fortfarande över 55 som 
är gränsen för ”nöjd”. De delar av resultatet 
som sticker ut vid jämförelse med övriga 
kommuner i undersökningen är 
Utbildningsmöjligheter där resultatet är lägre 
än genomsnittet och betygsindexet för 
faktorn Kommersiellt utbud där resultatet är 
högre än genomsnittet.  
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Delaktighet, inflytande, påverkan, 
tillgänglighet 
Indexet för Bemötande och tillgänglighet i 
SCB:s medborgarundersökning visar ett 
resultat på 52 vilket är lägre än tidigare år. 
Minst nöjda är medborgare mellan 18-24 år 
och mest nöjda är de i åldersgruppen 55-64 
år. 

Nöjd-Inflytande-index visar något sämre 
resultat i Nyköping jämfört med kommuner i 
samma storleksklass. Minst nöjda är 
medborgarna med faktorerna Påverkan och 
Kontakt medan Information bedöms bättre 
och i samma nivå som liknande kommuner. 

Det sker ett omfattande arbete inom 
kommunens olika verksamheter som syftar till 
att öka integrationen av nyanlända genom att 
bjuda in till delaktighet i samhällslivet. Till 
exempel har det gjorts stora satsningar på att 
rekrytera integrationspedagoger och 
ungdomsstödjare. Näringslivsenheten har 
deltagit i det landsomfattande projektet 
Fritidsbanken. Informationsmaterial och 
kommunikationsinsatser har tagits fram på 
olika språk för att nå grupper som inte talar 
svenska. Olika avdelningar inom kommunen 

har erbjudit praktik till medborgare som är 
födda utanför Europa. 

Barn och unga 
Ett av målen i ”Strategin för integration och 
social sammanhållning” är att ungdomar i 
målgruppen som slutfört årskurs 9 ska ha 
studieresultat i det svenska språket som ger 
lika möjlighet som andra grupper att söka till 
gymnasiet. Målet (index 70) har inte nåtts 
men däremot är det en positiv trend vid 
jämförelse med 2011. Utfall 2014: 61 
(jämfört med 2011: 51). 

Kommunen har i ett samarbete mellan HR 
och Campus tagit fram praktikplatser, 
traineeplatser och åtgärdsanställningar som 
riktar sig till ungdomar mellan 18-25 år. 
Sedan starten i december 2013 har ett 
femtiotal ungdomar fått ta del av dessa 
insatser. 

Trygga, säkra och trivsamma miljöer 
I SCB:s medborgarundersökning visar det 
sig att trygghet och bostäder är de två 
områden som Nyköpings kommun kan arbeta 
med för att få mest inverkan på resultatet NRI 
(Nöjd-Region-index) och alltså få fler 
medborgare att bli nöjda med kommunen 
som en plats att leva och bo i. 
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Ekologisk hållbar utveckling  
Att till nästa generation (2020) lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. 

 

 
Det övergripande målet är att till nästa 
generation (år 2020) lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser.  

I ett ekologiskt hållbart samhälle kan vi inte 
leva på ett sätt som förstör våra barns eller 
framtida generationers möjlighet att leva ett 
gott liv. Det innebär att vi behöver 
resurseffektiva kretslopp, fria från farliga 
ämnen. Att den biologiska mångfalden och 
natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och 
nyttjas hållbart. Att vår konsumtion orsakar så 
små miljö- och hälsoproblem som möjligt. 

Inriktningen för kommunens arbete, för ett 
hållbart Nyköping, finns angivet i Miljö- och 
folkhälsopolicyn 2012-2015. Det är utifrån 
den policyn som Kommunfullmäktige har 
fastställt de övergripande målen för en 
ekologisk hållbar utveckling. 

Trygga, sunda och säkra miljöer och 
produkter 
I Nyköping ska det vara lätt att göra 
miljövänliga val – lätt att göra rätt. Generellt 
är medborgarna nöjda med kommunens 
insatser för att kunna leva miljövänligt (enligt 
SCB:s medborgarundersökning). Indexvärdet 
är oförändrat på 56 av 100 och ligger 
därmed kvar över den satta gränsen för 

”nöjd” på 55. Men jämfört med kommuner i 
samma storleksklass är Nyköpings resultat 
fortfarande lägre, vilket gör detta till ett 
förbättringsområde.  

Klimat och energi 
Senaste statistiken, för år 2013, visar att 
utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser i 
Nyköpings kommun (geografiskt område) har 
fortsatt att minska. Mellan åren 1990-2013 
minskade utsläppen med 42 %.  

Minskningen har framför allt skett inom 
energisektorn. Dels då uppvärmning av 
bostäder och lokaler ställts om från 
oljeeldning, dels av det fortlöpande 
energieffektiviseringsarbetet. Utsläppen av 
växthusgaser har även minskat både från 
avfallsdeponier på grund av deponiförbudet 
och från jordbruket då dels djurhållningen 
(mjölkkor och grisar) minskat, dels 
användnigen av mineralgödsel minskat. Det 
är fortsatt transporter och framför allt 
personbilar som står för majoriteten av 
utsläppen i kommunen (65 %). Men från år 
2011 visar statistiken på en nedgång även 
för transportsektorn, vilket beror på 
energisnålare fordon, fler miljöbilar och att vi 
årligen kör färre mil per invånare.   

I beräkningarna ingår inte växthusgasutsläpp 
som sker i andra länder på grund av vår 
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konsumtion. Nationell statistik visar att under 
de senaste tjugo åren har dessa utsläpp ökat 
med 50 %. För att klara det globala 1,5-
gradersmålet som sattes på klimatmötet i 
Paris behöver alla utsläpp minska totalt. 
Därför behövs ett aktivt åtgärdsarbete såväl 
lokalt som globalt.     

Natur och vatten 
Kvävehalten i Mellanfjärden har minskat under 
året jämfört med nivåerna 2014, men 
statusen för fjärden bedöms fortfarande som 
otillfredsställande. För att uppnå god 
ekologisk status enligt Vattendirektivet bör 
kvävehalterna i Mellanfjärden ligga mellan 
322-350 μg/liter. 

Kväve och fosfor är de viktigaste 
näringsämnena för växter i vattendrag, sjöar 
och hav men när tillförseln blir för stor leder 
det till övergödning. Övergödning klassas 

som det enskilt största miljöproblemet längs 
Södermanlands kustvatten och Mellanfjärden 
är bedömd som mycket övergödd 
(Vattenmyndigheten).  

Den dominerande källan av kväveutsläpp till 
Mellanfjärden är från jordbruket och tätortens 
reningsverk. Efter genomförda 
förbättringsåtgärder klarar Brandholmens 
reningsverk sedan år 2013 kraven för 
kväverening. Näring från jordbruksmark förs 
med åarna, trenden under år 2000-2015 
visar på minskade kvävehalter från framför allt 
Svärtaån men även från Nyköpingsån och 
Kilaån. Under 2016 tar regeringen beslut om 
nya åtgärdsprogram för åren 2016-2021, 
vilket omfattar de åtgärder som behöver 
genomföras för att nå Vattendirektivets mål 
om god vattenstatus. 
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Prioriterade målområden - sammanfattande bedömning 

Förklaringar 
Pilarna i tabellerna visar trenden för indikatorer 2012-2015. Färgmarkeringen anger om målvärdet 
är uppfyllt (grönt) eller inte (rött). 

Kkik betyder ”kommunens kvalitet i korthet”. SKL samlar in värden och presenterar en rapport där 
Nyköping jämförs med övriga deltagande kommuner, för närvarande 240 st. I sammanställningen 
betyder placering mycket bra att Nyköpings placering befinner sig inom de 25 % bästa 
kommunerna. Bra ligger mellan 26 och 50 %, dåligt mellan 51 och 75 %, mycket dåligt mellan 
76 och 100 %. En presentation av Nyköpings resultat finns på hemsidan. Hela rapporten för alla 
kommuner finns på SKL:s hemsida. Alla mål och indikatorer med kommentarer finns i en bilaga. 

Grön omställning  

Det övergripande målet för grön omställning är att Nyköpings kommuns strategiska planering och 
verksamheter gör det lätt för medborgarna att göra miljövänliga val i vardagen. Utsläpp av 
växthusgaser ska minska, tillståndet i våra vatten förbättras och mängden restavfall minska. 

Mål 

Indikator Trend Uppfyllt

Energiförbrukning i 
kommunens fastigheter 
minskar 

  

Andel ekologisk mat som 
serveras kommunens 
matgäster (KKiK) 

  

Andel miljöklassade 
fordon i kommunens 
verksamhet (kkik) 

  

 

Energiförbrukningen i kommunens fastigheter 
visar en positiv utveckling mot målet 2020. 
Andelen ekologisk mat ökar successivt med 
en stor förbättring 2015 med det nya 
livsmedelsavtalet. Andel miljöklassade fordon 
är långt från måluppfyllelse. Från och med 
maj 2015 anskaffas dock alla fordon enligt 
den senaste miljöbilsklassningen, vilket det 
tidigare avtalet inte möjliggjorde. 

Verksamhetsnämndernas nämndmål innebär 
olika krav på leverantörer om konkreta 

åtgärder. Alla dessa lämnar positiva bidrag till 
måluppfyllelse. 

Indikator Trend Uppfyllt

Antal inventerade enskilda 
avlopp 

 
 

 

Miljönämnden har som långsiktigt mål att 
2021 ska alla enskilda avlopp vara 
inventerade och åtgärdade, vilket kommer att 
bidra till förbättrat tillstånd i våra vatten. 

Indikator Trend Uppfyllt

Andel hushållsavfall som 
återvinns (kkik) 

 
 

 

Andelen av hushållsavfallet som återvinns 
ökar för varje år.  

En ny styrande avfallstaxa förväntas förbättra 
resultatet ytterligare.  

 

Kkik 
I kkik-området samhällsutveckling ingår tre 
mått om miljö. Nyköping placerar sig mycket 
bra inom måtten återvinning av hushållsavfall 

och ekologiska livsmedel, men mycket dåligt 
för andel miljöbilar. 

Sammantaget anses målområdet grön omställning uppfyllt. 
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Tillväxt   

Det övergripande målet för tillväxt är att befolkningen ska öka med 700 invånare/år, att skapa ett 
bra företagsklimat med god och snabb myndighetshandläggning samt att fler arbetstillfällen 
utvecklas på den lokala arbetsmarknaden. 

Mål 

Indikator Trend Uppfyllt

Antal invånare 
 

 

Antal nya bostäder i 
antagna detaljplaner 

 

 

 

Befolkningen har ökat med 754 personer. 
Verksamhetsnämndernas bidrag för att göra 
kommunen attraktiv för inflyttning uppvisar 
varierande måluppfyllelse. Förskolan har 
långa väntetider. Grundskoleresultaten når 
inte upp till den politiska ambitionen och 
detsamma gäller medborgarnas nöjdhet med 
kulturen och äldreomsorgen. 

 

Indikator Trend Uppfyllt

Nystartade företag (kkik) 
 

 

Kommunranking enligt 
Svenskt Näringsliv 

 

 

 

Antal nya företag uppfyller målvärdet med 
råge. I Svenskt näringslivs ranking om 
företagsklimat sjunker Nyköpings placering. 
Företagarnas betyg på företagsklimatet är 
dock oförändrat, totalbetyget dras bland 
annat ned av politikernas uppfattning. 
Miljönämnden redovisar uppfyllt målvärde för 
god och snabb myndighetsutövning, men det 
gör inte Socialnämnden. Måtten om högre 
utbildning visar goda resultat. 

 

Kkik 
Inom kkik-området samhällsutveckling 
placerar sig Nyköping bra för andel 
förvärvsarbetande, nyregistrerade företag, 
sjukpenningtal och hur nöjda medborgarna är 

med Nyköping som bostadsort. Hur många 
invånare som fått ekonomiskt bistånd ger en 
dålig placering och företagsklimatet som det 
har mätts av SKL en mycket dålig placering. 

Befolkning och antal företag har alltså ökat, varför tillväxtmålet anses uppfyllt även om inte 
alla nämndmål är uppfyllda 
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Goda verksamhetsresultat  

Det övergripande målet för goda verksamhetsresultat är goda resultat och nöjda brukare. 

Mål 
Sammanlagt 23 indikatorer för goda 
verksamhetsresultat är långt ifrån tillräckligt 
för att spegla kommunens stora och 
varierade verksamheter. Att visa dem i en 
tabell ger inte en rättvisande bild av helheten. 

Indikatorerna för goda verksamhetsresultat 
inom skolområdet har alla utom en 
förbättrats, dock når inte alla upp till sitt 
målvärde. Övriga indikatorer är spridda över 
alla verksamheter. Den enda av dessa som 
försämrats är livsmedelstillsynen. Med det 
urval som finns i Kommunfullmäktiges budget 
är resultatet bra. 

Mätningar av nöjdhet finns inom tio 
verksamheter. Inom grupp- och 
serviceboende, personlig assistans, VA, 
miljötillsyn, bygglov samt livsmedelstillsyn har 
nöjdheten ökat enligt undersökningarna. 
Bygglov och livsmedelstillsyn når dock inte 
upp till sitt målvärde. Nöjdheten på 
äldreboende, inom hemtjänsten och bland 
företagarna har minskat. Medborgarnas 
nöjdhet med stadsmiljön har också minskat, 
men ligger ändå över målvärdet. 

 

 

Kkik 
Inom kkik-området effektivitet får Nyköping en 
mycket dålig placering för kostnad för 
förskola. För grundskolan är resultaten i åk 6 
och gymnasiebehörighet bra jämfört med 
andra kommuner. Resultaten i åk 3, elevernas 
attityd till undervisningen i åk 8 samt 
kostnaden för grundskolan är dåliga i 
jämförelsen. Andelen gymnasieelever som 
fullföljer inom fyra år är jämförelsevis bra, 
gymnasiets effektivitet får mycket bra resultat. 

Inom äldreomsorgen får alla mått för 
hemtjänsten en bra placering. Det får också 
kostnaden för äldreboende, medan 
kvalitetsaspekterna får en dålig och 
brukarbedömningen en mycket dålig 
placering. Slutligen får LSS-boende och 
ungdomsvården inom individ- och 
familjeomsorgen dåliga resultat jämfört med 
övriga kommuner. 

 

Medborgarundersökning 
SCB:s medborgarundersökning mäter 
invånarnas nöjdhet med kommunens 
verksamheter.  Nöjd-medborgar-index för 
helheten är 51, vilket tolkas som godkänt. 
Mest nöjd är man i Nyköping med 

räddningstjänsten och VA-verksamheten som 
båda ligger ett indexsteg från ”mycket nöjd”. 
Sämst värden, men fortfarande godkänt, ger 
medborgarna till äldreomsorg och stöd till 
utsatta personer. 

Ingen av kommunens många verksamheter kan entydigt bedömas som att de uppfyller 
eller inte uppfyller målområdet utifrån de indikatorer och mått som finns redovisade.  

Utifrån redovisade nämndmål anses målområdet goda verksamhetsresultat uppfyllt. Med 
tilläggsinformationen från kkik och SCB:s medborgarundersökning blir det mera tveksamt. 
En förklaring kan ligga i den höga tillväxten om verksamheterna inte hinner anpassa sig till 
behov och önskemål från en snabbt växande befolkning 



Delaktighet   

Det övergripande målet för delaktighet är att alla brukare upplever att de kan påverka sin vardag 
och att alla kan vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet. 

Mål 

Indikator Trend Uppfyllt

Nöjd med (bland annat) 
inflytande, förskolan 

 
 

Nöjd med (bland annat) 
inflytande, grundskolan 

 

 

Placerade barn som 
kommer till tals om 
insatser som rör dem 

 

 

 
Nöjdhetsmåtten i förskola och skola 
efterfrågar inte bara inflytande, utan även 
trygghet, trivsel och möjlighet att ta ansvar. 
Den negativa avvikelsen från målvärde för 
grundskolan är relativt stor. Nämnden bör ta 
ställning till om det finns anledning att kräva 
förbättringar eller om målvärdet är för högt 
satt. Detsamma gäller placerade barn inom 
individ- och familjeomsorgen där man har 
mätt om de fått möjlighet till enskilda samtal 
med sin socialsekreterare. 

Indikator Trend Uppfyllt

Nöjd-Inflytande-index, 
helhet (kkik) 

 

 

Nöjd med delaktighet i 
samhällsplanering  

 

 

   

De viktigaste indikatorerna för möjlighet att 
vara delaktig i samhällslivet är negativa. I 
SCB:s medborgarundersökning är värdena 
för nöjdhet med delaktighet i 
samhällsplaneringen respektive Nöjd-
Inflytande-index lägre än målvärde och visar 
sjunkande trend. De indikatorer som innebär 
genomförande av insatser för ökad 
delaktighet är uppfyllda, men åtgärderna har 
uppenbarligen ännu inte fått effekt. 

 

Kkik 
I kkik-området tillgänglighet får Nyköpings 
kommun mycket bra placering för sin 
hemsida och de förutsättningar som 
kommunen ger sina medborgare till 

delaktighet. Däremot får medborgarnas 
uppfattning om möjlighet till inflytande en 
dålig placering med ett värde som tolkas som 
inte godkänt. 

 

Medborgarundersökning  
I SCB:s medborgarundersökning kan man 
inom Nöjd-Inflytande-index se att området 
kommunens information anses bra medan 

kontakt och förtroende får nätt och jämnt 
godkänt. Index för påverkan är lägre än 
gränsen för godkänt.  

Sammantaget anses målområdet delaktighet inte uppfyllt. 
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Tillgänglighet  

Det övergripande målet för delaktighet är att medborgare enkelt kommer i kontakt med 
kommunen och upplever kommunens tjänster och service som tillgängliga samt att alla på lika 
villkor kan komma in i kommunens lokaler, ta del av kommunens information samt delta i 
kommunalt arrangerade evenemang. 

Mål 

Indikator Trend Uppfyllt 

Svarstid till 
kommunens växel 

  

Besökare på lokala 
servicekontoren 

  

Tillgång till natt- och 
helgomsorg för barn 
 
Flera av tillgänglighetsmåtten mäts vart annat 

år och resultat för 2015 saknas. Resultaten 
för de lokala servicekontoren, biblioteket och 
kommunens växel uppfyller målvärde. 
Resultaten för återvinningscentralen och 
miljö- och livsmedelsenheterna förbättras 
utan att nå upp till målvärde. Tillgången till 
natt- och helgomsorg för barn ligger 
oförändrad precis under målvärde. 

 

Kkik 
I kkik-området tillgänglighet får Nyköping en 
bra placering när det gäller ”att få svar på en 
enkel fråga”. Öppettiderna på bibliotek och 
återvinningscentral är mycket bra, men det 
totala tillgänglighetsmåttet innehåller även 
öppettider på badhuset (som varit stängt) 

och får då en dålig placering. Väntetiderna till 
förskola och försörjningsstöd får mycket dålig 
placering. Väntetid till särskilt boende inom 
äldreomsorgen är bra jämfört med andra 
kommuner. 

 

Medborgarundersökning  
Betygsindex för ”bemötande och 
tillgänglighet” i SCB:s 
medborgarundersökning är 52, det vill säga 

godkänt. Detta är lägre än rikssnitt och 
jämförbara kommuner där alla värden ligger 
över 55 som innebär att man är nöjd. 

Sammantaget är det en ofullständig bild av tillgängligheten, men utifrån resultaten för 
nämndmålen anses målet till stor del uppfyllt.  

Med den tilläggsinformation som finns i kkik och medborgarundersökningen skulle målet i stället 
bedömas som inte uppfyllt. Även detta kan vara en effekt av en snabb befolkningstillväxt.  
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Kommunal organisation   

Det övergripande målet för delaktighet är att Nyköping stärker sin ställning som attraktiv 
arbetsgivare. 

 

Av sju målvärden är endast tre redovisade för 
2015, och bara ett av dem uppnår målvärde 
(andel utbildade undersköterskor inom 

särskilt boende). Bristerna beror bland annat 
på problem vid införandet av det nya 
personal- och lönesystemet. 

Sammantaget utifrån tillgängliga resultat är målområdet inte uppfyllt 
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Finansiell analys 

Modell för finansiell analys 
För att kartlägga och analysera resultat, 
utveckling och ställning för Nyköpings 
kommun används en finansiell analysmodell 
som utvecklats av Kommunforskning i 
Västsverige. Modellen utgår från fyra viktiga 
finansiella aspekter. Dessa är det finansiella 
resultatet, kapacitetsutvecklingen, 

riskförhållanden samt kontrollen över den 
finansiella utvecklingen. Målsättningen är att 
utifrån dessa perspektiv identifiera finansiella 
möjligheter och problem för Nyköping, och 
därigenom kunna klargöra om kommunen 
har en god ekonomisk hushållning som 
föreskrivits i kommunallagen. 

 

Resultat och kapacitet 

Årets resultat  
Mnkr Bokslut 

2015
Budget 

2015 
Avvikelse Bokslut 

2014
Nämnderna -2 688,5 -2 701,4 12,9 -2 590,9
Produktionens resultat -40,7 0,0 -40,7 -37,0
Avgiftskollektivets resultat -3,0 0,0 -3,0 5,1
Verksamhetens nettokostnader enl driftredovisningen -2 732,2 -2 701,4 -30,8 -2 622,8
Finansförvaltningen inkl reavinster 2 740,8 2 734,4 6,4 2 646,2
Årets redovisade resultat 8,6 33,0 -24,4 23,5
Reavinster materiella anläggningstillgångar -5,0 0,0 -5,0 -25,3
Reavinster finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 -9,6
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 3,6 33,0 -29,4 -11,4
Synnerliga skäl: Justeringsposter mot tidigare års resultat 8,8 0 8,8 7,6
Årets justerade resultat 12,4 33,0 -20,6 -3,8

 
Balanskravsresultat från tidigare år -3,8
Summa 8,6
Justerat resultat att reglera 0,0

 

Nyköpings kommuns redovisade resultat för 
2015 uppgår till 9 mnkr. Jämfört med budget 
är det 24 mnkr sämre och jämfört med 2014 
15 mnkr sämre. I det redovisade resultatet 
ingår återbetalningen av AFA-medel från 
2004 20 mnkr, reavinster med 5 mnkr och 
kostnader på 9 mnkr som enligt beslut 
disponeras ur tidigare års resultat. Efter 
justering för reavinster och tidigare års 
resultat är årets justerade resultat 12 mnkr. 
Jämfört med budget 21 mnkr sämre men 
jämfört med 2014, 16 mnkr bättre. När också 
2014 års minusresultat är återställt, är årets 
reglerade justerade resultat 9 mnkr.  

Den enskilt största förklaringen till den 
negativa budgetavvikelsen är kostnads- och 

volymförändringar, framförallt inom 
försörjningsstödet och hemtjänsten, men 
även inom förskolan. För mer kommentarer 
och övriga avvikelser mot budget och 
förändringar jämfört med 2014 och budget, 
se Driftsredovisningen.  

Utvecklingen av intäkter och kostnader 
En viktig förutsättning för god ekonomisk 
hushållning är att det finns en balans mellan 
de löpande intäkterna och kostnaderna och 
kommunens skatteintäkter. Det innebär att 
verksamhetens kostnader inte ska öka i 
snabbare takt än skatteintäkter och 
statsbidrag.  
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Kommunfullmäktige har valt att sätta ett 
resultatmål till att resultatet ska uppgå till 
minst 1,2 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag, för att kommunens skulder inte 

ska öka i framtiden och det finansiella 
handlingsutrymmet både på kort och lång sikt 
inte ska försvagas. 

 

Mål: 

Årets resultat enligt resultaträkningen i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 
ska uppgå till minst 1,2 % för 2015. 

För 2015 är värdet 0,3 %, en sänkning sedan 2013, då värdet var 1,3 % och 2014 då värdet 
var 0,9 %. Den främsta orsaken är att kostnaderna, bl a avskrivningarna, stigit i högre takt än 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Detta innebär att målet inte är uppfyllt. 

 

 

Nettokostnadsandel 
% 2015 2014 2013

Verksamhetens intäkter och kostnader (netto) 93,2 94,7 92,3

Planenliga avskrivningar 6,0 5,1 5,9

Nettokostnadsandel exkl. jämför.poster och finansnetto 99,3 99,8 98,3

Finansnetto 0,4 -0,1 0,4

Nettokostnadsandel exkl. jämförelsestörande poster 99,6 99,7 98,7

Jämförelsestörande engångsposter -0,0 -0,6 -0,1

Nettokostnadsandel
1
 99,7 99,1 98,7

 

                                                 
1 I relation till skatteintäkter samt kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag. Observera att minustecken framför finansnettot 
innebär ett positivt finansnetto. 

 
En grundläggande förutsättning för att uppnå 
och vidmakthålla en god ekonomisk 
hushållning är att balansen mellan löpande 
intäkter och kostnader är god. Ett 
djuplodande mått på denna balans är 
nettokostnadsandelen, som innebär att 
samtliga löpande kostnader inklusive 
finansnetto relateras till skatteintäkter samt 
statsbidrag och utjämning. Redovisas en 
nettokostnadsandel under 100 % har 
kommunen en positiv balans mellan löpande 
kostnader och intäkter. När Nyköpings 
nettokostnadsandel analyseras, framgår det 
att nettot av verksamhetens intäkter och 
kostnader under 2015 tog i anspråk 99,7 % 
av skatteintäkterna 2015, något bättre än 

2014 då nettokostnadsandelen var 99,1 %. 
2013 var nettokostnadsandelen 98,7 %, det 
betyder att kommunens nettokostnader tar en 
större del av skatteintäkterna i anspråk 2015 
än 2013. 

Under 2015 har Nyköping haft två 
jämförelsestörande intäkter, återbetalda 
premier från AFA om 20 mnkr och en reavinst 
för materiella anläggningstillgångar om 5 
mnkr. Det har varit två jämförelsestörande 
kostnader, dels den kostnad som uppstod då 
kommunen förändrade sättet att redovisa 
ferie- och uppehållslöneskulden, 12 mnkr, 
dels reaförluster som uppstått vid försäljning 
av anläggningstillgångar, 5 mnkr.  



40 

Balanskravsutredning med 
resultatutjämningsreserv, RUR 
Kommuner har sedan år 1992 enligt 
kommunallagen haft krav på sig att 
verksamheten ska bedrivas enligt god 
ekonomisk hushållning. Under år 2000 tillkom 
även balanskravet och under 2013 infördes 
en möjlighet till resultatutjämningsreserver 
(RUR). Samtliga dessa lagstiftningskrav ska 
årligen följas upp i årsredovisningens 
förvaltningsberättelse. Balanskravet innebär i 
korthet att kommunen ska besluta om en 
budget där intäkterna överstiger kostnaderna. 
Om resultatet ändå blir negativt i bokslutet är 
huvudprincipen att underskottet ska 
kompenseras med motsvarande överskott 
inom tre år och att kommunfullmäktige i en 
plan ska ange hur det ska ske. Under 2014 
redovisade Nyköpings kommun ett negativt 
balanskravsresultat om 3,8 mnkr, vilket är 
återställt i årets bokslut. 

Sedan 2013 är det möjligt för kommuner och 
landsting att reservera medel till RUR, och 
därmed under vissa förutsättningar föra 
medel mellan olika år. Tanken är att överskott 
ska kunna reserveras i RUR under finansiellt 
goda tider, då skatteintäkterna ökar 
ordentligt, för att sedan användas för att 
täcka hela eller delar av underskott under 

svagare tider, då skatteintäkterna minskar 
eller endast måttligt ökar. Enligt Nyköpings 
kommunfullmäktiges riktlinjer kan en 
reservering till RUR ske utifrån fastställda 
krav i Policy för God ekonomisk hushållning.  

Då Nyköping med resultatet för 2015 inte 
uppfyller kraven, kommer inte någon 
avsättning till RUR att göras.  

Öronmärkning av resultatet 
Av kommunens Policy för god ekonomisk 
hushållning framgår att om resultatet i 
årsbokslutet är positivt kan det under vissa 
förutsättningar öronmärkas inom det egna 
kapitalet för att användas till särskilda 
ändamål. Om öronmärkning sker är 
bedömningen att kostnaderna ska undantas 
vid balanskravsutredningen det år kapitalet 
används, utifrån så kallade synnerliga skäl. 

Fullmäktige beslutade i bokslutet 2014 om 
att öronmärka 58 mnkr för beslut 2015 och 
framåt. Av dessa har 2 mnkr ianspråktagits 
genom beslut fram till och med 31 december 
2015. Det innebär att 56 mnkr återstår att 
besluta om enligt nedanstående tabell. Se 
vidare not 40 hur medlen utnyttjats under 
året. Utifrån resultatet 2015 finns inte 
förutsättningar att avsätta nya medel. 

 

Mnkr Tillgängliga medel 
för beslut 2015 

och framåt

Beslut tagna efter 
föregående 

årsredovisning 
(tom 2015-12-31) 

Återstår för KS-
beslut 2016 och 

framåt

Tillväxtbefrämjande åtgärder (KF-beslut) 0,1   0,1

Avsättning för deponi 15,0   15,0

Klimat- och miljöåtgärder för en grön omställning 16,3 -0,1 16,2

Sociala investeringar 18,3 -1,8 16,5

Satsning på förbättrade skolresultat 2,8   2,8

Stöd till föreningar för breddad rekrytering 0,2   0,2

Landsbygdsfond 1,1 -0,2 0,9

Kompetensutveckling/organisationsanpassning 3,6   3,6

Återföring av positivt resultat - kvalitetshöjande effekter 
med inriktning mot personal 

0,3 -0,3 0,0

Arbetskläder förskolor 0,3 0,0 0,3

Summa 57,9 -2,4 55,5
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Årets investeringar 
 Utfall 2015 Budget 

2015
Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012

Investeringsvolym brutto (mnkr) 344 761 682 618 290

Investeringsvolym efter avdrag för 
investerings-inkomster (mnkr) 

314 746 657 607 278

Investeringsvolym/ 
skatteintäkter (%) 

11 % 27 % 25 % 24 % 11 %

 
Nyköpings kommuns samlade investerings-
volym under 2015 uppgick till 344 mnkr, 
vilket var nästan hälften av vad som 
investerades under respektive år 2013 och 
2014. Planen var att samma höga 
investeringstakt skulle hållas även under 
2015. Men flera större investeringar har blivit 
uppskjutna bl a ombyggnationen av 

gymnasieskolan Gripen där upphandlingen 
överklagats. Andra projekt som har fördröjts 
är omlokalisering av Tekniska divisionen och 
ny skola i Stigtomta. Investeringarna fördelar 
sig mellan kultur och fritid 114 mnkr, vatten 
och avfall 81 mnkr, infrastruktur och skydd 55 
mnkr samt förskolor och skolor 45 mnkr. 

 

De mest kapitalkrävande investeringarna under året har varit: 
Mnkr Utfall 

2015
Utfall totalt Prognos 

totalt 
Budget-

avvikelse 
totalt

Hjortensbergsbadet (inkl solceller) 86 164 193 -42

Kustledning Sjösa – Ånga 32 102 102 -43

Inventarier fr Nyk Sport o Event AB 25 25 25 0

Skrivare, datorer, läsplattor, nät 29 29 29 -3

Äldreboendet Myntan (inkl inventarier) 15 298 298 28

Svalsta förskola (inkl inventarier) 16 54 55 7

Cirkulationsplats V Tullg – Järnvägsg (inkl rivn, sanering o VA) 12 14 17 1

 

Självfinansieringsgraden av investeringar 
% 2015 2014 2013

Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar
2
 56 % 24 % 31 %

 

                                                 
2 Med nettoinvesteringar avses anskaffning av immateriella och materiella anläggningstillgångar med avdrag för investeringsinkomster. 

 

  

 
Självfinansieringsgraden av investeringarna 
mäter hur stor andel av investeringarna som 

kan finansieras med årets resultat plus 
avskrivningar. 100 % innebär att kommunen 
kan självfinansiera samtliga investeringar som 
är genomförda under året, vilket i sin tur 
innebär att kommunen inte behöver låna till 
investeringarna och att kommunens 
långsiktiga finansiella handlingsutrymme 
stärks. 

Självfinansieringsgraden 2015 är 56 %. Det 
innebar att investeringarna inte fullt ut under 
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året kunde finansieras med befintliga medel 
utan fick delvis finansieras med lån, vilket 
försvagar kommunens finansiella 
handlingsberedskap inför framtiden.  

Självfinansieringsgraden var större 2015 
jämfört med 2014 och 2013, vilket är ett steg 
mot kommunens strävan om att på sikt uppnå 

en självfinansieringsgrad på 100 %. 
Investeringsbehovet bedöms dock som 
fortsatt högt, den senaste prognosen pekar 
på 1,7 mdkr i investeringar de närmaste tre 
åren. 

 

 
Mål: 

Självfinansieringsgrad för investeringar ska på sikt vara 100 % men förväntat resultat i budget 
2015 plan 2016-2017 för år 2015 var 29 %. 

I kommunfullmäktiges budget 2015, plan 2016-2017 anges att målet inte beräknas nås förrän 
efter planperioden på grund av att flera investeringar som var planerade 2014 och 2015 är 
framskjutna. Självfinansieringsgraden uppgick till 56 % för 2015 och förväntat resultat i budget 
2015 var 29 %.  
Detta innebär att målet är uppfyllt. 

 

Årets exploateringar 
Mnkr Utfall 2015 Budget 2015 Budget avvikelse

Värde i början av året 343 343 0

Omklassificeringar -11 - 11

Utgifter 17 84 67

Inkomster -27 -87 -60

Nedskrivningar -3 - 3

Värde vid året slut 319 340 21

 
Exploateringarna kan ses som kommunens 
lager av mark till försäljning. Det är en 
blandning av objekt som när de är färdiga 
och sålda kommer att ge både vinst och 
förlust, men målet är att resultatet inte ska 
belastas.  

Kommunens samlade värde på exploateringar 
vid årets utgång är 319 mnkr. Värdet har 
minskat då inkomsterna har varit större än 
utgifterna, men också för att nedskrivningar 

och omklassificeringar har gjorts. Både 
utgifter och inkomster är lägre än budget 
vilket beror på att antal sålda tomter för 
flerbostadshus inte nått förväntade volymer. 
Markanvisningsavtal är dock upprättade för 
tomter på Arnö och Marieberg och försäljning 
förväntas under 2016. Efterfrågan och 
försäljningen av småhustomter har varit högre 
än budgeterat 19 st fler än budgeterat men 
10 st färre än 2014.  

  



43 

Exploateringar med högst bokfört värde 
 
Mnkr Utgående värde vid 

årets slut
Arnö industriområde 71,8

Väderbrunn 52,7

Påljungshage 34,4

Hemgården 25,8

Strandstuviksvägen 23,1

Kv Åkroken 12,5

Arnö brygga 12,5

Exploateringar med mest omsättning 
under året är: 
Mnkr Inkomster 

2015 
Utgifter 

2015
Malmbryggshagen 4,5 6,3

Kv Åkroken 7,9 0,2

Förrådet - 4,8

Jakten 4,3 0,4

Örstig 4,3 0,1

Stensborg 2,7 0,1

Arnö Norra/Brygga - 1,6

 

 

Risk - Kontroll 

Likviditet 
% 2015 2014 2013 2012 2011

Balanslikviditet 162 163 129 153 127

 

Balanslikviditeten är ett mått på kommunens 
kortsiktiga betalningsberedskap. En 
oförändrad eller ökande balanslikviditet  
i kombination med en oförändrad eller 
förbättrad soliditet är ett tecken på att 
kommunens totala finansiella 
handlingsutrymme har stärkts. 
Balanslikviditeten uppgick vid årsskiftet 
2015 till 162 %, vilket innebär att den är  
i princip oförändrad jämfört med 2014. De 
kortfristiga skulderna har ökat bl a genom 
det statsbidrag kommunen fått i tillfälligt 
flyktingstöd. I omsättningstillgångarna ligger 
bl a aktieöverlåtelsen till det nya 
moderbolaget. Nyköping har en god 
likviditet, vilket garanterar att kommunen 
utifrån ett kort och medellångt finansiellt 
perspektiv inte behöver vidta drastiska 
åtgärder för att möta finansiella 
betalningstoppar. Kommunens externa 
låneskuld hade en räntebindningstid på  
2,2 år per 31 december 2015, vilket ligger 
inom beslutad intervall i finanspolicy, minst  
2 år. Av kassaflödesanalysen (avsnitt 6.2) 
framgår att de likvida medlen har minskat 
med 6 mnkr och uppgår till 101 mnkr vid 
årets slut. Den löpande verksamheten har 

ökat kassaflödet med 176 mnkr. Det är  
50 mnkr mer än beräknat, vilket bland annat 
beror på reavinster i pensionsportföljen som 
har återinvesterats och ökning av övriga 
kortfristiga fordringar. 
Investeringsverksamheten har belastat 
likviditeten med 344 mnkr vilket är 339 mnkr 
lägre än beräknat. Orsaken är att några 
investeringar fått förskjutna tidplaner och 
andra investeringar har flyttats fram för nya 
beslut. Nya lån har upptagits under året med 
150 mnkr.  

Soliditet 
% 2015 2014 2013
Soliditet enligt 
balansräkningen 

36,8 38,7 43,3

Soliditet inkl. samtliga 
pensionsförpliktelser 
och löneskatt 

6,3 6,2 4,7

 
Soliditeten är ett mått på kommunens 
långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Det 
visar i vilken utsträckning kommunens 
tillgångar har finansierats med eget kapital 
respektive skulder. Ett viktigt kriterium för 
god ekonomisk hushållning är att soliditeten 
över en längre period inte försvagas utan 
behålls eller utvecklas i positiv riktning.  
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Ju högre soliditet desto bättre finansiellt 
handlingsutrymme. En hög soliditet innebär 
en låg andel låneskulder och därmed lägre 
räntekostnader. Soliditet inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser och löneskatt har 

mellan 2013 och 2015 förbättrats med  
1,6 procentenheter från 4,7 % till 6,3 %.  
Det förklaras till största delen av att 
pensionsförpliktelserna sjunker mer än 
balansomslutningen. 

 
Mål: 

Förväntat resultat för Eget kapital inkl ansvarsförbindelsen i % av balansomslutningen (soliditet) 
ska vara > 0 %. 

Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser är 6,3 %.  

Detta innebär att målet är uppfyllt.  

Kommunalskatt 
År 2015 uppgick Nyköpings skattesats till 
21,48 %. Skattesatsen har varit oförändrad 
sedan 2004, bortsett från den skatteväxling 
med Landstinget som gjordes 2010. 

I de nio kommunerna i Södermanlands län 
har skattesatserna varierat ytterst lite. Högst 

har Vingåker haft med 22,73 % och lägst har 
Trosa med 21,26 %. Den genomsnittliga 
skattesatsen i länet uppgick under 2015 till 
21,93 %. 

 
 

 

Pensionsförpliktelser 

 

Ur risksynpunkt är kommunens 
pensionsförpliktelser viktiga att beakta, 
eftersom skulden skall finansieras de 
kommande 50 åren. Det totala 
pensionsåtagandet uppgick vid årets slut till 
1 463 mnkr. Av dessa redovisas 229 mnkr  
i balansräkningen som en avsättning och 
1 173 mnkr återfinns utanför balansräkningen 
som en ansvarsförbindelse, som avser 
pensioner intjänade till och med 1997. Den 
totala minskningen jämfört med föregående 
år är 2 % eller 31mnkr. Av minskningen står 

ansvarsförbindelsen för 43 mnkr. 
Avsättningen för pensioner intjänade efter 
1998 har däremot ökat med 9 mnkr, en 
mindre ökning än tidigare år. 

För den del av pensionsåtagandet som utgör 
ansvarsförbindelse har kommunen placerade 
tillgångar. Syftet är att kunna klara den 
finansiella påfrestning som uppstår då de 
största pensionsutbetalningarna kommer att 
ske. Placeringarna redovisas sedan 2012 
som en Kortfristig placering och har ett 

Pensionsförpliktelser och pensionsmedel, mnkr 2015-12-
31

2014-12-
31

2013-12-
31 

2012-12-
31

Avsättning för pensioner intjänade efter 1998, inkl löneskatt 229,4 220,8 206,8 188,1

Kortfristig skuld för individuell del, exkl löneskatt 61,0 57,9 59,9 58,7

Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade t o m 1998, inkl 
löneskatt 

1 172,7 1 215,7 1 267,9 1 196,3

Summa pensionsförpliktelser 1 463,1 1 494,4 1 534,7 1 443,1

Finansiella pensionstillgångar 188,0 172,9 157,40 201,1

Marknadsvärde per sista december 205,3 196,2 171,6 209,6

Summa återlåning i verksamheten 1 257,8 1 298,2 1 363,1 1 233,5
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bokfört värde på 188 mnkr. Marknadsvärdet 
per den 31 december uppgår till 205 mnkr, 
en ökning sedan förra året med 9 mnkr, 5 %.  

Pensioner berörs på fyra olika ställen i 
balansräkningen och kommenteras i noterna 
26, 29, 34 och 35. 

Kommunen har valt att placera delar av sina 
likvida medel i räntebaserade värdepapper 
och aktieindex-obligationer hos externa 
förvaltare i enlighet med beslutade 
finansregler för Nyköpings kommun. 

Portföljen följs upp vid flera tillfällen under 
året. När det finns en misstämning mot 
Finanspolicyn rebalanseras innehavet, d v s 
innehavet anpassas till policyn genom köp 
och försäljningar. Att det kan bli 
misstämningar mot policyn är en följd av att 
de olika innehaven i portföljen förändras i 
olika takt. Innehållet i pensionsportföljen 
stämmer med finanspolicyn, med ett 
undantag. En viss exponering har skett mot 
andra valutor än SEK, EUR och USD. Under 
året har exponeringen mot andra valutor som 
mest varit 2,8 %, vilket kan anses som ringa. 

 

Tillgångsslag Normal Tillåtet 2015-12-31 Enligt policy Avkastning

Räntebärande 60 % 40– 80 % 58,7 % Ja 0,2 %

Aktier 30 % 20– 50 % 32,9 % Ja 13,4 %

varav svenska 20 %  0,0 %

varav utländska 10 %  0,0 %

Alternativa 10 % 00– 20 % 8,4 % Ja -10,0 %

 

 

Borgen 
Borgensbelopp, mnkr Riskgrupp 1 Riskgrupp 2 Riskgrupp 3 Summa
0 – 0,1 0,3 0,2 0,1 0,5
0,1 – 0,5 0,6 0,5 0,2 1,3
0,5 – 1,0 1,0  1,0
1,0 – 10,0 1,7 1,8  3,5
10,0 - 0,0 706,5 706,5
Totalsumma 2,6 3,5 706,8 712,8
Riskgrupp 1 Föreningar och bostäder med större risk för infriande. 
Riskgrupp 2 Föreningar, med måttlig risk för infriande. 
Riskgrupp 3 Kommunägda bostadsföretag, egnahem med statliga bostadslån, bostadsrättsföreningar, lån i 
fastigheter där kommunen fått pantbrev, d v s lägre risk för infriande. 

 

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån 
till de kommunägda bolagen, men även för 
andra externa verksamheter. Kommunen har 
beslutade borgensförbindelser på 713 mnkr. 
Dessa är uppdelade på Lån upptagna av 
föreningar (20 mnkr) och till 
bostadsförsörjning (693 mnkr). Totalt har 
borgensförbindelserna ökat med 82 mnkr 
jämfört med föregående år. Ökningen avser 

nästan helt och hållet borgen för ökade lån 
som Nyköpingshem har hos Kommuninvest, 
som används för nyproduktion av bostäder 
och renovering av lägenheter. 
Ca 100 lägenheter per år ska renoveras. 
Byggnadskreditivet på 78 mnkr, som 
Nyköpingshem tog förra året är nu borta. 
Ca 0,7 mnkr har betalats tillbaka på 
utestående lån. Se vidare not 38.  
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Av de totala borgensåtagandena bedöms 
99 % att ligga i riskgrupp 3, vilket innebär en 
lägre risk för infriande. 3 

Avtal och överenskommelser 
2009 fattade kommunen beslut om att 
godkänna att Länstrafiken Sörmland AB ingår 
avtal med staten om medfinansiering av 
Citybanan. Kommunens kostnad beräknas till 
57 mnkr plus en årlig indexuppräkning. Med 
anledning av denna har resultatet belastats 
med 0,4 mnkr under 2015. Kostnaden för 
medfinansieringen skrivs av på 25 år. Första 
utbetalningen i enlighet med avtalet skedde 
till Länstrafiken i slutet av 2012. 

I början av 2012 gjordes en upphandling av 
internationell marknadsföring som Ryanair 
vann. Det resulterade i ett marknads-
föringsavtal som löpte till 2015-03-31. 

Under året har VON beslutat att 
anhöriganställningar ska upphöra inom 
hemtjänsten, vilket lett till att flera kunder sagt 
upp sin hemtjänst. 

Kommunens överenskommelse med 
Migrationsverket har utökats, som en följd av 
att antalet ensamkommande barn som 
kommer till Nyköping har ökat dramatiskt. 
Överenskommelsen ger fasta ersättningar 
per avtalad boendeplats och ger därmed mer 
stabilitet och bättre förutsättningar. 

Ett nytt livsmedelsavtal har förhandlats fram. 
Avtalet innebär bl a höjda djurskyddskrav och 
förbud mot onödiga tillsatser och det öppnar 
också för lokal mat från fyra producenter.  
Avtalet omfattar köp av livsmedel för cirka 
25  mnkr per år och är gemensamt för 
Gnesta, Trosa, Oxelösund och Nyköping. 

Kommunen har tecknat ett 
aktieöverlåtelseavtal med dotterföretaget 
Stadshuset i Nyköping AB (f.d. Nyköping 
Sport och Event AB) om överlåtelse av aktier 

                                                 
3 2014 redovisades Borgensåtagandet för Nyköpings 
Tennisklubb i riskgrupp 1, det är nu flyttat till riskgrupp 3 
eftersom det finns pantbrev uttagna. 

i Nyköpingshem AB, Gästabudsstaden AB 
samt Nyköping Vattenkraft AB. 

Nyköpings kommun har under året gjort tre 
förlikningsavtal: 

 med NCC angående tvist om brister 
i utförd entreprenad rörande 
konstgräsplan vid Rosvalla, där NCC 
betalar förlikningsvis 2,5 mnkr till 
kommunen för de uppkomna 
bristerna (tjälskjutning). 

 med NCC angående tvist om 
ersättning för tilläggsarbeten i utförd 
entreprenad rörande va-serviser vid 
Malmbryggshage etapp 3, där 
Kommunen utger förlikningsvis 
1 mnkr till NCC för de utförda 
arbetena. 

 med PEAB angående tvist om 
hyresförhållanden vid Rosvalla 
idrottsanläggning, där Kommunen 
utger förlikningsvis 4,5 mnkr till PEAB 
mot att de frivilligt lämnar 
disponerade lokaler. Alla framtida 
hyresintäkter från lokalerna tillfaller 
därmed kommunen. 



Prognos och budget 

Kommunens uppföljningsprocess innebär att verksamheten har följts upp sex gånger under 
verksamhetsåret. Den ekonomiska styrningen under löpande budgetår tar sin utgångspunkt i 
dessa uppföljningar. Vid varje uppföljning görs en prognos.  

Prognosavvikelse % 2015 2014 

Nämnder 0,4 0,0 

Divisioner 0,2 0,3 

Avgiftskollektiven -0,3 1,4 

Verksamhetens nettokostnader 0,3 0,2 

Finansen inkl reavinster -0,1 -0,1 

Redovisat resultat 0,4 0,3 

 

För att uppnå en korrekt styrning av 
verksamheten är prognossäkerheten av 
avgörande betydelse. Prognosavvikelsen 
mellan det redovisat resultat i delårsbokslutet 
per augusti och det slutliga utfallet var 0,4 %, 
12,7 mnkr. Bland nämnderna är det 
Kommunstyrelsen som står för den största 
avvikelsen, 9 mnkr, som främst beror på 
Kollektivtrafikens lägre kostnader på grund av 
lägre indexutveckling än prognostiserat, 
vakanta tjänster inom 
Kommunledningskontoret samt att 
Kommunstyrelsens ofördelade medel inte 
använts. 

Bland divisionerna står Division Barn 
Utbildning Kultur för en positiv avvikelse på 
15 mnkr som förklaras av större effekt av 
förändrad redovisningsprincip för semester 

och uppehållslöneskulden än beräknat, ökade 
statsbidrag samt ökad kommunersättning 
med anledning av fler elever. Division social 
Omsorg redovisar en negativ avvikelse på 
12 mnkr, som bl a förklaras av att 
Hemtjänsten blev dyrare än beräknat, bl a 
som en följd av att problem med 
lönesystemet har gjort det svårt att följa 
lönekostnaderna under året.  

Nämndernas och produktionens 
sammanlagda prognoser har varierat under 
året och det finns även stora variationer inom 
enskilda produktionsenheter. Det slutliga 
utfallet i nämnderna är 11 mnkr bättre än i 
delårsprognosen. Divisionernas utfall är 
4 mnkr bättre än i delårsprognosen och för 
avgiftskollektiven är utfallet 2 mnkr sämre än 
delårsprognosen. 

Prognosavvikelse i verksamhetsuppföljningarnas helårsprognoser, jämfört med verkligt 
utfall, mnkr. 
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En god prognossäkerhet innebär att 
kommunen har goda förutsättningar att 
anpassa sig till förändrade förutsättningar 
under året. En prognosavvikelse under 1 % 
av kostnadsomslutningen innebär en god 
prognossäkerhet.  

Ytterligare ett mått på prognossäkerhet är det 
mått Nyköpings kommun har i sina 
övergripande mål. 

Mål: 

Differens mellan redovisat resultat i delårsprognos och årsbokslut i % av omsättningen för det 
redovisade resultatet ska uppgå till högst 0,5 %. 

Differensen för 2015 är 0,4 %, vilket är bättre än förväntat resultat.  
Alltså är målet uppfyllt. 
 

 

Budgetavvikelse 
Mnkr 

2015 2014 2013

Nämnder 12,9 -32,4 -11,5

Divisioner -40,7 -37,0 -31,1

Avgiftskollektiven -3,0 5,1 3,1

Verksamhetens nettokostnader -30,8 -64,3 -39,6

Finansförvaltningen inkl reavinster 6,4 60,7 31,5

Redovisat resultat -24,4 -3,5 -8,0

Justeringar enligt balanskravet 3,8 -27,3 22,3

Resultat enligt balanskrav -20,6 -30,8 14,3

 

Sammantaget redovisar Nyköpings kommun 
ett underskott med 21 mnkr jämfört med det 

budgeterade balanskravsresultatet. Bland 
nämnderna är det Barn- och 
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ungdomsnämnden, Vård- och 
omsorgsnämnden, Kommunstyrelsen och 
Bygg- och tekniknämnden, skattekollektivet, 
som visar överskott. Socialnämnden och 
UAIN visar underskott. 

Divisionerna och övriga produktion redovisar 
ett underskott med 44 mnkr. Det största 
underskottet står division Social Omsorg för, 
24 mnkr, därefter kommer Barn, utbildning 
och kultur, 18 mnkr. För mer kommentarer om 
budgetavvikelse, se Driftsredovisningen.  

 

Balansräkningen 

 

 

Balansräkningen ger en ögonblicksbild av 
den ekonomiska ställningen vid en viss 
tidpunkt. Balansräkningens förändring visas i 
kassaflödesanalysen, avsnitt 6.2.  

Under året har balansomslutningen ökat med 
219 mnkr, 6 %. Dels har anläggnings-
tillgångarna ökat med 161 mnkr, 4 %, dels 
har kortfristiga fordringarna ökat med 
75 mnkr, 2 %. Materiella 
anläggningstillgångar har ökat beroende på 
ökade investeringar. Finansiella 
anläggningstillgångar har minskat när aktier 
till ett bokfört värde av 72 mnkr överfördes till 
det nybildade koncernbolaget. Istället har 

kommunen en kortfristig fordran på 
koncernbolaget. Ytterligare en förändring är 
att kommunen under året höjt sin insats i 
Kommuninvest med en extra inbetalning med 
40 mnkr. De kortfristiga placeringarna, 
likviditets- och pensionsportföljerna, har ökat 
med 15 mnkr genom att nästan alla 
försäljningar gett vinst, som sedan 
återinvesterats. På skuldsidan finns 
förändringar främst bland de långfristiga 
skulderna, där lånen ökat med 150 mnkr, från 
1 400 mnkr till 1 550 mnkr. Avsättningarna 
har minskat med 17 mnkr till 20 mnkr, när 
den näst sista betalningen för Citybanan har 
gjorts. 

  



Kommunkoncernen 

Kostnader, intäkter, lån mm mellan Nyköpings kommun och koncernföretagen 
 Försäljning Lån Borgen Utdelning

Mnkr Köpare Säljare Givare Mottagare Givare Mottagare Givna Mottagna

Kommunen 52,2 25,5 61,3 - 665 - - 0,3

- Nyköpingshem 17,1 48,6 - 0,3 - 665 0,3 -

- Gästabudsstaden 6,7 3,1 - 22,4 - - - -

- Nyköpings Sport och Event AB - 0,2 - - - - - -

- NOVF 1,5 - - 11,4 - - - -

- Nyk Vattenkraft AB 0,2 - - 27,2 - - - -

- Onyx - 0,3 - - - - - -

 

I december beslutade Kommunfullmäktige 
om att sälja aktierna i de tre bolagen 
Nyköpingshem AB, Gästabudsstaden AB 
och Nyköpings Vattenkraft AB till dotter-
företaget Nyköping Sport och Event AB, som 
sedan namnändrades till Stadshuset i 
Nyköping AB. Därmed bildades en äkta 
koncern. 

Kommunkoncernens redovisade resultat 
uppgår till 27 mnkr, vilket är drygt 20 mnkr 
sämre än föregående år. Försämringen 
hänförs framförallt till ett sämre resultat 
i kommunen som redovisar ett försämrat 
resultat med cirka 15 mnkr jämfört med 
2014. 

Omsättningen har ökat med 5 % jämfört med 
föregående år (definieras som verksamhetens 

intäkter, skatteintäkter samt inkomst- och 
kostnadsutjämningsbidrag). 

Finansnettot är negativt och uppgår till -
40 mnkr vilket är 8 mnkr högre än föregående 
år. Koncernens långfristiga skulder har ökat 
med 13 % och ökningen avser främst utökad 
upplåning i kommunen.  

Balansomslutningen har ökat med drygt 
300 mnkr, 6 %, jämfört med föregående år. 
Ökningen avser investering i byggnader och 
tekniska anläggningar i såväl kommunen som 
i Nyköpingshem och Gästabudsstaden. 
Dessa utgör 80 % av koncernens samlade 
tillgångar. Egna kapitalet har ökat med 1 % 
och soliditeten uppgår till 39 % vilket är en 
minskning med 2 procentenheter jämfört med 
2014. 

  



Ekonomin i omvärlden 

Den svenska ekonomin utvecklas för 
närvarande betydligt starkare i Sverige än 
ekonomin i de flesta andra länder. Den relativt 
svagare utvecklingen i vår omvärld gör att 
den svenska exporten får en betydligt 
måttligare utveckling. Den starka tillväxten 
i den svenska ekonomin för med sig att 
sysselsättningen och skatteunderlaget växer 
snabbt. 

Ökningstakten av skatteunderlagstillväxten 
tilltog 2015, efter en måttlig ökning 2014. 
Ökningen beräknas fortsätta ytterligare 2016 
och 2017. Det är främst två faktorer som är 
förklaringen, dels medför utvecklingen på 
arbetsmarknaden större ökning av 
lönesumman, dels ger indexeringen av 
inkomstanknutna pensioner större ökning av 
pensionsinkomsterna. Dessutom bidrar ett 
par ändringar i skattelagstiftningen; 2014 höll 
en höjning av grundavdragen för personer 
som fyllt 65 år tillbaka skatteunderlaget 
medan det fick en extra skjuts 2015 av att 

avdragsrätten för pensionssparande då 
trappades ned.  

Inför budget 2015 skrev SKL ner prognosen 
för BNP-tillväxten och man förutsåg en tillväxt 
på 3,3 %. Utfallet visar en tillväxt om 3,6 %, 
alltså en högre tillväxt. SKL menar att snabbt 
växande investeringar och kraftigt ökad 
offentlig konsumtion är två faktorer som driver 
på de höga tillväxttalen.  

Penningpolitiken har 2015 präglats av 
fallande räntor och under året har reporäntan 
sjunkit från 0 % vid årets ingång till -0,35 % 
vid årets slut. Skälet till att Riksbanken väljer 
att sänka reporäntan är att man vill stödja 
inflationen så att den stiger och stabiliseras 
runt 2 %. Att inflationen inte har stärkts märks 
bl a genom att KPI inte har ökat i den takt 
som SKL trodde när budget gjordes. 
I oktober 2014 trodde SKL på en förändring 
i Konsumentprisindex, KPI, på 1,3 % utfallet 
har blivit 0,0 %. 
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Medarbetare 

Personalförsörjning 
Under 2015 annonserade Nyköping kommun 
ca 760 lediga jobb på hemsidan. Antalet 
ansökningar var ca 9 950, en ökning med ca 
1 100 ansökningar från 2014. Rekryteringar 
har genomförts till flera högre chefspositioner 
och specialistroller, till exempel divisionschef 
för Barn Utbildning Kultur och HR-chef.  

Flera yrkesgrupper har varit fortsatt 
svårrekryterade, till exempel förskollärare, 
behöriga lärare, fritidspedagoger, 
sjuksköterskor, erfarna socialsekreterare, 
vårdpersonal med erfarenhet, ingenjörer inom 
det tekniska området, brandingenjörer och 
kvalificerade handläggare. 

Avgångssamtal har hållits med chefer som 
avslutat sin anställning i kommunen med syfte 
att följa upp och ta del av eventuella förslag 
till förbättringar. Resultatet har rapporterats i 
Kommunstyrelsen. 

Rekryteringsbehovet kommer att vara fortsatt 
stort då pensionsavgångarna förväntas öka. 
478 medarbetare fyller 65 år under de 
närmaste fem åren. Tillsammans med läget 
på arbetsmarknaden, där det råder brist inom 
flera av kommunens stora yrkesgrupper, 
innebär det att kommunen kommer att ha 
stora utmaningar att säkra sin 
kompetensförsörjning. Behovet av att arbeta 
strategiskt med kompetensförsörjning är 
tydligt och under 2016 ska en 
kompetensförsörjningsplan påbörjas med 
inriktning på kompetenskartläggning och 
karriärvägar.  

Kompetensutveckling  
Inom division Barn Utbildning Kultur har 
Lärarlyftet gjort det möjligt för medarbetare 
att komplettera sin utbildning för att erhålla 
lärarlegitimation. Andra insatser i 
kompetensutveckling som genomförts är 
matematiklyftet och utbildning i ”Framtidens 
fritidshem”. 

Kompetensutveckling som bedrivits för alla 
medarbetare inom Social omsorg var en 
föreläsning inför arbetsmiljömålet ”stolt på 
jobbet”. Utbildningar som bedrivits för ett 
mindre antal medarbetare var bland annat i 
verksamhetssystem, förflyttingskunskap, 
lågaffektivt bemötande, fördjupningskurs steg 
två i äldres behov i centrum, utbildning i nya 
dokumentationsföreskriften vårdpedagogik 
och handledning.  

Under året har även arbetet med ett regionalt 
och lokalt Vård- och Omsorgscollege fortsatt. 
Inom ramen för Vård- och Omsorgscollege 
kan arbetsgivare kommunicera sina framtida 
kompetensbehov och tillsammans med 
utbildningsanordnare få inflytande över 
utbildningarnas utveckling, form och innehåll.  

Inom Tekniska divisionen har bland annat 
utbildning i kvalitetsledningssystem 
genomförts. 

Antal medarbetare 
Antalet tillsvidareanställda medarbetare var 
3 632 den sista november 2015, en 
minskning med 73 medarbetare jämfört med 
2014. Antalet visstidsanställda med månads-
lön uppgick till 444 vilket var en ökning med 
59 medarbetare jämfört med 2014.  

Antalet anställda inom division Barn 
Utbildning Kultur har minskat med 
51 medarbetare, främst inom grundskolan 
och förskolan. Inom division Social omsorg 
har antalet anställda ökat med 
40 medarbetare. Ökningen beror främst på 
att nya medarbetare rekryterats till det 
utökade antalet platser för ensamkommande 
flyktingbarn. 

Tillsvidare- och 
visstidsanställda 

2015 2014

Barn Utbildning Kultur 1 936 1 987

Social omsorg 1 607 1 567

Tekniska divisionen 190 189

Centrala funktioner 343 347

Summa 4 076 4 090
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Arbetsplatsutveckling, ledarskap och 
samverkan 

Ledarutveckling 
Ledarskapet är nyckeln till att vi når våra mål 
och är en attraktiv arbetsgivare. Genom 
öppen, tydlig kommunikation och ett 
strukturerat arbetssätt ska ledaren tydliggöra 
de fastställda politiska mål och ramar som 
styr verksamheten och ansvara för att målen 
verkställs. För att stötta ledarna i detta 
uppdrag håller HR i ett 
ledarutvecklingsprogram för nya chefer, 
utvecklingsprogrammet Klart ledarskap samt 
erbjuder individuell coaching.  

Under året har 46 nya chefer deltagit i 
ledarutvecklingsprogrammet med 
halvdagsseminarier baserat på olika teman till 
exempel kommunjuridik, ekonomi, arbetsmiljö 
och arbetsrätt. Individuell ledarcoachning har 
införts som ett nytt verktyg för att stödja 
chefer. 

HR har i samarbete med kommunikations-
avdelningen genomfört tre grundutbildningar i 
Klart ledarskap för kommunens chefer och 
nyckelpersoner samt regelbundna återträffar. 
Syftet är att stärka förmågan till dialog och 
relationer på arbetsplatsen.  

Samverkan 
Under hösten sades samverkansavtalet upp 
av Lärarförbundet, LR samt Skolledarna. 
Samverkansavtalet kvarstår dock för övriga 
fackförbund. Nytt samverkansavtal kommer 
att förhandlas med berörda fack under 2016. 

Arbetsmiljö och hälsa 

Sjukfrånvaro 
På grund av problem med rapportuttag från 
HR-systemet saknas kommunens egen 
statistik för sjukfrånvaro för 2015. År 2014 
var sjukfrånvaron 6, 3 % och sannolikt var 
sjukfrånvaron ca 7 % under 2015. Med hjälp 
av försäkringskassans statistik kan en ökning 
ses av antalet sjukskrivna medarbetare i 
Nyköpings kommun. 

Försäkringskassans sjukfrånvarostatistik 
jämförelse mellan 2011 och 2015 

Vid en jämförelse mellan november 2011 och 
november 2015 har antalet medarbetare som 
är sjukskrivna helt eller delvis ökat från 109 
till 225 medarbetare. Mest har den långa 
sjukskrivningen över 365 dagar ökat, från 21 
till 74 medarbetare. I åldersgruppen 50 - 59 
år är ökningen störst, från 28 till 77 
medarbetare. När det gäller sjukdomsorsak 
har antalet medarbetare som är sjukskrivna 
på grund av psykisk ohälsa ökat från 32 
medarbetare till 101. ”Värk i rörelse-
apparaten” har ökat från 33 medarbetare till 
45. Orsaker till ökningen av sjukfrånvaron var 
framförallt justeringar i sjukförsäkrings-
systemet och ökad sjukskrivning på grund av 
psykisk ohälsa, mest markant när det gäller 
kvinnor.  

Under året har en kartläggning av 
korttidssjukfrånvaron inom förskolan 
avslutats. Rutiner för ansökan om 
”Arbetsplatsnära stöd” från Försäkrings-
kassan har införts. Fortsatt satsning på 
ledarutveckling inom arbetsmiljö, anpassning 
och rehabilitering kommer att ske.  

Arbetsskador och tillbud 
Antalet anmälda arbetsskador har minskat till 
300, en minskning med 31 % från 
föregående år. Minskningen har främst skett 
inom division Social omsorg och orsaken är 
ett systematiskt arbete där anmälda 
arbetsskador tagits upp på arbetsplats-
träffarna.   

Antalet anmälda tillbud uppgick till 498 och 
har inte förändats i någon större omfattning 
jämfört med föregående år.  

Jämställdhet och mångfald 
På uppdrag av KS genomfördes en 
pilotstudie med avidentifierade ansökningar 
vid rekrytering vid de centrala funktionerna. 
Syftet var att stärka rekryteringsprocessen ur 
ett diskriminerings-perspektiv. 
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Återrapportering sker till Personalutskottet 
under våren 2016. 

Nyköpings kommun fanns representerade vid 
Pridefestivalen som gäster till Landstingets 
Sörmland och Eskilstuna kommun. 

Under 2014 var andelen boende i Nyköpings 
kommun med utländsk bakgrund 16,2 %. 
Samtidigt var andelen medarbetare i 
Nyköpings kommun med utländsk bakgrund 
14 %. Med utländsk bakgrund avses 
personer födda utrikes eller inrikes med två 
utrikes födda föräldrar, i enlighet med SCB:s 
definition. Arbetsgivaren Nyköpings kommun 
för ingen statistik över medarbetarnas 
etnicitet men det är möjligt att hämta 
statistiken från SKL och SCB med ett års 
fördröjning. 

Lön och anställningsvillkor 
Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden för 
samtliga anställda var 93,3 %, jämfört med 
93 % år 2014.  

Heltidsmodellen 
Alla medarbetare i division Social omsorg ska 
enligt ett politiskt beslut erbjudas heltid. 
Syftet är att minska ofrivilligt deltidsarbete, 
minska antalet timvikarier och höja kvaliteten, 
kontinuiteten och tryggheten hos brukare och 
kunder. Målet är även att sjukfrånvaron ska 
minska. Med fler heltidsanställda ökar 
delaktigheten och medbestämmandet på 
arbetsplatserna. Arbetsgivaren Nyköpings 
kommun och Kommunal har slutit ett lokalt 
kollektivavtal om arbetstidsmodellen 
Årsarbetstid med tidssaldo. Modellen är 
individuell och frivillig. Under 2015 har alla 
som arbetar deltid i divisionen fått önska 

tjänstgöringsgrad utifrån heltidsmodellen. 
Sysselsättningsgraden inom division Social 
omsorg har ökat till 88,4 % under 2015 
jämfört med 87,5 % föregående år. 

Byte av HR- och lönesystem 
Ett nytt HR- och lönesystem har 
implementerats under 2015. Syftet var att 
införa ett systemstöd som effektiviserar löne- 
och HR-administrationen och tydliggör 
processerna. Systembytet har medfört stort 
merarbete. 

Löneöversyn 
Löneöversyn har genomförts med 16 fackliga 
organisationer enligt dialogmodellen. Utfallet 
för Kommunal och Akademikerförbundet SSR 
var 2,7 %. För lärarförbunden och Saco var 
utfallet 2,5 % och för Vision 2,4 %. 

Lönekartläggning  
Under hösten genomfördes en 
lönekartläggning med syfte att kartlägga och 
analysera löneskillnader mellan kvinnor och 
män. Kartläggningen med tillhörande 
handlingsplan beslutades av 
Kommunstyrelsen i november. 

Årets vägvisare 
Utmärkelsen ”årets vägvisare” delades ut vid 
höstens ledardag. Syftet med utmärkelsen är 
att uppmärksamma goda exempel. Årets 
vinnare i kategorin kreativitet var 
enhetschefen för öppenvårdsenheten inom 
Social omsorg. Vinnare i kategorin 
professionellt bemötande var medarbetarna 
på Riggargatans servicebostad. 

 

  



Volymer och nyckeltal 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Antal anställda      

Tillsvidareanställda kvinnor 2 874 2 953 2 976 2 988 3 038 

Tillsvidareanställda män 758 752 712 699 717 

Totalt antal tillsvidareanställda 3 632 3 705 3 688 3 687 3 755 

Visstidsanställda med månadslön kvinnor 319 285 205 121 149 

Visstidsanställda med månadslön män 125 100 96 71 86 

Totalt antal visstidsanställda med månadslön 444 385 301 192 235 

Totalt antal anställda 4 076 4 090 3 989 3 879 3 990 
      

Medelålder4      

Medelålder kvinnor 45,9 45,8 46,0 46,2 45,9 

Medelålder män 44,1 45,1 45,7 46,5 46,6 

Medelålder samtliga 45,5 45,7 46,0 46,3 46,0 
      

Genomsnittlig tjänstgöringsgrad, %4      

Genomsnittlig tjänstgöringsgrad kvinnor, % 92,5 92,3 92,2 92,8 92,7 

Genomsnittlig tjänstgöringsgrad män, % 96,2 95,9 95,4 95,5 95,4 

Genomsnittlig tjänstgöringsgrad samtliga, % 93,3 93,0 92,9 93,3 93,2 
      

Arbetsskador 300 433 424 189 333 

Tillbud 498 535 721 428 333 

                                                 
4 Mätningen avser tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön. 



4 Nämnder och styrelser 

Grunduppdraget  
Kommunfullmäktige fördelar grunduppdragen 
i de kommunala verksamheterna i 
reglementen till de olika nämnderna. 
I reglementena kan man utläsa vilken 
lagstiftning och därigenom vilka nationella 
mål respektive nämnd ska ta ansvar för. 

Respektive nämnd beställer verksamhet 
enligt sitt ansvarsområde i 
internöverenskommelser med den 
kommunala utföraren och i avtal med externa 
utförare och föreningar. Nämnderna följer 
upp grunduppdragen under hela 
verksamhetsåret genom strukturerad 

uppföljning och tillsyn, statistik och nyckeltal, 
brukarenkäter samt nationella jämförelser. 
I den mån avvikelser upptäcks under löpande 
år hanteras det i dialog med utförarna. Större 
avvikelser kan för den interna produktionen 
resultera i förändringsmål eller uppdrag i 
nästa års internöverenskommelse. Relationen 
till externa utförare regleras i avtalen. 

Samtliga nämnder har i sina 
verksamhetsberättelser för 2015 redogjort 
för resultatet av grunduppdraget och 
konstaterat att det varit tillfredsställande. 

 



Nämndernas måluppfyllelse  

 
Se vidare bilaga 1 för utförligare beskrivning av måluppfyllelsen. 
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Driftredovisning 

Mnkr 
Bokslut 

2015
Budget 

2015
Avvikelse Bokslut 

2014 
2015 

jfr 
2014

Nämnd/Styrelse   

Barn- och ungdom -903,1 -917,2 14,1 -895,1 -8,0

Utbildning, Arbetsmarknad o Integration -251,7 -247,1 -4,6 -248,7 -3,0

Kultur- o fritid -86,8 -87,0 0,2 -81,9 -4,9

Vård- o Omsorg -840,1 -847,3 7,2 -819,3 -20,8

Social -194,7 -183,3 -11,4 -179,2 -15,5

Bygg- o teknik -73,4 -75,4 2,0 -64,2 -9,2

Miljö -8,9 -9,2 0,3 -8,7 -0,3

Kommunfullmäktige -5,0 -5,9 0,9 -5,2 0,3

Kommunstyrelsen5 -318,3 -322,5 4,2 -281,5 -36,8

Överförmyndarnämnden -4,2 -4,3 0,1 -3,2 -1,0

Övriga6 -2,2 -2,2 0,0 -3,8 1,6

Summa nämnder -2 688,5 -2 701,4 12,9 -2 590,9 -97,6

Divisioner/produktion   

Barn, utbildning och kultur -18,4 0,0 -18,4 -40,3 21,8

Social omsorg -24,3 0,0 -24,3 3,8 -28,1

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

Samhällsbyggnad -0,5 0,0 -0,5 1,4 -1,9

Räddning o säkerhet 0,7 0,0 0,7 0,8 0,0

Summa divisioner/produktion -40,7 0,0 -40,7 -37,0 -3,7

Avgiftskollektiven exkl pensionsskuld   

Vatten och avlopp -2,7 0,0 -2,7 6,4 -9,1

Renhållning -0,3 0,0 -0,3 -1,3 1,0

Summa avgiftskollektiven exkl pensionsskuld -3,0 0,0 -3,0 5,1 -8,1

Verksamhetens nettokostnader -2 732,2 -2 701,4 -30,8 -2 622,7 -109,4

Finansförvaltning 2 740,8 2 734,4 6,4 2 619,1 128,2

Årets redovisade resultat 8,6,0 33,0 -24,4 23,5 -14,9

Reavinster -5,0 -5,0 -34,9 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 3,6 33,0 -29,4 -11,4 14,9

    Synnerliga skäl: Justeringsposter mot tidigare års 
resultat  

8,8 8,8 7,6 1,2

Årets justerade resultat 12,4 33,0 -20,6 -3,8 16,2

                                                 
5 Inklusive kommunledningskontoret 
6 Revision, Val- respektive Löne-/Servicenämnd 



Barn- och ungdomsnämnden 
Nämnden redovisar en positiv avvikelse mot 
budget med 14 mnkr. Avvikelsen avser 
förskola 7 mnkr, fritidshem 4 mnkr, 
grundskola 2 mnkr och förskoleklass 1 mnkr. 
Orsaken är färre barn/elever än budgeterat. 
Störst volymavvikelser är det i fritidshem med 
-83 elever, förskola med -70 barn och 
grundskola årskurs 1-6 med -47 elever. 
I årskurs 7-9 är däremot elevantalet tio fler än 
budgeterat.  

Intäkterna är sammanlagt 2 mnkr lägre än 
budgeterat vilket beror på lägre 
föräldraintäkter till följd av färre barn inom 
förskolan. 

Jämfört med föregående års utfall är 
intäkterna 1 mnkr högre, varav hälften avser 
momsintäkter och hälften avser 
föräldraintäkter inom kommunal förskola. 
Kostnaderna är 9 mnkr högre, vilket endast 
motsvarar knappt 1 %. Kommunens 
kostnader för skolskjuts ingick i nämndens 
kostnader 2015, det innebär att vid en mer 
korrekt jämförelse är kostnaderna 3 % högre 
än 2015. Utöver ordinarie kostnads-
uppräkning är orsaken att det är 3 % fler 
elever och 1 % fler barn än föregående år. 

Utbildnings- arbetsmarknads- och 
integrationsnämnden 
Nämnden redovisar en negativ avvikelse mot 
budget med -5 mnkr. Avvikelsen avser främst 
gymnasieskola -3 mnkr och vuxenutbildning   
-1 mnkr. Inom gymnasieskolans verksamheter 
är det volymökningar och extra anpassningar 
på gymnasiesärskolan som förklarar det 
negativa resultatet. Sammanlagt är det 26 fler 
elever än budgeterat, 51 fler på utbildningar i 
egen regi och 25 färre i extern regi. Den 
största volymavvikelsen är inom programmet 
Språkintroduktion med 32 fler elever än 
budgeterat. 

Inom vuxenutbildningen är det volymökning 
på SFI som är orsaken till avvikelsen. 

Jämfört med föregående år är netto-
kostnaderna drygt 1 % högre. Exkluderar 
man medel för arbetsmarknadsinsatser som 
ingick i nämndens ram under 2015 är 
nettokostnadsökningen 2,7 %. Antalet 
studerande på gymnasiet är 2 % lägre 
innevarande år men inom vuxenutbildningen 
och sfi har antalet studerande ökat markant. 

Kultur- och fritidsnämnden  
Nämnden redovisar ett mindre överskott mot 
budget och följer i det stora hela 
budgetramen. Avvikelsen beror på 
svårigheter att exakt förutse utfallet för vissa 
verksamheter som kan variera från år till år, 
exempelvis kostnader för Nyköpingshus som i 
år hade högre elförbrukning i samband med 
reparationer av slottsmuren. 

Vård och omsorgsnämnden 
Nämnden redovisar en positiv avvikelse mot 
budget med 7 mnkr. Skillnader finns både i 
volymer och kostnader. Minskade volymer 
och kostnader kan hänföras till 
äldreomsorgen, dels genom att 
volymutvecklingen inom hemtjänsten blev 
lägre än i budget, dels genom en lägre 
hyreskostnad för hyrda fastigheter. Ökade 
kostnader finns för omsorgen om 
funktionsnedsatta, 6 mnkr, till största delen 
beroende på volymökning inom externa 
placeringar. En intäktsökning beror på att 
nämnden fått ett par större retroaktiva 
inbetalningar från Försäkringskassan för 
ärenden som efter lång tid fått beslut om 
assistansersättning. 

Jämfört med föregående år har 
nettokostnaden ökat med 21 mnkr. Dels har 
volymökningen inom hemtjänsten avstannat, 
dels har kostnaderna för omsorg om 
funktionsnedsatta och externa placeringar 
ökat.  

Socialnämnden 
Nämnden redovisar en negativ avvikelse mot 
budget med 11 mnkr, -6 %, som nästan helt 
kan hänföras till försörjningsstödets ökning 
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med 12 mnkr. Att försörjningsstödet har ökat 
beror på att fler behöver bistånd under en 
längre tid.  

Jämfört med fg år är nämndens resultat 
16 mnkr sämre. Av dessa kan 11 mnkr 
hänföras till försörjningsstödet, 5 mnkr till 
insatser för vuxna och 1 mnkr är en minskning 
av kostnader inom insatser för barn och unga. 
Nämnden fick 2015 ett nytt ansvarsområde 
Offentligt skyddat arbete, OSA, inom insatser 
för vuxna, som innebar en budgetökning om 
3 mnkr. 

Bygg- och tekniknämnden, 
skattekollektivet 
Nämnden redovisar en positiv avvikelse mot 
budget med 2 mnkr. Den positiva budget-
avvikelsen beror på högre bygglovsintäkter 
på grund av ökad ärendemängd samt högre 
parkeringsintäkter.  

I jämförelsen med 2014 är det inom de 
tekniska verksamheterna som de stora 
förändringarna finns. Dels högre intäkter från 
parkeringsavgifter och dels kostnadsökning 
inom vägunderhåll och service till 
medborgarna.  

Miljönämnden 
Nämnden redovisar en mindre positiv 
avvikelse mot budget. Det beror på att 
nämnden dels fått tillbaka produktionsmedel 
från Samhällsbyggnad och dels att 
kostnaderna för nämnden har blivit lägre än 
budgeterat. Nämndens intäkter är något lägre 
än budget vilket främst beror på 
ärendehandläggning inom miljöskydd samt 
ett mindre behov av uppföljande tillsyn inom 
hälsoskydd än budgeterat.  

Överförmyndarnämnden 
Nämnden redovisar en mindre positiv 
avvikelse mot budget. Kostnaderna för 
ensamkommande barn har ökat med 72 % 
jämfört med tidigare år. Intäkterna har ökat 
med 62 %. 

Kostnader för gode män och förvaltare har 
ökat gentemot föregående år. Orsaken är bl a 
att färre huvudmän själva har råd att betala 
arvodet till ställföretradaren. Om 
huvudmannen saknar pengar är det 
kommunen som betalar arvodet till 
ställföreträdaren. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen redovisar en positiv 
avvikelse mot budget med 4 mnkr där KS-
verksamheter redovisar en negativ avvikelse 
medan Kollektivtrafiken, KS-ofördelade medel 
och KLK redovisar positiva avvikelser. 

Inom KS-verksamheter har medel reserverats 
för kompensation till fristående verksamheter 
som omfattas av Bidrag på lika villkor. 

Kollektivtrafikens positiva resultat på 1 mnkr 
fördelas med +3 mnkr för kollektivtrafiken och  
-2 mnkr för skolskjutsar. 

KS-ofördelade medel har en positiv 
budgetavvikelse med 3 mnkr. 

KLK redoviar en positiv avvikelse med 6 mnkr 
och orsaken beror främst på lägre 
lönekostnader på grund av vakanta tjänster 
under året. 

Division Barn, Utbildning och Kultur 
Divisionens sammanlagda budgetavvikelse 
uppgår till -18 mnkr varav Barn och ungdom 
redovisar -25 mnkr, Utbildning +6 mnkr och 
Kultur o Fritid ett mindre överskott. 

Inom Barn och Ungdom är det förskola som 
har störst underskott med -18 mnkr. Även 
fritidshem, grundskola och pedagogisk 
omsorg har negativa avvikelser medan 
förskoleklass och grundsärskola har positiva 
avvikelser mot budget. 

Inom Utbildning redovisar gymnasieskolan ett 
överskott med drygt 2 mnkr, vilket även 
vuxenutbildning/högskola gör med 
sammanlagt 4 mnkr. Högre elevvolymer inom 
gymnasiet har inneburit att organisationen är 
effektivare och gemensamma resurser kan 



61 

användas på ett bättre sätt. Inom vuxen-
utbildningen beror överskottet på högre 
ersättning från nämnden och extra 
statsbidrag. 

Den största kostnadsavvikelsen inom 
divisionen redovisas för lönekostnaderna, 
-20 mnkr. För att få en budget i balans 
krävdes åtgärder för ca 60 mnkr inom 
förskolan, grundskolan och gymnasiet. 
Arbetet med att anpassa och effektivisera 
verksamheterna har pågått under året och 
gymnasiet har en budget i balans. För 
grundskolan och förskolan har inte alla 
åtgärder fått helårseffekt eller inte genomförts 
som planerat och arbetet fortsätter under 
2016. 

Orsaken till överskottet inom Kultur och fritid 
är lägre semesterlöne- och 
lokalvårdskostnader än budgeterat. 

Jämfört med föregående år har intäkterna 
ökat med 3,6 % och kostnaderna har ökat 
med 1,6 % (exkluderat kostnader till 
fristående gymnasieskolor som från 2015 är 
överflyttat till nämnden). Verksamheten har 
fått ökad kommunersättning och de 
pågående anpassningarna har fått effekt 
under 2015. Kostnaderna är även lägre på 
grund av ny redovisningsprincip för 
semesterlöneskulden och 
uppehåll/ferielönskulden.   

Division Vård och Omsorg 
Divisionen redovisar ett underskott med 
24 mnkr jämfört med budget. Vård och 
omsorgsdelen visar den största avvikelsen 
där hemtjänsten står för 19 mnkr och äldre- 
och demensboenden står för 5 mnkr. 
Hemtjänstens underskott beror på för få 
utförda timmar i förhållande till 
personalkostnaden, trots mycket arbete med 
planering, bättre nyttjande av personalen och 
nyckelfri hemtjänst. Under året har problemen 
med det nya lönesystemet försvårat 
möjligheterna till kontinuerlig 
kostnadsuppföljning. Den andra delen inom 

DSO, Social, visar på ett mindre underskott, 
2 mnkr som i stort kan hänföras till insatser till 
vuxna 6 mnkr. Kostnaden vägs upp av flera 
mindre kostnadsminskningar och 
intäktsökningar, bl a arbetsmarknadsåtgärder, 
1 mnkr, och adm/handläggning 2 mnkr. 

Jämfört med föregående år har divisionen 
försämrat resultatet med 28 mnkr. Vård- och 
omsorgsdelen visar den största skillnaden 
med 23 mnkr. Dessa fördelar sig på i första 
hand äldre och demensboende, korttidsvård 
och demensboende. Ett nytt avtal för OB och 
jour from 1 oktober 2014 samt högre 
övertidskostnader 2015 p g a svårigheter att 
rekrytera, har sammantaget gett 
merkostnader på ca 11 mnkr jämfört med 
2014. Hemtjänsten, som hade ett stort 
underskott även 2014 visar en försämring på 
4 mnkr.  

Tekniska divisionen skattekollektivet 
Verksamheten visar ett positivt resultat med 
2 mnkr. Merparten av överskottet kan 
härledas till Gata Park Hamn som fått 
ersättning för utförda arbeten och tjänster 
avseende vinterunderhåll från 
Kommunfastigheter och övriga arbeten och 
tjänster som utförts till andra divisioner.  

Resultatet har förbättrats med 4 mnkr jämfört 
med 2014. Förra årets negativa resultat på 
2 mnkr orsakades bland annat av en 
uppgörelse relaterat till 
energieffektiviseringsprojektet TAC och en 
extraordinär kostnad för störningsersättning 
till hyresgästerna i äldreboendet Myntan. 

Samhällsbyggnad 
Produktionen redovisar underskott på 1 mnkr 
varav ordinarie driftsverksamheter redovisar 
ett överskott med 2 mnkr och slutredovisade 
och nedskrivna exploateringsprojekt redovisar 
ett underskott med 3 mnkr. 

Överskottet i verksamheterna beror bland 
annat på att Trafikverkets planprocess för 
Ostlänken är senarelagd och att en del 



62 

driftfinansierad tid har redovisats på 
investeringsprojektet Nyköpings resecentrum. 
Dessutom har Plan- och naturenheten arbetat 
med att ta fram kulturhistorisk 
byggnadsinventering för Nyköpings centrum 
som delvis finansierats med bidrag från 
Länsstyrelsen. Samhällsbyggnad redovisar 
lägre personalkostnader på bygg-, plan-, kart- 
och mark- och exploateringsenhet med 
anledning av senarelagda rekryteringar och 
vakanser. Överskott med anledning av 
vakanser och föräldraledigheter inom miljö- 
och livsmedelsverksamheter har reglerats 
med Miljönämnden. 

Resultatet har försämrats med 2 mnkr jämfört 
med 2014. Till stor del beror det på att 
reavinster och reaförluster vid försäljning av 
tomter från tomtreserv samt slutredovisning 
och nedskrivning av exploateringsprojekt från 
och med 2015 redovisas under Mark- och 
exploatering. Detta har tidigare redovisats 
centralt under finansen. 

Räddning och Säkerhet 
Produktionen redovisar en mindre positiv 
budgetavvikelse. Resultatet beror främst på 
att verksamheten Rådgivning och 
Myndighetsutövning har haft högre intäkter 
för automatlarm och tillsyn än budgeterat. De 
lägre kostnaderna beror till största delen på 
att investeringar i larm och bilar har levererats 
senare än planerat, samt vakanser på 
personalsidan. 

Avgiftskollektiven 

VA  
Nämnden visar ett underskott med 2 mnkr. 
En av orsakerna är lägre intäkter till följd av 
en större återbetalning gällande vatten till 
Hjortensbergsbadet. Budgetavvikelsen på 
kostnadssidan beror på utökad beställning av 
underhållsarbete på Va-anläggningarna. 

Nämndens resultat har försämrats med 
8 mnkr jämfört med 2014. 2014 gjorde 
nämnden ett stort överskott med 7 mnkr. 
Under 2015 har stor del av dessa medel 

lagts på underhåll av Va-anläggningarna och 
ökade kostnader för omhändertagande av 
slam. 

Produktionen visar ett underskott med 1 mnkr 
vilket är en avvikelse mot budget med samma 
belopp. Intäkterna ökade för lakvatten till följd 
av ökad nederbörd. Tjänster som inte tillsatts 
under 2015 har inneburit lägre lönekostnader 
men samtidigt ökade konsultkostnader. 
Intäkterna har varit lägre för till exempel 
arbeten gentemot NOVF. Kostnaderna ökade 
för drift och reparationer samt för inköp av 
drivmedel. Trenden visar på att kostnader för 
serviceuppdraget har ökat under året där den 
större delen avser kontakter med kunder och 
utredningar. Vattenlaboratoriet visar på ett 
litet överskott för 2015. 

Resultatet för produktionen har försämrats 
med 1 mnkr jämfört med föregående år. 

Renhållningen 
Nämnden redovisar ett positivt resultat med 
1 mnkr för 2015. Som en följd av den nya 
taxan ökade nämndens intäkter betydligt. Den 
nya taxan är miljöstyrande med syfte att få ner 
medborgarnas avfallsmängder. En sådan 
minskning kommer på sikt att medföra lägre 
intäkter för nämnden. Kostnadsökningen för 
nämnden är ett planerat underskott för att 
täcka kapitaltjänstkostnader för 
återvinningscentralerna i de yttre tätorterna.  

Jämfört med utfallet för 2014 beror de 
ökande intäkterna dels på den nya taxan och 
dels på en taxeökning med 2 %. 
Kostnadsökningen beror på planerade 
kostnadsökningar för produktionen. 

Produktionen visar ett underskott med 
1 mnkr. Intäkterna för försäljning av 
återvinningsmaterial är lägre än budget, till 
följd av att volymerna är lägre men framförallt 
beroende på att priset för 
återvinningsmaterialet har sänkts. Den stora 
avvikelsen på kostnadssidan avser inköp av 
påsar för matavfallsinsamling. Kostnaderna 
har ökat sedan införandet av den nya 
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biopåsen 2014. I samband med införandet av 
ny taxa för hushållsavfall i juli 2015 har ett 
stort antal hushåll valt att byta storlek på kärl 
vilket har medfört ökade kostnader för att 
svara upp mot efterfrågan av nya kärl. 
Avfallsanläggningen i Björshult har haft höga 
kostnader för omhändertagande av lakvatten 
till följd av att planerade åtgärder har 
försenats.  

Jämfört med 2014 har resultatet försämrat 
något. Främsta orsaken är 
lakvattenkostnaderna, köp av matavfallspåsar 
och inköp av kärl. 

Finansförvaltningen 
Finansen visar ett resultat som är 6 mnkr 
bättre än budget. Flera poster bidrar till 
överskottet, bl a återbetalningen av 2004 års 
AFA-premier om 20 mnkr och lägre 
räntekostnader än budgeterat. Poster som 
bidrar till ökade kostnader är bl a ökade 
pensionskostnader och minskade 
skatteintäkter och intäkter för generella 
statsbidrag.  

Då ränteläget varit betydligt lägre än budget 
eller fg år, har varken kostnadsräntor eller 
intäktsräntor blivit som förväntat. Räntenettot 
är 18 mnkr bättre än budget. Kommunen har 
under året ökat lånestocken med 150 mnkr 
mot budgeterat 400 mnkr.  

Ändrade redovisningsprinciper för uppehålls- 
och ferielöneskulden har lett till en ökad 

kostnad på 12 mnkr som redovisas på 
finansen.  

Pensionskostnaderna är 10 mnkr högre än 
budget, orsaken är högre utbetalningar och 
högre avsättningar till pensionsskulden.  

Kommunen har en värdepappersportfölj, som 
under året rebalanserats, vid några tillfällen 
och därvid gjort ett positivt nettoresultat om 
10 mnkr. Rebalansering innebär att portföljen 
ses över och köp och försäljningar görs för 
att innehavet ska följa finanspolicyn. 

Skatteintäkterna blev lägre än budget därför 
att skatteunderlaget var lägre. Det i sin tur 
beror på att kommunens invånarantal inte 
ökade som förväntats i budgetberäkningarna. 
Regleringen av skatteintäkterna för 2014 blev 
4 mnkr lägre därför att slutavräkningen blir 
77 kr sämre per invånare.  

Intäkten av generella statsbidrag och 
utjämningsavgifter blev 15 mnkr sämre än 
budget. Av dessa härrör 11 mnkr från 
inkomstutjämningsbidraget. 
Inkomstutjämningsbidraget regleras utifrån 
invånarantalet, liksom skatteintäkterna. 
Regleringsbidraget blev 1 mnkr bättre än 
budget, efter kompensationen för höjningen 
av arbetsgivaravgifter för unga. LSS-avgiften 
blev 2 mnkr lägre än budget.  

I finansens resultat ingår -9 mnkr från tidigare 
års resultat och +5 mnkr i reavinster från 
försäljning av fastigheter.  

 

 

Intäkter och kostnader 
Kommunens intäkter och kostnader 
specificeras i not 1 och 2 till 
Resultaträkningen. 

Skatteintäkterna står för ca två tredjedelar av 
kommunens intäkter och uppgår till 
2 297 mnkr. Jämfört med 2014 har 
skatteintäkterna ökat med 4,5 % eller 
104 mnkr. 

Bidragsintäkterna som uppgår till 709 mnkr, 
består främst av statliga bidrag. De största 
posterna är inkomstutjämningsbidraget som 
uppgår till 363 mnkr och den kommunala 
fastighetsavgiften som uppgår till 89 mnkr. 

Sammantaget har bidragsintäkterna ökat med 
52 mnkr eller 8 %. Under 2014 var det 
istället en minskning med 3 mnkr. Framförallt 
är det bidragen från Migrationsverket som är 
större än 2014, 26 mnkr. 
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Taxor och avgifter har ökat med 1 mnkr under 
2015. 2014 var samma ökning större, 
5 mnkr, vilket berodde på ökningar av VA-
taxan och parkeringsavgifter. En specifikation 
av kommunens intäkter finns i not 1, 4 och 5 
till resultaträkningen, i avsnitt 6.4, Noter. 

Personalkostnader, d v s löner arvoden och 
andra ersättningar, pensionskostnader, 
löneskatt och sociala avgifter uppgår till 
1 868 mnkr. Det är en ökning jämfört med 
2014 med 75 mnkr vilket motsvarar 4,2 %. 
Personalkostnadernas andel av kommunens 
totala kostnader är 53 %. Ökningarna beror i 
hög grad på att kommunen under året haft 
höga kostnader för Ob-tillägg och 
övertidskostnader, som i sin tur är en följd av 
personalbrist. Kostnaderna 2015 för Ob-
tillägg och övertid uppgår till 73 mnkr, en 
ökning jämfört med 2014 med 13 mnkr eller 
21 %. De lagstadgade och avtalsenliga 
arbetsgivaravgifterna uppgick till 393 mnkr 
vilket ger en ökning med 15 mnkr 
Pensionskostnaderna har ökat med 7 mnkr 
inkl löneskatt. Antalet anställda har minskat 
med 14 personer till 4076. 

Kommunens köp av tjänster/verksamhet har 
ökat från 821 mnkr till 861 mnkr, 5 %. 
Ökningen består av ökade kostnader inom 
externa placeringar inom omsorgen om 
funktionsnedsatta, 5 mnkr, omhändertagande 
av slam inom Tekniska divisionen, 2 mnkr, 

anläggningsentreprenader inom gata, 2 mnkr, 
inom Kommunfastigheter planerat underhåll 
5 mnkr. Kommunstyrelsen står för 11 mnkr, 
kostnader som framförallt kan hänföras till att 
Sport & Event nu ligger i kommunen. 

Kommunens externa kostnader för lokaler 
och fastighetsservice har minskat med 
26 mnkr, eller 11 % sedan förra året. Det är 
bl a hyran för Rosvalla som inte belastar 
kommunen längre. 

Kostnaderna för bidrag har ökat med 
12 mnkr, eller 20 %. Det är framförallt 
försörjningsstödet som ökat med 11 mnkr 
sedan 2014. 

Avskrivningar på kommunens tillgångar 
uppgår till 166 mnkr vilket är en ökning med 
31 mnkr, en följd av kommunens stora 
investeringar de senaste åren, äldreboendet 
Myntan, nya högstadieskolan Alpha men 
också att kommunen tagit över 
anläggningstillgångar från KB Rosvalla och 
Sport & Event.  

I posten övrigt ingår bl a, förbruknings-
inventarier och förbrukningsmaterial, 67 mnkr, 
bränsle- energi och vattenkostnader, 
64 mnkr, transporter och resor 50 mnkr, samt 
tele- och IT-kommunikation, 13 mnkr. Posten 
övriga kostnader har ökat med 14 mnkr, 7 %, 
jämfört med fg år.  

  



5 Åren som kommer  

Befolkningsutveckling 
Antal barn i förskola och grundskola ökar. 
Fram till 2020 väntas åldersgruppen 1-5 år 
ha ökat med 80 barn per år, 6-9 år väntas 
öka med 40 barn, 10-12 år väntas öka med 
30 barn och 13-15 år med 77 barn per år. 
Under 2016 utreds och planeras en hållbar 
lösning för hur Västra skolan ska lokaliseras 
för att rymma hela årskurs F-6. 

Antalet elever inom gymnasieskolan förväntas 
öka de kommande åren. Under 2016 kommer 
Naturvetenskaps- och teknikprogrammen att 
tillfälligt flytta till Nicolaiskolan under tiden 
som lokalerna på Gripenområdet renoveras. 
Under 2017 påbörjas överflyttningen av 
Samhällsprogrammet från Tessinskolan och 
till 2018 beräknas alla program vara samlade 
på nyrenoverade Gripenskolan. 
Sammantaget innebär de ökande elevkullarna 
en stor utmaning vad gäller lokalförsörjning 
de kommande åren. 

Det sker en successiv ökning av antal och 
andel äldre i Nyköpings befolkning men den 
stora demografiska utmaningen kommer först 
efter 2020. Bedömningen är att befintligt 
antal platser inom särskilt boende för äldre 
räcker till. Vård- och omsorgsnämnden har i 
Kommunfullmäktige redogjort för hur 
kommunen ska möta den demografiska 
utmaningen med allt fler äldre. 
Huvudbudskapet är att det inte är en exklusiv 
vård- och omsorgfråga, utan alla styrelser och 
nämnder kan bidra till att hjälpa människor att 
klara ett självständigt liv en större del av sin 
levnad. Nämnden kommer enligt fullmäktiges 
uppdrag att redovisa ett antal förslag i 
budget 2017 på hur Nyköping ska möta 
framtidens utmaningar.  

Som en del av den ökade 
befolkningstillväxten kommer även en del 
utredningar behövas göras under året och ett 
nytt bostadsförsörjningsprogram tas fram.  

Ett av de nytillkomna uppdragen under året 
kommer att vara Skavstas utveckling. 

Satsningar för framtiden 
Ett stort planarbete har påbörjats för 
Kilenkryssens mark i Oppeby. Detta kan ge 
många hundra nya bostäder på sikt i 
området. Dialog med grannar och övriga 
boende om detta utvecklingsprojekt planeras 
ske under våren 2016. 

En strategi för att trygga en lång- och 
kortsiktig tillgång på mark för anvisning för 
byggnation kommer att tas fram. Arbetssättet 
kommer att ändras och övergå till 
markanvisning genom anbud eller tävling från 
att till stora delar bestått av direktanvisningar. 
Efterfrågan och försäljningen av 
småhustomter är fortsättningsvis stark. Även 
ett starkare intresse för byggande av 
flerbostadshus kan konstateras, bland annat 
har markanvisningsavtal upprättats för tomter 
på Arnö och Marieberg.  

Arbetet med att förverkliga Ostlänken 
fortsätter såsom arbetet med Sverige-
förhandlingen (förhandling om 
medfinansiering av höghastighetsjärnväg där 
kommuner, regioner, städer och näringsliv 
kan vara med och påverka) och ett fördjupat 
samarbete mellan Ostlänkenkommunerna för 
att gemensamt förverkliga Ostlänken så snart 
som möjligt. Parallellt pågår planeringen av 
Nyköpings resecentrum. 

Stigtomta växer och nu planeras för en ny 
skola och förskola i Stigtomta. Enligt 
tidplanen beräknas det vara färdigt hösten 
2018. 

Yrkesutbildningar inom framförallt 
byggindustrin kommer att behöva öka för att 
klara behovet inför infrastrukturbyggandet i 
och med Ostlänken. Arbetet med att nå målet 
med 1 500 studerande på högre studier 
fortsätter. I början av 2016 kom beskedet 
från Myndigheten för yrkeshögskolan att 
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Nyköping får fyra nya utbildningar vilket 
innebär 770 nya studieplatser. Campus 
Nyköping har nu tillstånd att driva totalt 
13 yrkeshögskoleutbildningar. De nya 
utbildningarna är: Tandsköterska, 
Integrationspedagog, Fibertekniker och 
Underhållstekniker. 

Den beslutade VA-strategin med riktlinjer 
samt lagkrav medför ökade insatser på 
avloppsreningsverk och pumpstationer. Det 
kommer att krävas ett ökat underhåll och 
ytterligare investeringar de kommande åren. 

Ny lagstiftning 
Under 2016 träder ny lagstiftning ikraft som 
gäller märkning av livsmedel med 
näringsdeklarationer. Kontrollen av den typen 
av märkning kommer att ställa krav på nya 
metoder för kontroll. 

Skyldighet för huvudmän att använda 
bedömningsstöd i årskurs 1 i grundskolan 
och grundsärskolan föreslås träda i kraft 1 juli 
2016. Syftet är att förbättra förutsättningarna 
för att tidigt identifiera elever som riskerar att 
inte nå delar av kunskapskraven. Det avser 
också att identifiera elever som behöver extra 
utmaningar för att nå så långs som möjligt.  

Missbruks- och beroendevården kan komma 
att få nya utmaningar från och med 1 januari 
2017 då en lagändring är föreslagen. 
Socialnämnden kan då få ansvar för att 
förebygga och motverka missbruk av spel om 
pengar.  

Kommunerna kommer framöver att få ett 
utökat insamlingsansvar för förpackningar 
och returpapper. När insamlingsansvaret 
kommer att övergå till kommunerna är i 
dagsläget okänt. Finansieringen kommer 
troligen att komma från förpackningsindustrin 
på grund av att ansvaret ska ligga kvar. 

Kollektivtrafik 
Den kommande perioden 2016 – 2019 
innebär intensivt arbete med att skapa 
möjligheter för framtida utveckling för 

kollektivtrafiken i kommunen. Under våren 
2016 kommer resultat av den, i 
trafikbeställningen 2015 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 den framtida stadstrafiken och 
de strukturer som behövs för att kunna 
bedriva kollektivtrafik. I samband med 
kommande bussupphandling som påbörjas 
under 2016, med avtalsstart i augusti 2019, 
behöver kommunen ta ställning till flera frågor 
(som t.ex. bussdepåns placering, framtida 
bränslen, mm.) hur kollektivtrafiken i Nyköping 
ska utvecklas. Kommande avtalsperiod för 
busstrafiken sträcker sig förmodligen fram till 
öppnandet av Nyköpings Resecentrum och 
Ostlänkens förverkligande 2028.  

I det korta perspektivet, de närmaste åren, 
fortsätter arbetet med att utveckla 
stadstrafikens trafikutbud, så att resurser 
används på ett bra sätt och att fler väljer 
kollektivtrafiken framför bilen i sitt 
vardagsresande. Den kraftiga 
resandeökningen efter omläggningen 2010 
och de omfattande ändringar vid skolstarten 
2014 har skapat ett permanent 
förstärkningsbehov på alla linjer. Vid 
tidtabellsskiftet i december 2015 infördes 
det 10-minuterstrafik i rusningstid på Linje 1. 
Ambitionen är att införa 10-minuterstrafik 
även på Linje 2 och förbättra turutbudet på 
Linje 3. 

I början av 2016 startar Servicecenter 
Sörmland som är länets egen 
beställningscentral för serviceresor samt 
boknings- och kundtjänst för all kollektivtrafik 
i länet. 

Räddning och säkerhet 
Under 2016 kommer arbetet med att 
implementera nya handlingsprogram för 
kommunerna inom Sörmlandskustens 
räddningstjänst att ta mycket kraft. 
Ambitionen är att förädla befintliga delar 
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ytterligare och samtidigt se över möjligheten 
till utökat uppdrag i samtliga fyra kommuner. 

Skavsta betraktas som ett av kommunens 
större riskobjekt vilket ställer speciella krav på 
hantering. Utvecklingen av verksamheten på 
Skavsta kommer sannolikt att vara fortsatt 
stor under närmaste åren. Förutom 
flygverksamheten ökar också antalet 
kringliggande verksamheter. I kombination 
med att Ostlänken dras via Skavsta och att 
området därigenom utvecklas ytterligare så 
ändras samtidigt den samlade, komplexa 
riskbilden. 

Snabbare och fler tåg på stambanan kommer 
att påverka riskbilden i hela kommunens 
område. Ett framtida resecentrum i Nyköping 
samt vid Skavsta är också viktiga delar att 
beakta tillsammans med tunnlar och broar. 
Den förändrade och utökade riskbilden gör 
att räddningstjänsten sannolikt måste 
resursförstärka både inom den förebyggande 
och den utryckande verksamheten. En 
utvecklad samverkan med närliggande 
kommuner och län kommer också att bli 
nödvändig. 

Kultur och fritid 
Under 2016 ska Hjortensbergsbadet åter 
vara i drift. Badanläggningarna har då utökats 
med bland annat en äventyrsdel inklusive 
vattenrutschbana och en större 
relaxavdelning. Därmed får Nyköping ett 
modernt badhus som även kan locka 
besökare från andra kommuner. 

En omvandling av kommunala musikskolan till 
kulturskola i samverkan med föreningslivet 
ska genomföras under mandatperioden 
2014-2018. 

Under 2016 kommer Kultur- och 
fritidsnämnden att utreda möjligheterna att 
bilda ett Kulturråd med deltagande av 
föreningslivet.  

Om några år får kulturlivet i Nyköping ett stort 
lyft genom invigningen av det nya 

länsmuseet. En del av museet kommer 
tillsammans med Kungstornet att vigas till 
utställningar som belyser Nyköpings historia, 
vilket även är temat för det nya skyltprogram 
som för närvarande uppförs på olika platser i 
Nyköping. 

Biblioteket i Stigtomta ska fortsätta att drivas 
integrerat med grundskolan, även när nya 
skolan är på plats. 

Arbetet med att planera och marknadsföra 
Gästabudet 700 år 2017 intensifieras. 

Miljö och klimat 
Tillväxten och förtätningen av staden kommer 
att öka behovet av miljötillsyn i Nyköping. Den 
ökade inventeringen av avlopp kommer att 
resultera i en ökning av ärenden under de 
kommande åren.  

Lakvattensystemet på Björshult är under 
översyn. Systemet kan bli föremål för 
omfattande åtgärder, vilket innebär stora 
investeringskostnader. Under de kommande 
åren kan det även bli aktuellt med ytterligare 
investeringar på Björshult i form av 
schaktmassetipp, återbruk och 
återvinningscentral. 

Kommunens bilpooler kommer att bidra 
positivt till att andelen miljöbilar ökar genom 
det utbyte av personbilar och lätta lastbilar 
som planerats för de kommande åren. 
Energiförbrukningen i kommunens 
egenförvaltade fastigheter planeras minska 
genom en fortsatt optimering av 
fastigheternas el-, ventilations- och 
uppvärmningssystem. 

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

Ett arbete för att revidera kommunens VA-
taxa kommer att genomföras under 2016. 
Likaså kommunens avfallsplan där nya mål för 
området liksom ett nytt åtgärdsprogram 
kommer att tas fram. 
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Integration 
En definition av nyanländ införs i skollagen. 
Med nyanländ avses den som har varit bosatt 
utomlands och som numera är bosatt i 
Sverige och som har påbörjat sin utbildning 
här efter höstterminens start det kalenderår 
då han eller hon fyller sju år. En elev ska inte 
längre anses vara nyanländ efter fyra års 
skolgång i Sverige. 

Antal ensamkommande flyktingbarn har under 
året ökat drastiskt med utgångspunkt från 
Migrationsverkets prognos som lades i början 
av året. I dagsläget finns sex boenden för 
ensamkommande barn i Nyköping. 
Undersökning av och planering av ytterligare 
boenden för ensamkommande barn och 
ungdomar pågår. 

Bostadsfrågan kommer att bli en ännu större 
utmaning för kommunen när en lagändring 
träder i kraft 2016-03-01. Förändringen 
innebär att alla kommuner blir skyldiga att ta 
fram bostäder till nyanlända efter anvisning 
från Migrationsverket eller 
Arbetsförmedlingen. Kommunen ansvarar för 
bosättning av nyanlända och har idag en 
överenskommelse att ta emot 10 nyanlända 
för bosättning per år men det antal som 

kommunen meddelats inför lagändringen är 
108 personer.  

Näringsliv och tillväxt 
Under 2016 kommer arbetet med att 
förbättra kundnöjdheten med kommunens 
service att förstärkas och samverkan med 
samtliga verksamheter med företagskontakter 
blir tydligare. Nya tjänster och forum som 
förenklar för företag kommer att införas. 

Under året kommer kommunen implementera 
satsningen på kompetensförsörjning hos 
företag – Campus Nyköping Företag – 
implementeringen sker i samverkan med 
Campus. 

Fler fokusområden för 2016 är bland annat 
näringslivsutveckling kopplat till Ostlänken, 
genomförandet av matuppdraget, lansering 
av kommunens uppgraderade innovationsnod 
och platsutveckling i samverkan med 
NYSAM. Näringslivsenheten tar sig även an 
uppgiften att driva arbetet med att ta fram en 
handelspolicy i samverkan med näringslivet. 

Flexibel turistbyrånärvaro implementeras på 
Rosvalla och ett nytt arbetssätt på Skavsta 
införs, airside, för att nå ut med information 
om Nyköping. 
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6 Räkenskaper 

Resultaträkning 

 Kommunen Sammanställd 
redovisning 

Mnkr Not Bokslut 
2015

Budget 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2015 

Bokslut 
2014

Verksamhetens intäkter 1 788,6 750,0 748,1 1 034,9 974,8
Verksamhetens kostnader 2 -3 358,0 -3 308,8 -3 237,9 -3 496,8 -3 324,5
Avskrivningar 3 -166,2 -146,6 -135,6 -220,1 -210,8
Verksamhetens nettokostnader -2 735,7 -2 705,4 -2 625,4 -2 681,9 -2 560,5
  
Skatteintäkter 4 2 297,1 2 306,2 2 192,8 2 297,1 2 192,8
Inkomst- o 
kostnadsutjämningsbidrag 

5
458,1 470,8 453,6 458,1 453,6

Finansiella intäkter 6 16,4 12,0 31,9 14,5 16,8
Finansiella kostnader 7 -27,3 -50,6 -29,4 -54,5 -48,4
Resultat före extraordinära 
poster 

8,6 33,0 23,5 33,2 54,3

  
Skattekostnad 8 0,0 0,0 0,0 -6,4 -7,1
Årets resultat 8,6 33,0 23,5 26,8 47,2
  
Justeringar enligt balanskravet 9 3,8 0,0 -27,3 0,0 0,0
Årets resultat enligt balanskrav 12,4 33,0 -3,8 26,8 47,2
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Kassaflödesanalys 

  Kommunen Sammanställd 
redovisning 

Mnkr Not Bokslut 
2015

Budget 
2015

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2015 

Bokslut 
2014

Den löpande verksamheten   
Årets resultat 10 8,6 33,0 23,5 26,8 47,2
Justering för avskrivningar 11 162,9 146,6 135,6 214,6 191,3
Justering förändring 
pensionsavsättning 

8,6 1,1 0,213,9 8,2 13,8

Justering förändring avsättning 
deponi 

12 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2

Justering förändring avsättning 
Citybanan 

13 -17,4 2,3 -16,9 -17,4 -16,9

Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande poster 

14 88,8 0,0 -44,0 21,7 -46,6

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

251,6 182,9 112,3 253,9 189,1

+/- Minskning/ökning förråd mm 15 13,5 0,0 -3,3 2,5 -3,1
+/- Minskning/ökning övriga 
kortfristiga fordringar 

16 -75,3 0,0 34,7 -17,6 34,7

+/- Ökning/Minskning övriga 
kortfristiga skulder 

17 40,8 0,0 -88,9 31,2 -62,2

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

230,7 182,9 54,8 270,0 158,5

Investeringsverksamheten   
Investering i fastigheter o inventarier -343,7 -614,7 -682,4 -479,5 -776,3
Investeringsbidrag och 
anslutningsavgifter 

28,0 0,0 24,5 30,3 46,0

Försäljning av fastigheter o 
inventarier 

6,0 0,0 37,6 6,4 38,0

Investering i aktier o andelar -42,6 0,0 -4,7 -41,3 -1,6
Försäljning av aktier o andelar 0,0 0,0 10,8 0,0 10,8
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-352,3 -614,7 -614,2 -484,2 -683,1

Finansieringsverksamheten   
Köp av aktier o andelar, kortfr -106,1 0,0  -106,1 0,0
Försäljning av aktier o andelar, kortfr 72,7 50,0 3,3 72,7 3,3
Utlåning  18 -0,5 -18,8 135,9 8,0 18,0
Upplåning 19 150,0 400,0 500,0 232,1 577,9
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

116,1 431,2 639,2 206,8 599,2

ÅRETS KASSAFLÖDE -5,5 -0,6 79,8 -7,4 74,6
Likvida medel vid årets början 106,6 51,9 26,8 115,9 41,3
Likvida medel vid årets slut 101,1 51,3 106,6 108,5 115,9
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Balansräkning 

  Kommunen Sammanställd 
redovisning 

Mnkr Not Bokslut 
2015

Budget 
2015

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2015 

Bokslut 
2014

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar 2 779,5 2 961,8 2 589,9 4 230,8 3 962,7
- varav mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

20 2 550,5 2 371,3 3 985,3 3 693,9

- varav maskiner och inventarier 21 229,0 218,6 245,5 268,8
Finansiella anläggningstillgångar 22 145,5 337,5 173,8 90,4 55,8
Summa anläggningstillgångar 2 925,0 3 299,3 2 763,7 4 321,3 4 018,5
Bidrag till statlig infrastruktur 23 50,2 52,4 52,4 50,2 52,4
Omsättningstillgångar   
Förråd och mark under exploatering 24 319,1 340,6 343,8 327,2 344,3
Fordringar 25 344,1 303,5 268,8 230,4 212,8
Kortfristiga placeringar 26 218,5 94,0 203,6 218,5 203,6
Kassa och bank 27 101,1 51,3 106,6 108,5 115,9
Summa omsättningstillgångar 982,6 789,4 922,8 884,5 876,5
SUMMA TILLGÅNGAR 3 957,8 4 141,2 3 738,9 5 255,9 4 947,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

  

EGET KAPITAL   
Eget kapital 28 1 454,3 1 468,8 1 446,0 2 032,8 2 006,2
- varav årets resultat 8,6 33,0 23,5 26,8 47,2
AVSÄTTNINGAR   
Avsättningar för pensioner och 
förpliktelser 

29 229,4 213,4 220,8 234,4 226,2

Avsättningar för skatter 30 0,0 0,0 0,0 4,5 5,2
Återställning deponi 31 2,6 3,2 2,5 2,6 2,5
Citybanan 32 17,4 0,0 34,4 17,4 34,4
Summa avsättningar 249,4 216,6 257,6 258,9 268,2
SKULDER   
Långfristiga skulder 33 1 646,8 1 944,4 1 468,8 2 339,1 2 079,1
Kortfristiga skulder 34 607,3 511,4 566,5 625,2 594,0
Summa Skulder 2 254,1 2 455,8 2 035,3 2 964,3 2 673,1
SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

3 957,8 4 141,2 3 738,9 5 255,9 4 947,5

PANTER OCH 
ANSVARSFÖRBINDELSER 

  

Pensionsförpliktelser 35 1 172,7 1 215,7 1 215,7 1 172,7 1 215,7
Övriga ansvarsförbindelser 36 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4
Borgensåtaganden 37 713,4 631,2 631,2 20,6 20,8
SUMMA PANTER OCH 
ANSVARSFÖRBINDELSER 

1 886,1 1 846,9 1 846,9 
 

1 193,8 1 236,9
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Noter 
Mnkr  Kommunen Sammanställd redovisning 
  Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2015 Bokslut 2014 
not 1 Verksamhetens intäkter     
 Driftredovisning, verksamheten 3 389,0 3 359,1 3 389,0 3 359,1
 Finansförvaltning 25,0 25,5 25,0 25,5
 avgår finansiella intäkter verksamheten -1,7 -1,4 -1,7 -1,4
 avgår övr interna poster -2 623,7 -2 635,1 -2 623,7 -2 635,1
 Bolagens intäkter - - 324,3 381,4
 avgår koncerninterna intäkter - - -77,9 -154,7
 Verksamhetens intäkter 788,6 748,1 1 034,9 974,8
 Fördelade enligt nedan:  
 Försäljningsmedel 32,9 33,8  
 Taxor o avgifter 214,0 213,5  
 Hyror o arrenden 134,9 118,4  
 Bidrag 250,7 203,1  
 Försäljning av verksamhet  127,0 133,2  
 Reavinst anläggningstillgångar 5,0 25,3 5,1 25,3
 Övriga intäkter 24,0 20,8  
 Verksamhetens intäkter 788,6 748,1 1 034,9 974,8
 Varav jämförelsestörande intäkter  
 Återbetalda försäkringspremier AFA 19,9 0,0 19,9 0,0
 Reavinst materiella anläggningstillg 5,0 25,3 5,0 25,3
 Jämförelsestörande intäkter 24,9 25,3 24,9 25,3
not 2 Verksamhetens kostnader     
 Driftredovisning, verksamheten -6 123,5 -5 982,7 -6 123,5 -5 982,7
 Finansförvaltning -99,7 -157,7 -99,7 -157,7
 avgår finansiella kostnader verksamheten 0,3 0,3 0,3 0,3
 avgår avskrivningar/nedskrivningar verksamheten 10,5 7,4 10,5 7,4
 avgår övriga interna poster 2 854,3 2 894,9 2 854,3 2 894,9
 Bolagens externa kostnader - -216,7 -241,3
 avgår koncerninterna kostnader - - 77,9 154,7
 Verksamhetens kostnader -3 358,0 -3 237,9 -3 496,8 -3 324,5
 Fördelade enligt nedan:    
 Lönekostnader -1 578,9 -1 525,3  
 Arbetsgivaravgifter o avtalsförsäkringar -167,3 -151,7  
 Pensionskostnader inkl löneskatt -154,9 -148,2  
 Lokalhyra och städ -215,3 -241,7  
 Material -89,0 -82,8  
 Köp av tjänst/verksamhet -859,7 -821,4  
 Bidrag till enskilda -71,4 -59,7  
 Reaförluster o utrangeringar anläggningstillgångar -5,0 -0,9  
 Övriga kostnader -216,6 -206,1  
 Verksamhetens kostnader -3 358,0 -3 237,9 -3 496,8 -3 324,5
 Varav jämförelsestörande kostnader  
 Ianspråkstagande av tidigare års resultat -8,8 -7,6 -8,8 -7,6
 Reaförluster materiella anläggningstillgångar -5,0 -0,9 -5,0 -4,8
 Förändring ferielöneskuld och uppehållslöneskuld -12,2 0,0 -12,2 0,0
 Jämförelsestörande kostnader -25,9 -8,5 -25,9 -12,4
not 3 Avskrivningar     
  Mark, byggnader o tekniska anläggningar -90,9 -74,3 -139,5 -123,5
  Styr- o övervakningsanläggning för 

energibesparing 
-7,2 -7,5 -7,2 -7,5

  Maskiner o inventarier -64,8 -54,0 -67,8 -60,4
  Koncerninterna förvärv - - -0,1 -
  Exploatering nedskrivning -3,3 0,0 -3,3 0,0
  Bolagens nedskrivningar -2,2 -19,5
  Avskrivningar -166,2 -135,6 -220,097 -210,8
       
not 4 Skatteintäkter     
 Kommunala skatteintäkter  
 Preliminära skatteinbetalningar 2 298,9 2 198,1 2 298,9 2 198,1
 Preliminär slutavräkning 2,3 -5,7 2,3 -5,7
 Definitiv slutavräkning 2014 resp 2013 -4,1 0,4 -4,1 0,4
 Skatteintäkter 2 297,1 2 192,8 2 297,1 2 192,8
 Vid preliminär slutavräkning har RKR:s rekommendation 4.2 använts för 2015, d v s prognosen baseras på Sveriges 

Kommuner och Landstings beräkningar. För 2013 har verkligt utfall använts. 
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Mnkr  Kommunen Sammanställd redovisning 
  Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2015 Bokslut 2014 
not 5 Inkomst o kostnads-utjämningsbidrag    
 Inkomstutjämning 362,6 346,0 362,6 346,0
 LSS bidrag -14,6 -9,3 -14,6 -9,3
 Kommunal fastighetsavgift 88,7 87,9 88,7 87,9
 Regleringsavgift 2,0 12,3 2,0 12,3
 Kostnadsutjämning 7,1 -15,5 7,1 -15,5
 Strukturbidrag 5,6 5,5 5,6 5,5
 Införandebidrag 4,4 26,7 4,4 26,7
 Tillfälligt flyktingstöd* 2,3 0,0 2,3 0,0
 Summa Inkomst o kostnadsutjämningsbidrag 458,1 453,6 458,1 453,6
 * Nyköpings kommun erhöll i december 2015 ett statsbidrag om 29,8 mnkr som tillfälligt stöd för att hantera den rådande 

flyktingsituationen. Bidraget är periodiserat med 1/13-del 2015, i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings (RKR) 
yttrande. 

not 6 Finansiella intäkter     
 Ränteintäkter o liknande poster 2,2 7,5 0,6 1,9
 Utdelningar aktier i dotterbolag 0,3 0,3 - -
 Utdelningar övriga fonder/aktier 2,3 3,9 2,3 3,9
 Reavinst fonder/aktier 11,7 20,2 11,7 11,1
 Finansiella intäkter 16,4 31,9 14,5 16,8
not 7 Finansiella kostnader     
 Räntekostnader -20,9 -26,2 -48,8 -45,2
 Indexuppräkning av avtal om finansiering av 

Citybanan 
0,4 -0,5 0,4 -0,5

 Räntekostnader pensioner -3,6 -2,7 -3,6 -2,7
 Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar -0,7 0,0 0,0 0,0
 Nedskrivning av kortfristiga placeringar -0,6 0,0 -0,6 0,0
 Förlust fonder/aktier -1,8 -0,1 -1,8 -0,1
 Finansiella kostnader -27,3 -29,4 -54,5 -48,4
not 8 Skattekostnad     
 Årets skatt - - -7,1 -4,4
 Uppskjuten skatt - - 0,6 -2,7
 Skattekostnad 0,0 0,0 -6,4 -7,1
not 9 Årets justerade resultat enligt balanskrav     
 Årets resultat enl RR 8,6 23,5  
 Reavinster anläggningstillgångar -5,0 -34,9  
 Justeringsposter mot tidigare års resultat 8,8 7,6  
 Årets justerade resultat enligt balanskrav 12,4 -3,8  
Noter kassaflödesanalys     
not 10 Årets resultat     
 År enligt resultaträkning 8,6 23,5 26,8 47,2
 Årets resultat 8,6 23,5 26,8 47,2
not 11 Justering för avskrivningar     
 Avskrivningar enligt RR 166,2 135,6 220,1 210,8
 Minus nedskrivning exploatering -3,3 0,0 -3,3 0,0
 Nedskrivning Nyköpingshem 0,0 0,0 -2,2 -19,5
 Justering för avskrivningar 162,9 135,6 214,6 191,3
not 12 Justering förändring deponi     
 Årets avsättning 0,1 0,2 0,1 0,2
  Justering förändring deponi 0,1 0,2 0,1 0,2
    
not 13 Justering förändring Citybanan     
 Årets betalning -17,4 -16,9 -17,4 -16,9
  Justering förändring deponi -17,4 -16,9 -17,4 -16,9
    
   
   
   
not 14 Justering för ej likviditetspåverkande poster     
 Nedskrivning exploatering 3,3 0,0 3,3 0,0
 Nedskrivning Nyköpingshem - - 2,1 19,5
 Upplösning av bidrag till Citybanan 2,3 2,3 2,3 2,3
 Reavinster materiella anläggningstillgångar -5,0 -25,3 -5,1 -25,4
 Reaförluster materiella anläggningstillgångar 5,0 0,9 5,0 0,9
 Förändring pensionsportfölj 18,4 -12,5 18,4 -12,5
 Resultat pensionsportfölj -9,9 -0,3 -9,9 -0,3
 Reavinster finansiella anläggningstillgångar 0,0 -9,6 0,0 -0,7
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Mnkr  Kommunen Sammanställd redovisning 
  Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2015 Bokslut 2014 
 Reaförluster finansiella anläggningstillgångar 0,7 0,1 0,7 0,1
 Indexuppräkning Citybanan 0,4 0,5 0,4 0,5
 Nedskr 0,7 0,0 0,0 0,0
 Koncernjusteringar 0,0 0,0 2,3 -10,8
 Avsättning säkerhetsfond -0,2 0,1 -0,2 0,1
 Omklassificering 2,5 0,0 2,5 -20,1
 Aktieägartillskott -1,3 0,0 0,0 
 Överlåtelse av koncernbolag 72,0 0,0 - 
 Avrundning -0,1 -0,2 -0,1 -0,2
 Justering för ej likviditetspåverkande poster 88,8 -44,0 21,7 -46,6
not 15 Minskning/ökning förråd mm  
 Förändring mellan åren  24,8 -3,3 17,1 -3,1
 Omklassificering -11,3 0,0 -11,3 
 Nedskrivning -3,3 0,0 -3,3 0,0
 Minskning/ökning förråd mm exkl nedskrivning 13,5 -3,3 2,5 -3,1
not 16 Förändring kortfristiga fordringar     
 Förändring mellan åren -75,3 34,7 -17,6 34,6
 Förändring kortfristiga fordringar exkl kortfristig 

räntebärande utlåning 
-75,3 34,7 -17,6 34,6

not 17 Kortfristiga skulder  
 Förändring mellan åren 40,8 -88,9 31,2 -62,2
 Förändring kortfristiga skulder 40,8 -88,9 31,2 -62,2
not 18 Räntebärande utlåning     
 Övriga långfristiga fordringar -0,5 135,9 8,0 18,0
 Räntebärande utlåning -0,5 135,9 8,0 18,0
not 19 Upplåning     
 Upptagna lån 750,0 650,0 832,1 727,9
 Amortering skuld -600,0 -150,0 -600,0 -150,0
 Upplåning 150,0 500,0 232,1 577,9
Noter balansräkning     
not 20 Mark, byggnader o tekniska anläggningar  
  Ingående anskaffningsvärde 3 471,6 2 952,5 5 408,6 4 923,4
  Justering av ingående anskaffningsvärde 3,9 -0,7 3,9 0,6
  Årets investeringar 287,4 595,4 298,8 525,0
  Avgår: investeringsbidrag på nyanskaff -2,4 -21,5
  Försäljningar/utrangeringar -35,5 -55,8 -36,1 -71,0
  Omklassificering 11,3 -19,7 22,4 44,6
  Överföring från pågående - - 204,7 7,4
  Koncerninterna förvärv -9,6 
  Ackumulerat anskaffningsvärde 3 738,6 3 471,6 5 890,3 5 408,6
  Ingående avskrivningar -1 126,5 -1 096,6 -1 826,7 -1 744,7
  Justering av ingående avskrivningar -3,9 0,7 -4,8 -0,8
  Försäljningar/utrangeringar 33,2 43,7 33,8 52,8
    
  Årets avskrivningar -90,9 -74,3 -139,5 -123,5
  Omklassificering -0,1  -10,4
  Koncerninterna förvärv - - -0,1 -0,1
  Ackumulerade avskrivningar -1 188,1 -1 126,5 -1 937,2 -1 826,7
  Ingående nedskrivningar - - -45,8 -26,3
  Årets nedskrivningar 0,0 0,0 -2,2 -19,5
  Ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 -48,0 -45,8
  Pågående ny- och ombyggnader  
  Ingående anskaffningsvärde - - 150,7 1,7
  Justering av ingående anskaffningsvärde  5,0
  Årets investeringar - - 134,3 151,4
  Avgår: överförda anskaffningsvärden till byggnader - - -186,1 -7,4
  Avgår: överförda anskaffningsvärden till markanl. - - -9,1 -
  Avgår: överförda anskaffningsvärden till mark - - -9,5 -
  Pågående ny- och ombyggnader - - 80,2 150,7
  Bokfört värde mark, byggnader  o tekniska anl 2 550,5 2 345,1 3 985,3 3 686,7
     
  Styr- och övervakningsanläggning för 

energibesparing 
  

  Ingående anskaffningsvärde 79,1 79,0 79,1 79,0
  Ackumulerat anskaffningsvärde 79,1 79,0 79,1 79,0
  Ingående avskrivningar -71,8 -64,4 -71,8 -64,4



75 

Mnkr  Kommunen Sammanställd redovisning 
  Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2015 Bokslut 2014 
  Årets avskrivningar -7,2 -7,5 -7,2 -7,5
  Ackumulerade avskrivningar -79,0 -71,8 -79,0 -71,8
  Bokfört värde Styr- o övervakn anl 0,0 7,2 0,0 7,2
  Mark, byggnader  o tekniska anläggningar 2 550,5 2 352,3 3 985,3 3 693,9
    
not 21 Maskiner o inventarier   
  Ingående anskaffningsvärde 540,5 438,6 622,7 550,5
  Justering ingående anskaffningsvärde 0,0 -2,8 0,0 0,5
  Omklassificering 0,0 19,0 -11,1 -25,2
  Årets investeringar 56,3 87,0 56,1 99,9
  Försäljningar/utrangeringar -2,2 -1,3 -3,6 -3,0
  Ackumulerat anskaffningsvärde 594,6 540,5 664,0 622,7
  Ingående avskrivningar -302,9 -252,9 -353,9 -310,1
  Justering ingående avskrivningar 0,0 2,8 0,0 3,8
  Försäljningar/utrangeringar 2,0 1,2 3,2 2,6
  Omklassificering - - - 10,3
  Årets avskrivningar -64,8 -54,0 -67,8 -60,4
  Ackumulerade avskrivningar -365,6 -302,9 -418,5 -353,9
  Maskiner o inventarier 229,0 237,6 245,5 268,8
     
not 22 Finansiella anläggningstillgångar   
 Långfristiga fordringar   
 Nyköpingshem AB 0,3 0,4  
 NOVF 20,0 20,0 8,6 8,6
 Nyköping Vattenkraft AB 27,2 28,8 - -
 Gästabudsstaden AB 22,4 20,1 - -
 Övriga långfristiga fordringar 1,1 1,2 7,8 15,8
 Långfristiga fordringar 71,0 70,5 16,4 24,4
 Aktier och andelar i koncernföretag   
 Ingående anskaffningsvärde 71,9 70,1 - -
 Årets anskaffningar 1,3 3,1 - -
 Årets försäljningar -72,0 -1,2 - -
 Årets nedskrivningar -0,7  
 Aktier och andelar i övriga bolag   
 Ingående anskaffningsvärde 32,0 30,4 32,0 30,4
 Årets anskaffningar 42,6 1,6 42,6 1,6
 Ack nedskrivningar -0,7 -0,7 -0,7 -0,7
 Utgående anskaffningsvärde 74,4 103,2 73,9 31,3
    
 Övriga aktie- och räntefonder*   
 Bostadsrätter 0,1 0,1 0,1 0,1
 Aktier och andelar 74,5 103,3 74,0 31,4
 Finansiella anläggningstillgångar 145,5 173,8 90,4 55,8
not 23 Bidrag till statlig infrastruktur  
 Ingående beslutat bidrag till statlig infrastruktur 57,0 57,0 57,0 57,0
 Ackumulerade upplösningar, statlig infrastruktur -4,6 -2,3 -4,6 -2,3
 Årets upplösning, statlig infrastruktur -2,3 -2,3 -2,3 -2,3
 Bidrag till statlig infrastruktur 50,2 52,4 50,2 52,4
 Beslut om medfinansiering av Citybanan har tagits under 2009 av KF § 180 och KS § 314 och § 358. Upplösning 

kommer att ske under 25 år och påbörjas det år första utbetalningen sker (2013).  
    
not 24 Förråd o Mark under exploatering   
  Bränsle fastigheter o övriga förråd 0,3 0,5 0,5 0,9
  Exploatering   
  Ingående värde 343,4 339,9 343,4 339,9
  Omklassificering av objekt -11,3 0,8 -11,3 0,8
  Årets utgifter 16,9 55,2 16,9 55,2
  Årets inkomster -26,8 -52,6 -18,9 -52,6
  Nedskrivning -3,3 0,0 -3,3 0,0
  Bokfört värde exploateringar 318,8 343,4 326,7 343,4
  Förråd och Mark under exploatering 319,1 343,8 327,2 344,3
     
not 25 Fordringar   
 Kundfordringar 42,9 38,7 49,4 51,6
 Avr. koncernkonto dotterbolag 48,1 56,5 - -
 Momsfordran 26,3 27,0 26,3 27,1
 Övriga fordringar 73,7 21,4 86,9 31,9
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  Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2015 Bokslut 2014 
 Interimsfordringar 153,1 125,2 156,7 130,8
 Avgår koncerninterna fordringar - - -88,9 -28,6
 Fordringar 344,1 268,8 230,4 212,8
not 26 Kortfristiga placeringar   
 Övriga aktie- och räntefonder   
 Ingående anskaffningsvärde 203,6 194,0 203,6 196,5
 Årets anskaffningar 106,1 46,6 106,1 46,6
 Årets försäljningar -72,7 -47,0 -72,7 -49,5
 Nedskrivning av placeringar -0,6 0,0 -0,6 0,0
 Likviditetsförändring -17,8 9,9 -17,8 9,9
 Utgående anskaffningsvärde 218,5 203,6 218,5 203,6
 Marknadsvärde 205,3 226,7 207,8 229,2
 - Varav bokfört värde aktie o räntefonder avsatta för 

framtida pensioner 
188,0 172,9 188,0 172,9

 Aktier och andelar 218,5 203,6 218,5 203,6
 Finansiella anläggningstillgångar 218,5 203,6 218,5 203,6
 För övriga aktie- och räntefonder är det bokförda värdet är lika med anskaffningsvärde.  
not 27 Kassa och bank   
 Sörmlandsbanken 97,7 104,2 97,7 104,2
 Övrig kassa o bank 3,3 2,4 10,7 11,7
 Kassa och bank 101,1 106,6 108,5 115,9
not 28 Eget kapital   
 Ingående eget kapital   
 - Skattekollektivet 1 430,5 1 411,9   
 - VA-kollektivet 7,2 0,9   
 - Renhållningskollektivet 3,3 4,7   
 - Skatteavräkningsreserv 1,4 1,4   
 - Säkerhetsfond 3,5 3,5   
 - Koncernen - - 2 006,2 1 959,1
 Ingående eget kapital 1 445,9 1 422,4 2 006,2 1 959,1
 - varav obeskattade reserver - 18,4 13,5
 Förändring säkerhetsfond -0,2 0,1 -0,2 0,1
 Justeringar i koncernen - -  -0,3
 Årets resultat   
 - Skattekollektivet 11,8 18,6   
 - VA-kollektivet -2,8 6,3   
 - Renhållningskollektivet -0,4 -1,4   
 - Koncernen - - 26,8 47,2
 S:a Årets resultat 8,6 23,5 26,8 47,2
 Eget kapital 1 454,3 1 446,0 2 032,8 2 006,2
 Varav öronmärkning av tidigare års resultat,  

att disponera 
90,1 90,1   

 Varav Ansvarsförbindelse för pensioner 1 172,7 1 215,7   
 Eget kapital exkl öronmärkning och 

ansvarsförbindelse 
191,4 140,2   

    
not 29 Avsättningar för pensioner o förpliktelser   
 Ingående avsättning 165,1 154,2 170,5 159,8
 Pensionsutbetalningar -7,9 -7,1 -7,9 -7,1
 Nyintjänad pension 12,5 15,9 12,5 15,7
 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 2,9 2,1 2,9 2,1
 Utgående avsättning 172,6 165,1 178,0 170,5
 Särskild avtalspension,  ingående avsättning 4,7 3,3 4,7 3,3
 Pensionsutbetalningar -2,4 -2,0 -2,8 -2,0
 Nyintjänad pension 1,7 3,3 1,7 3,3
 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,1 0,1 0,1 0,1
 Ändrad samordning -0,4 0,1 -0,4 0,1
 Särskild avtalspension, utgående avsättning 3,8 4,7 3,4 4,7
 Särskild löneskatt, ingående värde 43,1 40,4 43,1 40,4
 Förändring 1,7 2,7 1,7 2,7
 Särskild löneskatt, utgående värde 44,8 43,1 44,8 43,1
 Visstidspension 7,8 7,8 7,8 7,8
 Pension förtroendevalda 0,4 0,0 0,4 0,0
 Avsättningar för pensioner o förpliktelser 229,4 220,8 234,4 226,2
 Aktualiseringsgraden uppgår till 97,0%. Avsättning av visstidspension år 2015 innefattar 9 personer. 
not 30 Avsättning för skatter   
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  Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2015 Bokslut 2014 
 Obeskattade reserver 4,5 5,2
 Avsättning för skatter 0,0 0,0 4,5 5,2
not 31 Återställning deponi, avgiftskollektivet   
 IB 2,5 2,2 2,5 2,2
 Årets avsättning 0,1 0,2 0,1 0,2
 UB 2,6 2,5 2,6 2,5
 Avsättningen avser kostnader för framtida återställande av kommunens avfallsdeponier. Under 2015 påbörjades en 

utredning som ska beräkna framtida kostnader och vilken metod som ska användas. Utöver detta finns 15 mnkr avsatt från 
tidigare års resultat. 

not 32 Avsättning för Citybanan   
 IB 57,0 57,0 57,0 57,0
 Tidigare års index 11,3 10,8 11,3 10,8
 Bet för 2013 -6,7 -6,7 -6,7 -6,7
 Bet för 2014 -10,2 -10,2 -10,2 -10,2
 Bet för 2015 -16,9 -16,9 -16,9 -16,9
 Bet för 2016 -17,4 0,0 -17,4 0,0
 Årets index 0,4 0,5 0,4 0,5
 Avsättning för Citybanan 17,4 34,4 17,4 34,4
 Beloppet 17,4 mnkr är avsatt för betalning för 2017. Betalningarna görs i dec året innan. Avsättningen räknas upp med 

index varje år. Tidigare har posten klassats som en långfristig skuld, det är korrigerat. 
not 33 Långfristiga skulder   
 Sörmlandsbanken 0,0 100,0 0,0 100,0
 Kommuninvest 1 350,0 1 100,0 1 350,0 1 100,0
 Danske Bank 200,0 200,0 200,0 200,0
 Nyköpingshems fastighetslån - - 692,4 532,5
 Nyköpingshems byggnadskreditiv - - - 77,8
 Förutbetalda intäkter som regleras över flera år   
 Investeringsbidrag 38,3 31,7 38,3 31,7
 Anslutningsavgifter 58,5 37,1 58,5 37,1
 Långfristiga skulder 1 646,8 1 468,8 2 339,1 2 079,1
 Fr o m 2010 redovisas investeringsbidrag och anslutningsavgifter som förutbetald intäkt som regleras över flera år. 

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har. 
 Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut     
 Genomsnittlig ränta 1,36 % 2,05 %  -   -
 Genomsnittlig räntebindningstid, år 2,19 2,11  -   - 
 Lån som förfaller inom    
 1 år 550,0 550,0 792,5 821,4
 2 - 3  år 450,0 400,0 645,0 425,0
 3 - 5  år 550,0 450,0 800,0 764,0
      
      
not 34 Kortfristiga skulder    
 Avr. koncernkonto dotterbolag 40,4 36,5 - -
 Stb-skuld avs flyktingar 0,0 2,0  
 Avräkn lokal säkerhetsnämnd 1,4 1,4  
 Leverantörsskulder 137,7 125,4 170,0 168,5
 Personalens skatter och avgifter 60,3 60,4  
 Sparade semesterdagar o övertid* 115,8 106,1  
 Löne- och arvodesskuld 22,5 20,2  
 Pensioner, individuella 61,0 57,9  
 Löneskatt 1,8 0,0   
 Interimsskulder 135,9 106,9   
 Övrigt 30,5 49,6 455,2 425,5
 Kortfristiga skulder 607,3 566,5 625,2 594,0
not 35 Pensionsförpliktelser   
 före 1998 intjänad pensionsförmån   
 Skattekollektivet 912,0 944,1 912,0 944,1
 VA-kollektivet 7,9 7,8 7,9 7,8
 Renhållningskollektivet 11,9 11,8 11,9 11,8
 Särskild löneskatt 226,1 233,8 226,1 233,8
 Pensioner visstidsanställda 14,9 18,1 14,9 18,1
 Pensionsförpliktelser 1 172,7 1 215,7 1 172,7 1 215,7
 Ingående värde  1 215,7 1 267,9 1 215,7 1 267,9
 Pensionsutbetalningar -47,9 -47,2 -47,9 -47,2
 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 17,5 10,2 17,5 10,2
 Aktualisering, m.m. -1,5 -7,1 -1,5 -7,1
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 Förändring av löneskatt -7,7 -10,7 -7,7 -10,7
 Förändring av visstidspension -3,3 2,5 -3,3 2,5
 Utgående värde 1 172,7 1 215,7 1 172,7 1 215,7
 Aktualiseringsgraden uppgår till 97,0 %. Förpliktelsen för visstidspensioner år 2015 innefattar 11 st personer. 
not 36 Övriga ansvarsförbindelser   
 Fastigo - - 0,4 0,4
 Övriga ansvarsförbindelser 0,0 0,0 0,4 0,4
not 37 Borgensförbindelser   
 Föreningar 20,0 20,4 20,0 20,4
 Bostadsbolag Nyköpingshem AB 692,5 610,4 - -
 Övriga bostäder 0,3  
 Förlustgaranti egna hem 0,6 0,4 0,6 0,4
 Borgensförbindelser 713,3 631,2 20,6 20,8
 Kommuninvest medlemsansvar  
 Nyköpings kommun har i september 2011 ingått i en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 

AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i 
förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.                   
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Nyköping kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 325 620 649 807 kronor och 
totala tillgångar till 319 573 677 123. Kommunens  
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 353 910 121 kronor och andelen av de totala  
tillgångarna uppgick till 2 308 302 231 kronor. 

    
    
    
    
    
    
    
    
not 38 Leasingavtal   
 Lokalhyror, externa 184,4 212,6   
 Leasingavgifter, inventarier 11,0 10,1   
 Leasingavgifter, maskiner o fordon 7,1 6,5   
 Leasingavtal 202,5 229,2   
 Prognos minimileaseavgifter 2016   
 Lokalhyror, externa 93,1 70,6   
 Leasingavgifter andra anläggningstillg. 3,6 2,3   
 Leasingavgifter 2015 96,7 72,9   
 Prognos minimileaseavgifter 2017-2020   
 Lokalhyror, externa 380,4 250,3   
 Leasingavgifter andra anläggningstillg. 8,5 5,4   
 Leasingavgifter 2016-2019 388,9 255,7   
 Prognos minimileaseavgifter 2021 och framåt   
 Lokalhyror, externa 490,4 28,8   
 Leasingavgifter andra anläggningstillg. 0,1 0,2   
 Leasingavgifter 2020 och framåt 490,5 29,0   
 De beräknade leasingavgifterna som redovisas i prognoserna avser avtal med en avtalstid längre än 3 år. Ingen 

klassificering mellan operationell respektive finansiell leasing har gjorts av avtal tecknade 2013 och tidigare. 
not 39 Tidigare års resultat  
 Mnkr Tillgängliga 

medel för 
beslut 2015 
och framåt

Utfall 2015 Återstår 
2015-12-31 

 

 Tillväxtbefrämjande åtgärder (KF-beslut) 11,1 -2,8 8,3  
 Underhåll av skolfastigheter 0,7 0,0 0,7  
 VA-ledning Lappetorp 1,5 0,0 1,5  
 Infrastrukturella åtgärder, Resecentrum 5,0 0,0 5,0  
 Förbättra miljön, skolmatsalar 0,8 0,0 0,8  



79 

Mnkr  Kommunen Sammanställd redovisning 
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 Investeringar i mindre idrottsanläggningar 0,7 0,0 0,7  
 Avsättning för deponi 15,0 -0,1 14,9  
 Klimat- och miljöåtgärder för en grön omställning 17,2 -0,1 17,1  
 Sociala investeringar 20,2 -1,6 18,6  
 Satsning på förbättrade skolresultat 9,8 -2,0 7,8  
 Stöd till föreningar för breddad rekrytering 0,2 0,0 0,2  
 Stöd till föreningsdrivna anläggningar 0,5 0,0 0,5  
 Landsbygdsfond 1,1 -0,3 0,8  
 Kompetensutveckling/organisationsanpassning 5,8 -1,9 3,9  
 Återföring av positivt resultat - kvalitetshöjande 

effekter med inriktning mot personal 
0,3 0,0 0,3  

 Arbetskläder förskolor 0,3 0,0 0,3  
 Summa 90,1 -8,8 81,3  
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Resultat- och balansräkningar för avgiftskollektiven 

Resultat 
  Vatten och avlopp Renhållning 

Mnkr 2015 2014 2015 2014
Verksamhetens intäkter 83,35 83,95 42,92 40,21
Verksamhetens kostnader -69,08 -62,34 -38,55 -37,22
Avskrivningar -16,97 -15,22 -4,67 -4,27
Avsättning till pensioner -0,10 -0,10 -0,10 -0,10
Redovisat resultat -2,80 6,29 -0,40 -1,38
Reavinster    
Årets resultat enligt balanskravet  -2,80 6,29 -0,40 -1,38
 

Balansräkning 
Vatten och avlopp Renhållning 

Mnkr 2015 2014 2015 2014
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar 404,3 380,2 24,4 17,7
- varav mark, byggnader och tekniska anläggningar 404,3 380,2 13,8 7,6
- varav maskiner o inventarier - - 10,6 10,1
Finansiella anläggningstillgångar - - - -
Summa anläggningstillgångar 404,3 380,2 24,4 17,7
Omsättningstillgångar   
Kundfordringar 13,3 7,3 3,1 1,8
Kassa o bank   -
Summa omsättningstillgångar 13,3 7,3 3,1 1,8
SUMMA TILLGÅNGAR 417,6 387,5 27,5 19,6

  
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  
O SKULDER    
Eget kapital 4,5 7,3 3,0 3,4
-varav årets resultat -2,8 6,3 -0,4 -1,4
Avsättningar för pensioner o förpliktelser 1,8 1,7 1,8 1,7
Skulder   
Långfristiga skulder (interna lån) 401,1 374,1 19,8 12,7
Leverantörsskulder 10,3 4,4 2,9 1,8
Summa skulder 411,4 378,5 22,7 14,5

  
SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR O SKULDER 417,6 387,5 27,5 19,6
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7 Redovisningsprinciper  

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

Anläggningstillgångar 
Enligt kommunens principer klassificeras en 
investering som anläggningstillgång när den 
har en ekonomisk livslängd på minst tre år 
och en totalkostnad på lägst 20 tkr. Även 
kommungemensamma utvecklingsprojekt 
som har en totalkostnad på minst 500 tkr 
klassificeras som anläggningstillgång. 

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

Tillgångarna skrivs av linjärt från tidpunkten 
för ibruktagande efter en bedömning av 
nyttjandetiden i syfte att återspegla 
resursförbrukningen. SKL:s förslag till 
avskrivningstider har använts som vägledning. 
Avskrivningar påbörjas månaden efter 
färdigställandet.  

Under året har ett arbete för att införa 
komponentavskrivning i kommunen fortsatt, 
men inga ändringar har ännu genomförts i 
redovisningen.  

Avskrivningstider 
Byggnader 33 - 50 år 
Byggnadsinventarier 10 - 25 år 
Maskiner och inventarier   5 - 10 år 
Datorer och servrar     3 - 5 år 

Ingen internränta påförs investeringar som 
utförs i kommunal regi. 

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

Avgiftskollektivet 
Som ersättning för använt kapital belastas 
avgiftskollektivet med en intern ränta på 
bokfört värde på anläggningstillgångar. Under 
2014 har räntan varit 2,5 %. Dessutom 
belastas kollektivets resultat med interna 
räntor, på det löpande betalningsflödet och 
resultatfondskapital där den räntesats som 
används följer den marknadsmässiga 
upplåningsräntan. 

Citybanan 
Från 2014 är Citybanan redovisad som en 
avsättning istället för en långfristig skuld. 

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

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

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

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

Personalomkostnader (PO) 
Interna personalomkostnader har påförts 
respektive verksamhet genom automatiska 
procentpåslag på utbetalda löner under året. 
Kommunen har följt SKL:s rekommen-
dationer, med ett påslag om.0,8 %, som ska 
täcka fackliga kostnader.  

Ferie- och uppehållslöneskuld 
Redovisningsprincipen för ferie- och 
upphållslöneskulden har ändrats, så att 
skulden per den 31/12 bokförs istället för per 
den 30/9. Detta har inneburit en engångs-
kostnad under året med 12,2 mnkr som 
redovisas under Finansförvaltningen. 

Redovisning av lånekostnader 
Lånekostnader kan redovisas enligt två 
metoder. Huvudmetoden är att lånekostnader 
belastar resultatet för den period de upp-
kommer. Den alternativa metoden innebär att 
lånekostnader som är direkt hänförbara till 
anskaffning, uppförande eller produktion av 
vissa angivna tillgångar, inräknas i 

anskaffningsvärdet för tillgången. Nyköpings 
kommun har använt Huvudmetoden. 

Sammanställd redovisning 
Koncernredovisningen omfattar Nyköpings 
kommun samt aktiebolag och förbund i vilka 
kommunen har ett bestämmande eller betyd-
ande inflytande. Samtliga bolag som omfattas 
av koncernredovisningen har räkenskapsår 
motsvarande kalenderår. 

Koncernredovisningen upprättas enligt 
förvärvsmetoden vilket innebär att förvärvade 
tillgångar och skulder redovisas till värdet vid 
förvärvstidpunkten enligt upprättad förvärvs-
analys. Bolagens redovisningar har konsoli-
derats proportionellt vilket innebär att belopp 
i koncernens resultat- och balansräkning 
motsvarar ägd andel i bolaget. Koncern-
interna fordringar och skulder, internförsälj-
ning, samt internvinster elimineras i 
koncernredovisningen. Marknadsbaserad 
prissättning tillämpas vid leverans mellan 
bolagen inom koncernen. Bolag som förvär-
vats under året inkluderas från och med 
förvärvstidpunkten och avyttrade bolag ingår 
till och med tidpunkten för avyttringen. 

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

Nyköpingshem tillämpar från och med 2014 
Bokföringsnämndens allmänna råd inklusive 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning. Övergången är gjord i enlighet 
med föreskrifterna i K3s kap 35 vilket bland 
annat innebär att jämförelsetalen för 2013 
har räknats om. Effekten av övergången till 
K3 har inarbetats i koncernredovisningen för 
2014. I och med övergången tillämpar 
Nyköpingshem andra avskrivningsprinciper 
för materiella anläggningstillgångar, sk 
komponentavskrivning, än kommunen. 



8 Revisionsberättelse för år 2015 
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9 Bilagor 
Bilaga 1 Måluppföljning KF-mål i budget 2015 

Bilaga 2 Volymer och nyckeltal 2015 
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Bilaga 1 till Årsredovisning 2016 
Nämndernas målredovisning med sammanfattningar 
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Målområde: Grön omställning 
Övergripande mål: 
Att Nyköpings kommuns strategiska planering och verksamheter gör det lätt för medborgarna 
att göra miljövänliga val i vardagen. Att kommunen ska vara ett föredöme och välja de bästa 
alternativen ur miljösynpunkt vid all kommunal upphandling. Detta så att: utsläpp av växt-
husgaser minskar, tillståndet i våra vatten förbättras samt att mängden restavfall minskar. 
BUN 

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Antal förskolor och 
grundskolor som har 
utmärkelsen 

Iu Iu 25 % > 30 % 37 % 

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Andel elever i åk 7-9 
som har deltagit i 
Nyköpings naturskolas 
verksamhet 
(lokal statistik) 

iu 10 % 10 % > 10 % 24 % 

BUN: kommentar 

Syftet med nämndmålen inom målområdet är att stimulera förskolor och grundskolor i arbetet med 
hållbar utveckling och grön omställning. Något som också efterfrågas i det övergripande målet. Barn 
och elever ska lära sig att göra miljövänliga val i vardagen. Nämndmålen förväntas också leda till att 
barn och elever är delaktiga i och har inflytande över sin utbildning.  
Nämndmålet är uppnått. Andel förskoleenheter med utmärkelsen är högre än andel skolenheter, 46 % 
respektive 23 %. Jämfört med förgående år har andel förskolor med utmärkelsen ökat och andel 
grundskolor är detsamma. Flera enheter arbetar med andra metoder än ”Skola för hållbar utveckling”. 
Dessa räknas inte in i resultatet men visar ändå att verksamheten arbetar med grön omställning. 
Metodval är en fråga för verksamheten, nämnden kommer därför inte att efterfråga en specifik metod.  



Nämndmålet är uppnått. Nyköpings Naturskola besöktes under året av 24 % av eleverna i årskurs 7-9. 
Dessutom har 175 elever (14 %) i åk 7-9 utnyttjat Naturskolans samarbetsbana och pedagogiska 
material på Söra friluftsområde med sina egna lärare. 

UAIN 

Matsvinnet minskar 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
”Tallrikssvinn” (egen 
statistik) gram/portion 

 56 66,3 < 2013 
 

32,9 

Mätningen 2015 genomfördes på Nyköpings gymnasium Gripen 1 och 2 under veckorna 37-39. 
Mätvärdena pendlade mellan 23,6 gram/portion och 46,7. Ingen av dagarna i årets mätning låg alltså 
på den höga nivå som redovisades 2014. Samhällsdebatten om matsvinn samt måltidsleverantörens 
kampanjer kan vara en del av förklaringen.  
Målområdet Grön omställning är uppfyllt. 

KFN 

Andelen föreningar med genomförd kvalitetssäkring har ökat 
Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Andel föreningar med 
kvalitetssäkring (egna 
uppgifter) 

95 % 96 % 97 % 97 % 97 % 

Målet är uppnått. En stadig förbättring av redovisning av kvalitetsäkringen inom föreningslivet är 
resultatet av bearbetning i kontakter med föreningarna. 

VON 

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Andel som känner till/ 
arbetar efter Miljö- och 
folkhälsopolicy (tillsyn 
och kontraktsuppf.) 

   100 %  

I samtliga upphandlingar som nämnden genomför finns målet med som ett skall-krav. Flera av 
nämndens utförare har miljömål med högre krav än kommunens och någon utförare är miljöcertifierad 
enligt ISO. Målet bedöms vara uppfyllt. Målet har följts upp i nämndens tillsyner och 
kontraktsuppföljningar. Värdet 100 % står för att alla tillfrågade enheter har ett uttalat miljöarbete, ofta 
beskrivet i en miljöpolicy eller liknande. Kännedom om kommunens Miljö- och folkhälsopolicy var 
däremot långt från 100 %, men alla som fick ta del av den konstaterade att deras miljöarbete väl följer 
det som beskrivs i policyn. 

SN 

Medborgare får i sin kontakt med socialnämndens verksamhet information om kemikalier i barns vardag 
Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Antal informations-
tillfällen på Familje-
central om kemikalier i 
barns vardag 

   2 >2 

Målet är uppnått. När målvärde angavs menades att större informationstillfällen till grupper skulle 
hållas men Familjecentralerna har istället valt att lämna individuell information till sina besökare. Ett 
särskilt informationsmaterial har använts. 
BTN 
Medborgarna ska uppleva att det är lätt att resa med cykel i Nyköping 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Andel nöjda med-
borgare angående 
gång- och cykelvägar 
”Nöjd medborgarindex 
gång- och cykelvägar ” 

53 50 52 54 53 



Även om indikatorn inte nått upp till målvärdet visar måluppfyllelsen en positiv trend. Nämnden har 
hög prioritet på målet och planerar ytterligare åtgärder för att öka målvärdet. 

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Återvunnet hushålls-
avfall i förhållande till 
totala mängden 
hushållsavfall (kkik) 

47 % 50 % 51 % 54 % iu 

Utfallet kan inte redovisas vid bokslut, eftersom det redovisas i mars. Nämnden arbetar aktivt inom 
målområdet för att öka återvinningen. Under året infördes en miljöstyrande taxa som ska främja en 
ökad återvinning. Planering pågår för ett utökat återbruk i kommunen 

MN 

Alla enskilda avlopp ska vara inventerade senast 2019 och åtgärdade senast 2021 
Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Antal inventerade 
avlopp (egen mätning) 

149 430 430 430 430 

Inventeringen har gått enligt plan och målet uppnåddes under året. Åtgärdandet av enskilda avlopp 
innebär en relativt stor miljönytta. Nya analyser har visat på ett högre antal enskilda avlopp än tidigare 
analyser. För att klara nämndmålet har nämnden ökat ambitionen vad gäller inventeringstakten 2016 

NOÖN 

Nämnden ska jobba mer digitalt och mindre i pappersform 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Portokostnad/år 52 tkr 51 kr 51 tkr - 10 % 

(46 tkr) 
42 tkr 

Nämnden jobbar mer i digital form och mindre i pappersform. Det medför såväl effektivisering av 
arbetet som billigare portohantering. Kontoret har arbetat med och kommer att arbeta med fortsatt 
inventering av mailadresser till ställföreträdare. Under året har arbete genomförts för att effektivare 
nyttja datasystemet Wärna med koppling till Platina och Word.  Detta arbete kommer under 2016 
genomföras även för Oxelösunds kommun. Kontoret arbetar nu enligt LEAN med ständiga 
förbättringar av bland annat blanketter och informationsmaterial.  
Det är noterbart att nämndens portokostnad minskar trots den anmärkningsvärt stora ökningen av 
huvudmän, särskilt till ensamkommande barn. 

KS 

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Andel nyproducerad 
fastighet med högre 
krav (Kommun-
fastigheter) 

 0 %  100 % 100 % 

Under året har en ny fastighet tagits över i drift nämligen Svalsta förskola. Energikravet på denna 
fastighet understiger Boverkets byggregler med 10 %. Målet är uppnått och trenden är oförändrad då 
vi levererar på maximal nivå enligt mål. 
År 2020 har den totala energi-förbrukningen i kommunens fastigheter minskat med 20 % till 5600 MWh 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Energiförbrukning i 
kommunens egen-
förvaltade fastigheter, 
kWh/kvm (Tekniska 
div) 

 153 
kWh/kvm 

125 
kWh/kvm 

< föreg år 119 kWh/kvm 

 

Energiförbrukningen i de egenförvaltade fastigheterna är 6 kWh lägre än utfall 2014. Som jämförande 
mått kan anges att kostnaderna för energiförbrukning har minskat kraftigt under 2015 från 157 kr/ m2 
vid bokslut 2014 till 125 kr/ m2 vid bokslut 2015. Målet bedöms som uppfyllt och utvecklingen är 
mycket positiv. Utfallet beror till del på varmare höst, vinter och vår än normalt. Vidare beror utfallet på 



de energieffektiviseringsåtgärder som under flera år genomförts samt på att planerat underhåll och 
reinvesteringsmedel används till att minska värmeförluster från fastigheter genom tilläggsisolering, 
utbyte av fönster och utbyte till mer energieffektiva ventilationsaggregat. Trots att detta arbete av 
ekonomiska skäl enbart kan genomföras på en mindre del av fastighetsbeståndet medverkar det 
kraftfullt till att minska energikostnaderna. En fortsättning av detta arbete sker via uppdrag i 
interöverenskommelse för 2016 genom utredningsuppdrag om hur driftkostnader kan minskas för 
strategiska fastigheter och utredningsuppdrag om behov av och storlek på reinvesteringsmedel för 
Kommunfastigheter. Dessa uppdrag ger Kommunfastigheter möjlighet att vidmakthålla den positiva 
trenden. 
Kommunen ska vara ett föredöme och välja de bästa alternativen ur miljö- och hälsosynpunkt samt göra etiska 
och sociala hänsynstaganden vid all kommunal upphandling och inköp 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Andel nya avtal 
(upphandlade av 
kommunen) där 
miljökrav och etiska 
krav ställs 
(Upphandling) 

   Definition 
och väg-
ledning 
fram-
tagen 

Ej klart  

Upphandling och Inköp: Målet är inte uppfyllt. Utredningen som skulle fastställa definition och ge 
vägledning är inte färdig men beräknas bli klar under början av 2016. 
Miljökrav ställs i alla upphandlingar som görs via upphandlingsenheten. Till stöd används bland annat 
baskraven i det kriteriebibliotek som upphandlingsmyndigheten har sammanställt för att underlätta 
hållbar upphandling.  Det är också en av de åtgärder som kommunen kommer att vara huvudansvarig 
för i det åtgärdsprogram som Länsstyrelsen tillsammans med ca 40 aktörer har tagit fram för att höja 
länets ambitioner i arbetet med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen till 2020. Kommunen 
kommer också att vara medverkande aktör vad gäller kompetensutveckling inom kravställning vid 
upphandling. 
PS 

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Miljöbilar, andel av 
kommunens 
personbilar och lätta 
lastbilar, % 
(Miljöfordon Syd)  

52,5 34,7 24,7 37,0 20,9 

I samband med att trafikavtalet för busstrafiken i området Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta 
förlängdes träffades en överenskommelse med entreprenören Nobina om förnyelsebara bränslen. 
Detta innebär att från och med 1 januari 2016 kommer all busstrafik i Nyköpings kommun köras på 
förnyelsebara bränslen. 
Målet är inte uppfyllt. Den nedåtgående trenden beror på att miljöbilsdefinitionen ändrades 2013. Från 
2016 kommer andelen att öka igen till följd av att ett stort antal leasade fordon byts ut. 
Andelen ekologiskt producerad mat som serveras kommunens matgäster ska öka 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Hur stor är andelen 
inköpta ekologiska livs-
medel – KKiK mått 38 

22 % 21 % 24 % 30 % 43 % 

Den nya livsmedelsupphandlingen har lett till en kraftig ökning av andelen ekologiskt. Nyköping ligger 
bland de främsta i landet i detta mått (rank 12). 

  



Sammanfattande bedömning – grön omställning  
Det övergripande målet är att Nyköpings kommuns strategiska planering och verksamheter gör det lätt 
för medborgarna att göra miljövänliga val i vardagen. Utsläpp av växthusgaser ska minska, tillståndet i 
våra vatten förbättras och mängden restavfall minska. 
De långsiktiga nämndmålen om energiförbrukning i kommunens fastigheter visar en positiv 
utvecklingen mot målet 2020. Andelen ekologisk mat som serveras kommunens matgäster ökar 
successivt med en stor förbättring till 2015 med det nya livsmedelsavtalet. Kkik-måttet andel av 
kommunens fordon som är miljöklassade är dock långt från måluppfyllelse. Det nya avtalet (maj 2015) 
som utgår från den nya miljöbilsdefinitionen kommer dock att förbättra utvecklingen. 
Verksamhetsnämndernas nämndmål innebär krav på leverantörer om konkreta åtgärder. Alla dessa 
lämnar positiva bidrag till måluppfyllelse även om en indikator är lägre än målvärdet. Invånarnas 
upplevelse av att det är lätt att resa med cykel ökar, men når inte helt upp till målvärdet. 
Miljönämndens bidrag till förbättrat tillstånd i våra vatten uppfyller målvärdet att inventera enskilda 
avlopp mot ett mål 2021 då alla ska vara inventerade och åtgärdade. 
Andelen av hushållsavfallet som återvinns ökar för varje år. En ny styrande avfallstaxa förväntas 
förbättra resultatet ytterligare 2015, men värdet finns ännu inte tillgängligt. 
I kkik-området samhällsutveckling ingår tre mått om miljö. Nyköping placerar sig på den bästa 
fjärdedelen för återvinning av hushållsavfall och ekologiska livsmedel, men inom den sämsta 
fjärdedelen för andel miljöbilar. 
Sammantaget anses målområdet grön omställning uppfyllt. 

Målområde: Tillväxt 
Övergripande mål: 
Att befolkningen ska öka med 700 invånare/år. Att skapa ett bra företagsklimat med god och 
snabb myndighetshandläggning. Att fler arbetstillfällen utvecklas på den lokala 
arbetsmarknaden. 
BUN 

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Andel som erbjuds 
plats i förskola på 
önskat placerings-
datum  

45 % 46 % 43 % >60 % 39 % 

Nyköpings kommun rankas bland de 85 bästa skolkommunerna 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Andel elever som 
uppnått kravnivån i åk 
9 i samtliga ämnen 

77 % 76 % 71 % > 79 % 72 % 

Genomsnittligt 
meritvärde 

213,8 208,6 205,5 > 212,0 * 215,3 

* Meritvärde 2015 avser 17 ämnen, tidigare år avser 16 ämnen. Baserat på 16 ämnen skulle meritvärdet 2015 
vara 209, därför kan målvärdet inte anses vara nått. 
 
Nämndmålet är inte uppnått. Utfallet visar att tillgängligheten i relation till plats på önskat datum är 
lägre jämfört med förgående år och andra kommuner. Vid uppföljningen har det visat sig att måttet inte 
är tillförlitligt i förhållande till det som efterfrågas. Det är därför svårt att jämföra med andra kommuner. 
Den statistik som rapporterats in bygger på andel som tackat ja till plats på önskat datum och förskola.  
Det framgår inte av dokumentation om vårdnadshavare främst önskar förskola på ett specifikt datum 
eller om den specifika förskolan är det primära. När en förälder erbjudits plats påbörjas en ny kötid om 
vårdnadshavaren fortfarande önskar en annan förskola. Därför är handläggare försiktiga med att 
erbjuda plats tidigt inom garantitidens fyra månader om önskad förskola inte finns att tillgå på önskat 
datum. Önskad förskola har varit det primära i handläggningen av ansökan om förskoleplats.  



Garantitiden plats inom fyra månader har uppfyllts, men det är allt svårare. Det får även konsekvenser 
för tillgängligheten. Innerstan, Brandkärr och Tystberga är områden där tillgängligheten under 2015 i 
form av plats på önskad förskola och datum är bristfällig. Platserna på Annagården, Klockberget och 
Grindstugan är efterfrågade. I Brandkärr finns endast två förskolor och uppdraget varit att fylla 
närliggande förskolor där det finns platser lediga. För barn i Brandkärr har det främst rört sig om 
Franciskus och Daldockan. Det har fått till konsekvens att många föräldrar i Brandkärr avstått 
erbjudande om plats eftersom man prioriterat närhet. Närhet är ett subjektivt mått men erfarenheterna 
visar att brist på plats i Brandkärr kan leda till att färre barn i området går i förskola. I mars öppnar en 
ny avdelning i Tystberga, den väntas lösa platsbristen i området. I innerstan planeras en ny fristående 
förskola att starta under 2016. Det finns även en fristående förskola som letar lokal i Brandkärr.   
Nämndens avsikter är att under 2016 införa en gemensam kö för kommunala och fristående förskolor. 
Det förväntas bland annat leda till att fler kan erbjudas plats på önskat datum.   
Nämndmålet är inte uppnått. Nyköpings rank för relevanta KKiK- mått är rank 143 av 290 kommuner. 
Resultatet för årskurs 9 är bättre än föregående år. Andel elever som uppnått kravnivån i samtliga 
ämnen har ökat jämfört med föregående år, ändå nås inte målvärdet 79 %.  
Meritvärdet 2015 omfattar 17 ämnen, eftersom moderna språk numer ingår. Om meritvärdet 2015 
baseras på 16 ämnen blir resultatet 209 vilket inte är i nivå med målvärdet. Flickor har betydligt högre 
meritvärde än pojkar, 233,6 respektive 202,7. Samma skillnad syns också på riksnivå. Meritvärdet för 
gruppen ”samtliga elever” är lägre än det man uppnår exklusive gruppen ”nyanlända elever (elever 
som kommit till landet de senaste fyra åren) och elever med okänd bakgrund (222,9)”. Bristande 
språkkunskaper i svenska och skiftande skolbakgrund är givna orsaker. Stödet till dessa elevgrupper 
är avgörande för det samlade resultatet. 
Andel elever som uppnått kravnivån i åk 9 i samtliga ämnen är sannolikt fortfarande för låg för att i sig 
påverka familjers val av bostadsort. 
Nämnden fortsätter att följa resultatutvecklingen via nyckeltal, nämndmål och resultatgranskning. 
Möjliga orsaker till skillnaden mellan pojkars och flickors meritvärde behöver identifieras. 
Resultatgranskningen innebär dialog med verksamheten om förutsättningar och framgångsfaktorer på 
enhets- och divisionsnivå. Ett viktigt forum för dialogen är nämndens kvalitetsgrupp. Reflektioner och 
slutsatser vägs in i budgetprocessen för 2017. 

UAIN 

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Antal studerande på 
högre utbildning (Egen 
statistik) 

639 900 1 001 1 000 1 058 

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

85 % 92 % 85 % 85 % 85 % 

Det är fortsatt stort intresse att läsa högre utbildning. Möjligheten och utbudet på Campus Nyköping är 
väl anpassat till de studerandes behov. Yrkeshögskoleutbildningarna som erbjuds på Campus 
Nyköping är utformade och anpassade utifrån branschernas och regionens önskemål och krav. 
Studerande som tar examen på YH-utbildning har fortsatt stora möjligheter att få en anställning men är 
även väl förberedda för fortsatta studier. Målområdet Tillväxt är uppfyllt.  

KFN 

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Nöjd Medborgarindex 
kultur (SCB) 

68 66 66 > 66 66 

Nöjd Medborgarindex 
idrotts- och motions-
anläggningar (SCB) 

58 57 61 >57 58 

Värdet för nöjdhet med kultur är oförändrat, vilket innebär att målet inte är uppnått, medan värdet för 
idrotts- och motionsanläggningar har ökat, det vill säga att målet har uppnåtts 



VON 

Medborgare som talar väl om äldreomsorgen bidrar till högre inflyttning. 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Betygsindex för äldre-
omsorg i SCB:s med-
borgarundersökning. 

50 47 47 >2012 44 

Trenden är nedåtgående jämfört med målvärdet från 2012 och även jämfört med 2013 och 2014.  
Enligt SCB är just äldre ett område som bör prioriteras i syfte att uppnå ett högre resultat på total 
nöjdhet i undersökningen. 
Resultatet är ett observandum som Vård- och omsorgsnämnden har att analysera. Målet är inte 
uppfyllt. 

SN 

Medborgare i behov av ekonomiskt stöd/ekonomisk rådgivning får tidigt kontakt med myndigheten 
Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Handläggningstiden i 
snitt vid ansökan om 
försörjningsstöd 
(dagar) 

21 18 17 16 23 

Målet är inte uppnått. Handläggningstiden vid ansökan om försörjningsstöd har varit i genomsnitt 23 
dagar år 2015 vilket är längre jämfört med tidigare år. Genomsnittlig tid i riket har varit samma år 2015 
som under åren 2012-2014, nämligen 16 dagar. Dock måste här tilläggas att detta mått (som även 
ingår i kkik) har uppmärksammats som mycket osäkert då kommunerna beräknar tiden på olika sätt. 
Kommuner har av SKL uppmanats att inte lämna uppgiften i det fall de inte kan beräkna den korrekt. 
År 2016 satsar socialnämnden 1,5 mnkr för att förstärka handläggningen av försörjningsstöd och 
detta, samman med kommunens satsning på att skapa arbeten för personer med försörjningsstöd, bör 
ge kortare handläggningstider. 

BTN 

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Antalet nya bostäder i 
årligen antagna detalj-
planer 

 294 143 300 345 

Målet är uppfyllt. Måluppfyllelsen bör ses över en flerårsperiod. Den ökade tillväxten avspeglade sig i 
ökat antal planbeskedsansökningar i slutet av 2015. Processen för detaljplaner med bostäder bedöms 
vara tillräckligt effektiv för att klara förväntad tillväxt. 

Nyköpings Va-anläggning ska vara långsiktigt hållbar och klimatanpassad för att kunna tillhandahålla en robust 
vattenförsörjning 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Årlig förnyelse av 
vattenledningsnätet 
(%). 

1,0 % 0,9 % 0,9 % 1 % 0,6 % 

Målet är inte uppfyllt. Måluppfyllelsen ska ändå ses som god, eftersom den bör ses över en period av 
flera år och relateras till tilldelad investeringsram. Andel förnyad vattenledning beror till stor del på 
vilka dimensioner som förnyas. 

MN 

Inkomna ärenden ska handläggas inom 3 veckor från det att handlingarna är kompletta 
Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Andel av inkommande 
ärenden (egen 
mätning) 

96 % 91 % 96 % 100 % 100 % 

Målet är uppfyllt 
  



NOÖN 

Antalet ställföreträdare ska öka årligen med minst 7 % 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Wärna 
Delårsbokslut 
Bokslut 

352 st 427st 426 st 456 st 526 st 

Noterbart är att antalet ställföreträdare ökar. Det är nödvändigt för att möta behovet av den ökande 
volymen huvudmän. Nämnden har jobbat med omfattande rekryteringskampanjer för att värva fler 
ställföreträdare bland annat på facebook. Kontoret genomförde ett projekt under hösten där rutiner 
kring nya ställföreträdare sågs över. Dels har kontoret köpt in datastöd för att bättre kunna matcha 
huvudmannens behov mot ställföreträdarnas kunskap, dels har utbildningsrutinerna setts över. Den 
nya ställföreträdaren får ett möte med handläggaren tidigt så kan informera om uppdraget. Med denna 
rutin hoppas kontoret minska antalet byten och därmed spara arbetstid, minska stressen hos 
huvudmannen med flera byten och få ställföreträdaren att känna sig mer nöjd med sitt uppdrag. 
En utmaning under planperioden är att hitta ställföreträdare till huvudmännen med komplexa 
diagnoser. Denna grupp ökar. 
Antalet gode män till ensamkommande barn har ökat markant under året. Det är glädjande att så 
många nya godemän tillkommit. Antal unika gode män till ensamkommande är 23 st i Oxelösund och 
51 st i Nyköping.  
Det är viktigt att även bibehålla ökningen av ställföreträdare i de traditionella uppdragen. 

KS 

Inflyttningen ska öka 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Antal inflyttare (SCB) 2 609 2 916 2 720 2 700  

Inflyttningen till Nyköpings kommun ökar över målvärdet. Vi fortsätter på inslagen väg med att 
kommunicera om vår attraktiva kommun.  

Skapa goda förutsättningar för företagande 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Kommunranking 
(Svenskt näringsliv) 

92 94 107 ≤ rank 83 112 

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

4,6 4,7 4,7 4,8 5,5 

Arbetet för förbättrat företagsklimat pågår konstant, se nedan avseende det som skett under 2015 och 
längre fram i berättelsen avseende planer framåt. Rankingen från Svenskt Näringsliv har inte 
utvecklats i den riktning vi målsatt, men intressant är även att titta på betygen som leder till rankingen. 
Om vi jämför år 2014 med 2015 är tre konstateranden intressanta: 
Det sammanfattande omdömet om hur nöjd man som företagare är med klimatet är för 2015 betyg 
3,33 och för 2014 betyg 3,32 – det vill säga likvärdig bedömning. 
Samma jämförelse avseende politikers sammanfattande omdöme är för 2015 betyg 3,56 och för 2014 
betyg 4,06. Alltså är det här det finns en nedgång i betygsättningen.  
Samtidigt som vi i Nyköping har ökat företagens nöjdhet marginellt (bibehållit) så har nöjdheten totalt i 
Sverige ökat något mer.  
Detta sammantaget resulterar i den förändring i ranking vi kan se. 

  



Sammanfattande bedömning – tillväxt   
Det övergripande målet för tillväxt är att befolkningen ska öka med 700 invånare/år, att skapa ett bra 
företagsklimat med god och snabb myndighetshandläggning samt att fler arbetstillfällen utvecklas på 
den lokala arbetsmarknaden. 
Befolkningen har ökat med 754 personer, målet är alltså uppfyllt. Verksamhetsnämndernas bidrag 
uppvisar dock varierande måluppfyllelse. Förskola och grundskola lever inte upp till de målvärden man 
satt upp. Medborgarna är inte så nöjda med kulturen och äldreomsorgen som nämnderna satt upp 
som målvärden. 
För målet företagsklimat och arbetstillfällen redovisar Miljönämnden uppfyllt målvärde för god och 
snabb myndighetsutövning, men det gör inte Socialnämnden. Antal nya företag uppfyller målvärdet 
med råge, men i Svenskt näringslivs ranking om företagsklimat sjunker Nyköpings placering. Måtten 
om högre utbildning visar goda resultat. 
Inom kkik-området samhällsutveckling placerar sig Nyköping på den bättre halvan för andel 
förvärvsarbetande, nyregistrerade företag, sjukpenningtal och hur nöjda medborgarna är med 
Nyköping som bostadsort. Hur många invånare som fått ekonomiskt bistånd ger en placering på nedre 
halvan och företagsklimatet som det har mätts av SKL på sämsta fjärdedelen. 
Befolkning och antal företag har alltså ökat, varför tillväxtmålet anses uppfyllt även om inte alla 
nämndmål ar uppfyllda. 

Målområde: Goda verksamhetsresultat  
Övergripande mål: 
Goda resultat och nöjda brukare (Vision 2020) 
BUN 

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

Andel godkända på natio-
nella ämnesprov i svenska, 
svenska som andraspråk 
och matematik i åk 3  

Iu Differens 

sv 31 % 

ma 29 % 
sva * 

Differens 

sv 20 % 

ma 30 % 
sva * 

Differens 
sv< 25 % 

ma< 25 % 

sva* 

Differens 
sv 10 % 

ma 24 % 

 
Nämndmålet är uppnått. Skillnaden mellan skolenheternas resultat i årskurs 3 minskar. Det tyder på 
att likvärdigheten ökar samtidigt som resultaten blir bättre. Resultaten på nationella ämnesproven i 
svenska (93,4 %) och matematik (86,9 %) är bättre än föregående år.  
* Svenska som andraspråk (sva) kan inte redovisas, det finns bara resultat för en skolenhet 
(Brandkärrskolan). I övriga skolenheter är det för få elever som läser svenska som andraspråk för att 
resultatet ska offentliggöras. Brandkärrskolans andel godkända i sva är väsentligt högre (86,0 %) än 
det kommunala genomsnittet (68,2 %). Det tyder på att nämndens socioekonomiska resursfördelning 
(SALSA) har haft effekt för Brandkärrskolan, en skolenhet som har haft hög tilldelning.  
Nämndmål för 2016 är modifierat för att omfatta även årskurs 6 ”Alla skolor är bra skolor, 
likvärdigheten mellan Nyköpings kommunala grundskolor har ökat.” Indikatorer för det nämndmålet 
omfattar årskurs 3 och årskurs 6 och avser avvikelse från enhet med högsta resultat. 

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Förskolan stimulerar 
och utmanar barns 
utveckling och lärande, 
måluppfyllelse, 
självskattning 

   > 50 % 87 % 

Nämndmålet är uppnått. Uppföljningen visar att 87 % av förskolorna har en majoritet av medarbetare 
som instämmer med att verksamheten lever upp till det nationella målet och stimulerar och utmanar 
barns utveckling och lärande. Ett område som återkommer i enheternas analys av resultatet är behov 



att i högre utsträckning använda IT som ett pedagogiskt verktyg för att utmana och stimulera barnen 
till att undersöka, resonera och reflektera. Jämförelser mellan enheternas skattning visar att måttet är 
något trubbigt och svårt att sammanställa eftersom resultatet från skattningen redovisats på olika sätt. 
UAIN 

Nyköpings gymnasium uppnår betygsresultat som minst motsvarar riksgenomsnittet 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Genomsnittlig 
betygspoäng * 
(Skolverket) 

13,2 12,8 13,6 Rikssnitt 
14,5 

13,3 

Examensbevis  ** hög-
skoleförberedande 
program (Skolverket) 

  91,8 % Rikssnitt 
90,7 % 

87,9 % 

Examensbevis- ** 
yrkesprogram 
(Skolverket) 

  86,9 % Rikssnitt 
86,2 % 

88,7 % 

*) Betygspoäng för elever på Nyköpings gymnasium som erhållit examen.  
**) Examensbevis för elever på Nyköpings gymnasium.  
Motsvarande resultat för alla nyköpingselever är 14,1 i betygspoäng och när det gäller examensbevis 
a) 89,2 samt b) 91,1.  
Första indikatorn visar en negativ trend jämfört med 2014 och målet är inte uppfyllt. Det går inte att 
jämföra med åren före eftersom examensbevis infördes i och med Gy11. Projektet ”Betygslyftet” har 
ännu inte fått någon märkbar effekt. 
Andra indikatorn visar en vikande trend när det gäller examensbevis från högskoleförberedande 
program (a). En förklaring kan vara att vissa elever väljer en högskoleförberedande utbildning för att 
man inte bestämt sig för vad man vill göra i framtiden och att man vill ha en högskolebehörighet. Det 
eleverna kanske inte beaktat är de höga kraven som finns på den typen av utbildning. När det gäller 
examensvis från yrkesprogram (b) ser vi en positiv trend och uppfyllt mål. En förklaring kan vara att de 
studerande insett att examensbevis är något som branscherna efterfrågar allt mer för att man ska 
kunna få en anställning inom yrket.   

Vuxenstuderande ska minst uppnå godkända betyg på sina kurser 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Andel godkända betyg: 
Grundläggande  

72 % 89 % 93 % 85 % 94 % 

Andel godkända betyg: 
Gymnasial  

80 % 84 % 82 % 85 % 83 % 

Godkända betyg på grundläggande vuxenutbildning, visar fortsatt goda resultat.  
Godkända betyg på gymnasial vuxenutbildning, visar en liten positiv trend men målet är inte uppfyllt.  
Målområdet Goda verksamhetsresultat är ej uppfyllt 

KFN 
Antalet aktiviteter för att stimulera kommunens friluftsliv har ökat jfr med förgående år 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Poäng för aktiviteter 
inom friluftsliv 

  2,5 > 2,5 24,5 

Förbättringen av resultatet som motsvarar en förbättring av ranking från 114 till 35 plats i landet beror i 
huvudsak på att underlaget till Naturvårdsverket har förbättrats. Det är ett välkommet besked om att 
Nyköpings friluftsliv är väl rustat för att möta de ökande kraven från medborgare och det ökande 
utnyttjandet av anläggningarna. Det är för närvarande en trend i samhället att individuell träning och 
motion ökar medan vissa lagsporter stagnerar eller går tillbaka. 

  



VON 

Äldre inom hemtjänst och särskilt boende är nöjda 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Andel nöjd/mycket nöjd 
totalt, hemtjänst 
(Socialstyrelsens 
enkät) 

96 % 94 % 92 % ≥föreg. år 91 % 

Andel nöjd/mycket nöjd 
totalt, säbo 

77 % 82 % 82 % >föreg. år 78 % 

Inom äldreomsorgen har nöjdheten gått ner och inga mål är uppnådda, men fortfarande ligger 
resultaten på en hög nivå. För vissa av indikatorerna är skillnaden inte statistiskt signifikant då 
variationerna är relativt små. Om vi kopplar ihop brukarenkäten med medborgarundersökningen ser vi 
att resultatet går neråt och det finns anledning för nämnden att bevaka frågan. 

Funktionsnedsatta är nöjda 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Andel nöjd/ mycket 
nöjd totalt, boende 
(egen brukarenkät) 

81 % 83 % 78 % >föreg. år 86 % 

Andel nöjd/ mycket 
nöjd totalt, pers ass 
(egen brukarenkät) 

100 % 87 % 78 % =föreg år 100 % 

Resultatet avseende funktionsnedsatta bygger på Divisionens egen brukarenkät, här gör 
Socialstyrelsen inget utskick. Vi ser en hög grad av måluppfyllelse. Endast andelen som är nöjda med 
aktiviteter på boenden har gått ned jämfört med föregående år. Samlat bedömer vi att målet är 
uppfyllt. 

SN 

Personer med missbruks- och beroendeproblem får adekvat hjälp på hemmaplan 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Ej åter-aktualiserade 
vuxna (>21 år) med 
missbruksproblem ett år 
efter avslutad utredning 
(Kolada) 

63 % 77 % 59 % 80 % 70 % 

Andel insatser på 
hemmaplan till miss-
brukare (statistik DSO) 

 59 % 66 % 75 % 65 % 

Målet är inte uppnått. Resultatet för andel vuxna personer med missbruksproblem som inte 
återaktualiserats ett år efter avslutad utredning/insats är 70 % och uppnår inte det uppsatta målvärdet. 
Resultatet är dock förbättrat sedan år 2014 och ligger mycket nära genomsnitt i riket som var 72 %. 
Socialnämnden har satsat på utökning och utveckling av missbruksvården under år 2014-2015 vilket 
bör ha påverkat utvecklingen positivt. Andelen insatser på hemmaplan till missbrukare ligger 1 %-
enhet lägre än föregående år. Utökningen av platser på HVB Nygården försenades något och det 
finns även problem med att personer blir kvar länge på Nygården eftersom de saknar bostad. 
Socialnämnden kommer fortsätta följa indikatorn och förväntar sig en förbättring av resultatet år 2016 
då nämnden gör ytterligare satsning på uppsökande verksamhet och insats boendestöd för 
missbrukare. 

BTN 

Nyköping ska ha en funktionell stadsmiljö som medborgarna är nöjda med 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Andel nöjda medbor-
gare angående stads-
miljön(SCB medbor-
garundersökning, 
medel från egna 
frågor) 

 6,3 7,0 6,4 6,8 

Byggenkät, 
nöjdhetsgrad 

7,5 7,1 7,1 8,0 7,8 



Även om målet inte är uppfyllt visar resultatet från enkäten hos bygglovskunderna en positiv trend. 
Trotts ökade volymer har handläggningstiden minskat och kundnöjdheten ökat markant. Detta tyder på 
att produktionens förbättringsarbete gett resultat. Upplevelsen av nöjdheten med stadsmiljön ligger 
fortfarande på en hög nivå, även om den minskat något jämfört med 2014. För att öka förståelsen för 
skötsel och utveckling av stadsmiljön planeras ytterligare kommunikations- och informationsinsatser 
VA- verksamheten ska ha nöjda abonnenter 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Värde på fråga: ”Vad 
tror eller tycker du om 
din kommuns vatten-
försörjning”(SCB 
medborgar-
undersökning) 

 6,9 7,6 7,0 7,8 

Målet är uppfyllt. Index har ökat ytterligare något jämfört med föregående år. Det är ett resultat av det 
kvalitetshöjande åtgärder som produktionen genomfört, exempelvis den årliga ledningsförnyelsen. 

MN 

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Livsmedel 
(Nöjdkundindex, NKI) 
 

68 67 55 70 67 

Miljö- och hälsoskydd 
(NKI) 

54 52 55 60 67 

Målet är inte uppfyllt för Livsmedel, men för Miljö. Betygsindex har stigit för de båda verksamheterna. 
Produktionen har fortsatt sitt långsiktiga arbete med att förbättra service och information till företagare 
och allmänhet. Målvärdets uppåtgående tendens kan tolkas som ett resultat av detta arbete. 

Alla verksamhetsutövare kontrolleras enligt beslutad kontrolltid och tillsyn sker enligt beslutade tillsynsintervall 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Livsmedel: 
Andel av beslutad årlig 
kontrolltid 

100 % 100 % 100 % 100 % 93 % 

Miljö- och hälsoskydd: 
Andel av beslutad årlig 
tillsyn 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Årets kontrollplan för livsmedel och kontrollplanen för folköl, tobak och receptfria läkemedel har inte 
kunnat genomföras fullt ut på grund av vakanser hos produktionen. En så kallad kontrollskuld har 
därmed uppstått från nämnden till berörda verksamhetsutövare. Kontrollskulden kommer att rättas till i 
början av 2016. 
Planen för tillsyn enligt miljöbalken har genomförts i sin helhet. Ett projekt om dagvatten som skulle ha 
genomförts i Miljösamverkan Sörmlands regi kom aldrig att genomföras i länet. 

NOÖN 

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Wärna 
 

100 % 73 % 99 % 100 % 99,2 % 

Nämndens mål är att 100 % av de i tid inkomna årsräkningar ska vara granskade till 1 juli. Utfallet var 
99,2 %. Konsekvensen om nämnden är sen med granskningen är att ställföreträdarna får sitt arvode 
sent. Kontoret har utbildat ställföreträdare i årsräkningar med mål att få in fler årsräkningar i tid och fler 
korrekta årsräkningar. Idag tar komplettering av uppgifter i årsräkningar från ställföreträdarna onödigt 
stor tid i anspråk.  
Nämnden har genomfört utbildningsinsatser för ställföreträdarna. Glädjande är att fler årsräkningar 
inkommer i tid. 
Nämnden kräver från år 2014 kontoutdrag. Uppgifterna kan då inte förvanskas av den som ska 
redovisa. 



KS 

God service både internt och externt 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Företagarnas upp-
levelse av effektivitet 
(NKI, SBA) 

 72 68 > föreg år  

Företagarnas upp-
levelse av tillgänglighet 
(NKI, SBA) 

 70 71 > föreg år  

Utvecklingen för dessa målområden kan anses som relativt oförändrad. Det övergripande indexet för 
NKI 2015 var index 63 att jämföra med index 62 för 2014. Från och med 2015 års ärenden sker 
mätning av NKI varje kvartal vilket ger oss bättre förutsättningar att följa utvecklingen löpande samt 
göra korrigerande åtgärder närmare tillfället för ärendet. Glädjande nog har utvecklingen under 2015 
varit mycket positiv och resultatet har förbättrats varje kvartal. När kvartal 1 tom 3 under 2015 års 
ärenden summeras visar mätningen på ett resultat om index 71, vilket får ses som en markant 
förbättring. Slutligt resultat för 2015 års ärenden erhålls under vecka 12, 2016. Arbetet framåt kommer 
att följa samma metodik som används ed senaste två åren och som nu ser ut att börja ge effekt. Dock 
kommer förfining och fortsatt utveckling att ske. Logiskt sett kommer denna förbättrade nöjdhet i nästa 
steg även att påverka utvecklingen i Svenskt Näringslivs ranking. Här förväntas dock en viss 
fördröjning då den mätningen är mer av en attitydmätning och det av naturliga skäl tar viss tid innan de 
positiva upplevelser personer som haft kontakt med kommunen når vidare till kollegor och bekanta, 
media etc. 
God service både internt och externt; Kommunikation 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Hur god är 
kommunens 
webbinformation till 
medborgarna – KKiK 
mått 13 

83 % 89 % 88 % 90 % 88 % 

I 2015 års undersökning från SKL av kommunernas webbplatser ”Information till alla” får Nyköpings 
kommun en procentandel högre resultat och tio procentandelar högre än snittet bland alla kommuner. 
Det är framförallt den förbättrade sökfunktionen som bidragit till det goda resultatet. 

Sammanfattande bedömning – Goda verksamhetsresultat 
Det övergripande målet för goda verksamhetsresultat är goda resultat och nöjda brukare. 
Sju mått för goda verksamhetsresultat finns inom skolområdet. Alla dessa utom ett har förbättrats, 
dock inte alla upp till sitt målvärde. Övriga nio mått är spridda över alla verksamheter. De enda av 
dessa mått som försämrats är examensbevis från högskoleförberedande program och 
livsmedelstillsynen. Sammanlagt 16 mått är långt ifrån heltäckande men med det urval som redovisas 
är resultatet bra. 
Mätningar av nöjdhet finns inom tio verksamheter. Inom grupp- och serviceboende, personlig 
assistans, VA, miljötillsyn, bygglov samt livsmedelstillsyn har nöjdheten ökat enligt undersökningarna. 
Bygglov och livsmedelstillsyn når dock inte upp till sitt målvärde. Nöjdheten på äldreboende, inom 
hemtjänsten och bland företagarna har minskat. Medborgarnas nöjdhet med stadsmiljön har också 
minskat, men ligger ändå över uppsatt målvärde. 
Inom kkik-området effektivitet får Nyköping en mycket dålig placering för kostnad för förskola. För 
grundskolan är resultaten i åk 6 och gymnasiebehörighet bra jämfört med andra kommuner. 
Resultaten i åk 3, elevernas attityd till undervisningen i åk 8 samt kostnaden för grundskolan är dåliga i 
jämförelsen. Andelen gymnasieelever som fullföljer inom fyra år är jämförelsevis bra, medan 
gymnasiets effektivitet får mycket bra resultat. Inom äldreomsorgen får alla mått för hemtjänsten en 
bra placering. Det får också kostnaden för äldreboende, medan kvalitetsaspekterna får dålig och 
brukarbedömningen mycket dålig placering. Slutligen får LSS-boende och ungdomsvården inom 
individ- och familjeomsorgen dåliga resultat jämfört med alla kommuner. 
SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas nöjdhet med kommunens verksamheter.  Nöjd 
medborgrindex för helheten är 51, vilket tolkas som godkänt. Mest nöjd är man i Nyköping med 



räddningstjänsten och VA-verksamheten som båda ligger ett indexsteg från ”mycket nöjd”. Sämst 
värden, men fortfarande godkänt ger medborgarna till äldreomsorg och stöd till utsatta personer.  
Ingen av kommunens många verksamheter kan entydigt bedömas som att de uppfyller eller 
inte uppfyller målområdet utifrån de mått som finns redovisade. Sammantaget utifrån 
redovisade nämndmål anses målområdet goda verksamhetsresultat med viss tvekan uppfyllt. 

Målområde: Delaktighet 
Övergripande mål: 
Alla brukare upplever att de kan påverka sin vardag. Alla kan vara delaktiga i samhälls- och 
kulturlivet 
BUN 

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Andel elever i åk 5 
som instämmer i 
attitydundersökning  

88 % 89 % 89 % >90 % 84 % 

Andel elever i åk 8 
som instämmer i 
attitydundersökning  

84 % 81 % 81 % >90 % 75 % 

Nämndmålet är inte uppnått. Andel elever som upplever att verksamheten är trygg och trivsam samt 
ger möjlighet till inflytande och ansvar har minskat i både årskurs 5 och 8. En skolenhet, Västra 
skolan, har nått målvärdet, fler än 90 % instämmer. Två andra skolenheter, Herrhagsskolan och 
Släbroskolan, har uppnått 90 %. Nöjdheten i Släbroskolan har ökat markant. Nyköpings resultat i 
attitydundersökningen är bra jämfört med deltagande kommuner, rank 40 av 193. 
Eleverna i såväl årskurs 5 som 8 är minst nöjda med undervisningens utformning. Få elever anser att 
skolarbetet är så motiverande att det gör dem nyfikna på att lära sig mer.  
Eleverna i årskurs 5 är mest tillfreds med att lärarna hjälper till med skolarbetet om det behövs. I 
årskurs 8 är eleverna mest tillfreds med tryggheten på skolan.  
Undervisningens utformning för att främja lusten att lära samt inflytande och ansvar för elever är 
områden som behöver förbättras.  
Barn- och ungdomsnämndens kvalitetsgrupp ser att rektors förutsättningar att skapa lärmiljöer 
varierar. Nämnden fortsätter att följa attitydundersökningen och begära in verksamhetens analys av 
resultatet. 

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Andel barn i förskola 
och annan pedagogisk 
verksamhet, 3-5 år, 
som instämmer i 
attitydundersökn 
(Lokal statistik) 

   >90 % 
 

93 % 

Nämndmålet är uppnått. 93 % av barnen är enligt attitydundersökningen nöjda med sin förskola. Mest 
nöjda är de med att det är roligt på förskolan, 96 % i egen regi och 99 % i fristående verksamhet. 
Lägst andel barn som instämmer i egen regi, 88 %, fick frågan Brukar du få prova och undersöka olika 
saker på förskola? I den fristående verksamheten fick frågan Tycker du att pedagogerna lyssnar på 
dig när du kommer med förslag eller idéer, lägst andel barn som instämmer, 86 %.  
Resultatet är överlag bra, de allra flesta barn trivs och är nöjda med sin förskola. Resultatet från 
attitydundersökningen är analyserat per enhet och på divisonsnivå. Utbildningschef kommer att följa 
upp förskolechefernas fortsatta arbete inom frågeområdena per enhetsnivå.  



För att minst bibehålla resultatet i den egna regin kommer attitydundersökningen liksom analys av 
densamma på såväl enhets- som divisionsnivå fortsatt att efterfrågas. Resultatet för de fristående 
verksamheterna används som underlag i samband med tillsyn. 

UAIN 

Att ge feriepraktikplats till alla ungdomar från prioriterade grupper 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Andel av sökande från 
prioriterade grupper 
som får praktikplats  
(egen statistik) 

   60 % 66 % 

Målet att ge ungdomar från prioriterade grupper feriepraktik är uppfyllt. Totalt erbjöds 552 ungdomar 
feriepraktikplats av de 960 som sökte. Av de som erbjöds tackade 460 ja till sin plats. Inför 2016 
kommer specificeringen av prioriterade grupper att ses över utifrån den utvärdering av feriepraktiken 
som Campus Nyköping gjort.  

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Gymnasieelever som 
fullföljer sin utbildning 
inom 3 år (SCB) 

 82,8 % 77,9 % Rikssnitt 
73,7 % 

77,3 % 

Andel av ungdomar 
som inte har arbete 
eller studerar som 
verksamheten har haft 
personlig kontakt med 
och erbjudit stöd och 
hjälp.(egen statistik) 

   75 % Vt 84 % 
Ht 64 % 

Målet att ge ungdomar från prioriterade grupper feriepraktik är uppfyllt. Totalt erbjöds 552 ungdomar 
feriepraktikplats av de 960 som sökte. Av de som erbjöds tackade 460 ja till sin plats. Inför 2016 
kommer specificeringen av prioriterade grupper att ses över utifrån den utvärdering av feriepraktiken 
som Campus Nyköping gjort. 
Andelen gymnasieelever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom 3 år visar svag negativ trend men 
målet är uppfyllt. 
Andelen ungdomar som Campus Nyköping haft kontakt med inom det kommunala aktivitetsansvaret 
(KAA) har varierat mellan 64 och 84 % under året (av de ungdomar som inte studerar eller ingår i 
någon erbjuden aktivitet). Resultatet varierar under året beroende på att antalet KAA-ungdomar 
varierar vilket gör att resultatet bör anses visa att målet är uppfyllt. Totalt har Campus 140 ungdomar 
som är aktuella och man har fått in 43 i aktivitet/studier, 47 är under bevakning och 50 fortsätter man 
försöka få kontakt med. 
Målområdet Delaktighet är uppfyllt 
KFN 

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Nöjd Medborgarindex 
kultur, indexdiff kön 
(SCB) 

0 8 7 <8 8 

Nöjd Medborgarindex 
kultur, indexdiff ålder 
(SCB) 

11 21 9 <11 16 

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

3 1 3 <2 3 

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

12 11 14 <6 8 



Målet är nytt och resultaten blandade. Det är emellertid svårt att analysera variationerna över tid. På 
kulturområdet är det tydligt att de äldre är mer nöjda än de yngre, om än med stora variationer mellan 
kalenderåren. På fritidssidan är detta inte lika markant. På det hela taget är de äldre mest nöjda med 
nämndens båda verksamhetsområden. Avvikelsen i nöjdhet beträffande kön är större inom 
kulturområdet där kvinnor är märkbart mer nöjda än män. 
VON 

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Resultatet i egen tillsyn 
(aktgranskning) 

   ≥föreg. år  

I de aktgranskningar som gjorts framkommer att behovet idag beskrivs på ett tydligare sätt och ingår 
också i den bedömning som handläggaren gör över brukarens behov av hjälp vid kommunikation. Vi 
har inget redovisat värde utan bygger vår bedömning på stickprovskontroll som genomförts i samband 
med annan uppföljning. Vi bedömer att indikatorn har en positiv trend och målet anses uppfyllt.  
SN 

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Andel placerade barn 
och unga som har 
minst fyra enskilda 
samtal med sin 
socialsekr. per år 
(statistik från DSO) 

74 % 70 % 66 % 80 % 52 % 

Målet är inte uppnått. Andelen placerade barn som har minst fyra enskilda samtal per år har minskat 
sedan första mätningen 2012 och år 2015 syns den största minskningen hittills med resultatet 52 %. 
Svårigheter finns med måttet, såväl vad gäller jämförbarhet med tidigare år som tolkning av begreppet 
”enskilda samtal”. Vid den första mätningen avsågs ”samtal” men detta ändrades år 2013 till ”enskilda 
samtal”. Alla barn har inte uppnått sådan ålder och mognad att samtal alls kan föras. Alla barn vill 
heller inte ha enskilda samtal med sin socialsekreterare utan ber att annan person också ska närvara. 
För år 2015 gäller att många ensamkommande barn omfattas av mätningen och ofta har då god man 
närvarat vid samtalen som då inte betraktas som enskilda. 48 % av de ensamkommande barnen har 
haft minst fyra enskilda samtal jämfört med 70 % av de övriga placerade barnen. Verksamheten för 
barn och unga har, särskilt under den senare delen av år 2015, haft en mycket hög arbetsbelastning 
som en följd av det stora antalet ensamkommande vilket också kan vara en bidragande orsak till det 
försämrade resultatet. Socialnämnden kommer att fortsätta följa indikatorn år 2016. 

BTN 

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Andel nöjda medbor-
gare angående del-
aktighet i samhälls-
planering (SCB 
medborgarunder-
sökning, egna frågor) 

 3,7 3,7 4,0 3,6 

Antal insatser som 
verksamheterna 
genomför för ökad 
delaktighet  

   5 15 

Målet är inte uppfyllt. Upplevelsen av delaktighet i samhällsutvecklingen är låg och uppfyller inte 
målvärdet. Antalet insatser som verksamheten genomför för ökad delaktighet uppfyller uppsatt 
målvärde. Verksamheten har t.ex. deltagit i Trafikantveckan, Cykla i Nyköping och 
Skräpplockardagarna. Det har även arrangerats ett flertal informationsmöten i samband med 
pågående detaljplaner, i syfte att öka delaktigheten. För att öka medborgarnas möjlighet och 
upplevelse av delaktighet i samhällsplaneringen, planeras utökade kommunikations- och 
informationsinsatser om kommande infrastrukturförändringar. 



Information och kommunikation till medborgare och abonnenter ska öka   
Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Antal insatser som VA 
genomför för ökad 
delaktighet 

   5 3 

Antal insatser som 
Renhållningen 
genomför för ökad 
delaktighet 

   5 9 

Målet är inte uppfyllt för VA-verksamheten som under året genomförde tre informationsinsatser, bland 
annat deltagande på bomässa. En aktivitet genomfördes i samband med Världsvattendagen, då VA 
lät genomföra en kretsloppstävling för årskurs 4-5 i Nyköpings skolor. 
Målet är uppfyllt för Renhållningen. Verksamheten har genomfört nio informationsinsatser. Exempel på 
aktiviteter som genomförts är föreläsningar för skolklasser och bostadsrättsföreningar samt 
klädbytardag. 
MN 

Öppna informationsmöten för verksamhetsutövare 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Antal genomförda 
informations-möten 
(egen mätning) 

   10 12 

Målet är uppfyllt. Sammanlagt har 12 informationsmöten genomförts, exempelvis inom enskilda 
avlopp, lantbruk, märkning av livsmedel och tobaksförsäljning.  

NOÖN 

Vi garanterar att vi byter ställföreträdare inom 3 månader 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Ärendebalans i Wärna 100 % 100 % 100 % 100 % 99 % 

Målet är inte uppfyllt. Det är svårt att hitta god man eller förvaltare till de komplexa ärenden. Nämnden 
jobbar med att försöka rekryteraställföreträdare.  
Kontoret genomförde ett projekt under hösten 2015 och har sedan fortsatt med metoden där rutiner 
kring nya ställföreträdare sågs över. Det är av stor vikt att både huvudman och ställföreträdare 
fungerar tillsammans. Dels har kontoret köpt in datastöd för att bättre kunna matcha huvudmannens 
behov mot ställföreträdarens kunskap, dels har utbildningsrutinerna setts över. Den nya 
ställföreträdaren får ett möte med handläggaren tidigt så kontoret bättre matchar mot huvudmannens 
behov och kan informera om uppdraget. Med denna rutin hoppas kontoret minska antalet byten och 
därmed spara arbetstid, minska stressen hos huvudmannen med flera byten och få ställföreträdaren 
att känna sig mer nöjd med sitt uppdrag. 

KS 

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Nöjd inflytande index – 
generellt (SCB 
medborgar-
undersökning) 

39 38 41 41 38 

Sammanfattande bedömning – delaktighet  
Det övergripande målet för delaktighet är att alla brukare upplever att de kan påverka sin vardag och 
att alla kan vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet. 
Målvärdet för indikatorerna för brukares påverkan uppfylls inom förskolan, men inte i grundskolan, 
barn- och ungdomsvården inom individ- och familjeomsorgen eller för huvudmän inom 
överförmyndarens verksamhet. I det senare fallet är avvikelse liten, i de två förstnämnda relativt stora. 
Nämnderna bör i de fallen ta ställning till om det finns anledning att kräva förbättringar eller om 
målvärdena är för högt satta. 



Möjligheterna till delaktighet i samhälls- och kulturlivet visar hög andel uppfyllda målvärden. De kanske 
viktigaste indikatorerna är dock negativa. I SCB:s medborgarundersökning är värdena för nöjdhet med 
delaktighet i samhällsplaneringen respektive nöjd inflytande index lägre än målvärde och visar 
sjunkande trend.  
I kkik-området tillgänglighet placeras två mått inom den bästa fjärdedelen av deltagande kommuner; 
Nyköpings hemsida och de förutsättningar som kommunen ger sina medborgare till delaktighet. 
Däremot ligger medborgarnas uppfattning om möjlighet till inflytande på den nedre halvan med ett 
värde som tolkas som inte godkänt. 
SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas nöjdhet med sitt inflytande i kommunen. Nöjd 
inflytande-index för helheten är 38, vilket tolkas som inte godkänt. Informationen anses bra men 
kontakt och förtroende får nätt och jämt godkänt. Påverkan ligger under gränsen för godkänt.  
Sammantaget anses målområdet delaktighet inte uppfyllt. 

Målområde: Tillgänglighet  
Övergripande mål: 
Att medborgare enkelt kommer i kontakt med kommunen och upplever kommunens tjänster 
och service som tillgängliga Att alla på lika villkor kan komma in i kommunens lokaler, ta del 
av kommunens information samt delta i kommunalt arrangerade evenemang  
BUN 

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Andel som erbjuds 
plats i natt- och 
helgomsorg efter en 
kötid på maximalt fyra 
månader 

75 %  80 % > 80 % 80 % 

Nämndmålet är för närvarande inte uppfyllt. Resultatet är oförändrat jämfört med förgående år och är 
snuddande nära måluppfyllelse. Nämnden har inför 2016 infört volymersättning inom natt- och 
helgomsorg. Förväntad effekt är att tillgången på platser i högre utsträckning följer efterfrågan. För att 
möta behovet av platser på kvällar kommer produktionen framöver ha förlängda öppettider på vissa 
förskolor. 

UAIN 

Ge goda förutsättningar för en bra integration genom servicekontoren 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Antal besökare på det 
lokala servicekontoret i 
Brandkärr och på Arnö 
(egen statistik) 

 
 

  250/ mån 
 

275/mån 

Nöjdhets undersökning 
 

   75 % Iu 

Kommunservice Brandkärr har haft fler besökare än prognosen för 2015. Målet att ta emot totalt 250 
besökare har överträffats med 10 %. Verksamheten omfattar många delar såsom Språkvänner, 
utbildning i Somaliska och bo-introduktion på uppdrag av Nyköpingshem och HSB. Arbetet med att 
etablera en filial på Arnö avslutades under hösten 2015. Under våren 2016 kommer man finnas på 
Culturum en gång/vecka.  
Ingen mätning har genomförts av upplevd nöjdhet.  
Målområdet Tillgänglighet är uppfyllt. 

KFN 

Öppethållande på huvudbiblioteket är högre än riksgenomsnittet 
Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Öppethållande utöver 
08-17 på vardagar och 
öppethållande lördag-
söndag på biblioteket  

16 16 16 16 16 



Bibliotekets öppethållande utöver vardagar 08-17 är oförändrat 16 tim vilket är högre än genomsnittet i 
landet som är 13 timmar. Rankingen har försämrats något på grund av att andra kommuner har ökat 
sitt öppethållande medan det varit oförändrat under flera år i Nyköping. Diskussioner pågår inom 
divisionen om att utöka öppethållandet lördag-söndag. 

VON 

Informationen till kunder och brukare är tydlig och lättillgänglig 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Andel nöjd/ mycket 
nöjd med information 
bland boende i grupp- 
eller serviceboende 
(egen brukarenkät)  

35 % 29 % 33 % ≥föreg. år Iu 

Målet har inte mätts under 2015 varför inget värde anges. 

SN 

Tillgängligheten inom missbruks- och beroendevården är god 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Tid till första personligt 
besök inom missbruks- 
och beroendevården 
(Kolada) 

7-14 dagar 7-14 dagar 7-14 dagar 4-7 dagar iu 

Socialstyrelsen har inte samlat in uppgifter från kommunerna för år 2015 och uppgiften från år 2014 är därmed 
den senaste. Tiden till ett första personligt besök inom missbruks- och beroendevården har varit oförändrad de 
senaste åren. Som vid målområdet Goda verksamhetsresultat ovan, hoppas nämnden att resultatet ska förbättras 
då missbruks- och beroendevården utökas och utvecklas ytterligare. 

BTN 

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Antal genomförda 
åtgärder för att 
förbättra 
tillgängligheten på 
allmänna platser 

5 5 5 5 34 

Den mycket positiva måluppfyllelsen beror på att en stor mängd tillgänglighetsanpassningar 
genomförts i gaturummet. De flesta anpassningarna sker i samband med barmarksunderhåll. Under 
2015 utökades underhållet av asfaltsytor vilket också medfört ett ökat antal åtgärder för tillgänglighet. 

Medborgarna ska uppleva en hög tillgänglighet till återvinningscentraler  

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Värde på fråga:  
”Vad tror eller tycker 
du om tillgängligheten 
till återvinnings-
centraler i din 
kommun”(SCB med-
borgarundersökning) 

 4,8 5,8 6,5 6,3 

Målet är inte uppfyllt. Utvecklingen är ändå positiv trots att målet inte nås. Tillgängligheten till 
återvinningscentraler i kommunen är mycket god jämfört med andra kommuner. Gissningsvis dras nog 
betygsindexet fortfarande ned på grund av avvecklingen av återvinningscentralen vid Lennings väg. 

MN 

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Antal avvikelser miljö 
(egen mätning) 

   0 0 

Antal avvikelser livs-
medel (egen mätning) 

 1 Flera 0 1 



Målet är inte uppfyllt. Produktionen arbetar löpande med att förbättra möjligheten för medborgare och 
verksamhetsutövare att komma i kontakt med myndigheten. Ett arbete som bland annat har inneburit att 
Livsmedelsenheten har infört en ny telefonilösning för att kunna ge bättre service. 

NOÖN 

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Andel som upplever att 
de alltid/ibland får bra 
svar(enkät) 
 

88 % 
(74 % alltid 

14 % ibland ) 

 90 % 
(71 % alltid 
19 % ibland 

 

90 % Iu 

Minst 70 % upplever att det är lätt att komma i kontakt med Överförmyndarkontoret 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Andel som upplever att 
det är lätt att komma i 
kontakt (enkät) 

70 %  76 % 70 % Iu 

Mätning sker enbart vartannat år.  
Nämnden genomför via mail enkät till samtliga ställföreträdare varannat år. År 2014 var 
svarsfrekvensen 79 %, 357 st fick enkäten och 264 st svarade. Antalet ställföreträdare är 426 st.   
År 2014 upplever 71 % av ställföreträdarna att de alltid får svar och 19 % att de ibland får svar på de 
frågor de ställer till kontoret. 9 % vet ej.  Endast 1 % upplever att de inte får svar. 
76 % anser att det är lätt att komma i kontakt med kontoret medan 12,5% ej vet. Endast 11,7% anser 
att det inte är lätt att komma i kontakt med kontoret.  
Överförmyndarkontoret upphör med besökstid från år 2015 och tar enbart emot förbokade besök. 
Förändringen är för att förbättra tillgängligheten. Telefontiden är oförändrad 10.00-12.00 dagligen 
Tidigare kolliderade besöks- och telefontid vilket skapade irritation. Kontoret har gruppmail som 
besvaras dagligen: Brukarenkäten visar att det är uppskattat av de som inte kan ringa under 
telefontiden.  

KS/PS 

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

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Svarstid till växel  
Servicemätning fråga 
T6 (KKiK) 

Betydligt 
lägre än 
genom-
snitt=röd 

Betydligt 
lägre än 
genom-
snitt=röd 

Lika med 
snitt 
=gul 

Lägre än 
snitt 

=orange 

Högre än 
snitt 

=grön 

Växeln når sitt uppsatta statistikmål att 80 % av samtalen ska besvaras inom 10 sekunder. KKiK har 
efter påtryckningar ändrat parametrarna så att vår automatiska röst får vara med i mätningen och de 
har därmed förlängt svarstiden. En fortsatt utmaning är den mängd återanrop växeln får. Dvs de 
samtal som kopplas till ledig telefon men inte besvaras av mottagaren utan kommer tillbaka till växeln 
obesvarade. 

Sammanfattande bedömning – tillgänglighet  
Det övergripande målet för delaktighet är att medborgare enkelt kommer i kontakt med kommunen och 
upplever kommunens tjänster och service som tillgängliga samt att alla på lika villkor kan komma in i 
kommunens lokaler, ta del av kommunens information samt delta i kommunalt arrangerade 
evenemang 
Flera av tillgänglighetsmåtten mäts vartannat år och resultat för 2015 saknas. Resultaten för de lokala 
servicekontoren, biblioteket och kommunens växel uppfyller målvärde. Resultaten för 
återvinningscentralen och miljö- och livsmedelsenheterna förbättras utan att nå upp till målvärde. 
Tillgången till natt- och helgomsorg för barn ligger oförändrad strax under målvärde, medan 
tillgängligheten till missbruksvården inte har visat den förbättring som nämnden krävt. 



I kkik-området tillgänglighet får Nyköping placering på bästa halvan av deltagande kommuner när det 
gäller ”att få svar på en enkel fråga”. Öppettider på bibliotek och återvinningscentral ligger inom den 
bästa fjärdedelen. Väntetiderna till förskola och försörjningsstöd finns inom den sämsta fjärdedelen. 
Väntetid till särskilt boende inom äldreomsorgen finns på den bättre halvan. 
Sammantaget är det en ofullständig bild av tillgängligheten, men utifrån tillgängliga resultat 
anses målet till delvis uppfyllt. 

Målområde: Kommunal organisation  
Övergripande mål 
Att Nyköping stärker sin ställning som en attraktiv arbetsgivare. (Personalpolicy) 
PS 

En hälsofrämjande arbetsplats 
Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Korttidsfrånvaro 
(personalsystem) 

2,7 % 2,8 % 
 

2,8 % <föreg. år Iu 

Med anledning av problem med rapportuttag i nytt HR-system saknas uppgift om korttidssjukfrånvaro för 2015. 

Andel högskoleutbildade pedagoger ska öka 
Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Andel årsarbetare med 
pedagogisk högskole-
utbildning i förskolan 

  44.% >föreg. år Iu 

Andel lärare med 
pedagogisk högskole-
examen i grundskolan 

86 % 89 % 88 % >föreg. år iu 

Andel lärare med 
pedagogisk högskole-
examen i gymnasiet 

77 % 74 % 74 % >föreg. år Iu 

Värdet för respektive indikator avseende 2015 finns ännu ej redovisat i statistiken. 
Indikatorn som angavs i internbudget 2015 var ”Andel årsarbetare med pedagogisk 
högskoleutbildning’” har under 2015 tagits bort av Skolverket och ersatts av ovanstående mått. Därför 
finns inte jämförelsevärden före 2014. 
Andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning ligger konstant från år 2013 till 2014. Andelen med 
legitimation antas ha ökat till 2015 som en följd av skollagens krav på legitimation. Ungefär hälften av 
förskolans medarbetare arbetar som förskollärare och har därmed en pedagogisk högskoleutbildning, 
medan ca 50 % arbetar som barnskötare och har gymnasial utbildning. 
Andel utbildade undersköterskor ska öka 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Andel utbildade 
undersköterskor 
Hemtjänst 
 

 78 %  >föreg. år 77 % 

Andel utbildade 
undersköterskor 
Särskilt boende  

 71 %  >föreg. år 79 % 

Andelen utbildade undersköterskor inom hemtjänst ligger konstant sedan 2013, inom särskilt boende 
har andelen utbildade undersköterskor ökat till 79 %. För att nå målet har tydligare krav ställts på 
distansstudier för vikarier och aktivt arbete för fler utbildningspraktikanter. 
Ett gott ledarskap 

Indikator 2012 2013 2014 Målvärde 2015 
Andel enheter som har 
återkopplat 
medarbetar-enkäten 

   100 % 90 % 

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

  4,0 -  



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

  4,03 -  

Under 2014 genomförde HR-avdelningen en medarbetarenkät. Resultatet återkopplades till 
arbetsgrupperna under hösten och vintern. Under våren 2015 gjordes en uppföljning av andel enheter 
där cheferna hade återkopplat resultatet av medarbetarenkäten. 87,4 % av cheferna svarade på 
uppföljningen. Den visade att 90 % av cheferna hade återkopplat resultatet av medarbetarenkäten. En 
anledning till att alla chefer inte återkopplat var att för få medarbetare besvarat enkäten vilket medfört 
att cheferna inte fått något resultat. 
Nästa medarbetarundersökning sker 2016. 

Sammanfattande bedömning – kommunal organisation  
Det övergripande målet för delaktighet är att Nyköping stärker sin ställning som attraktiv arbetsgivare. 
Av nio målvärden är endast tre redovisade, och bara ett av dem uppnår målvärde (andel utbildade 
undersköterskor inom särskilt boende). Bristerna beror bland annat på problem vid införandet av det 
nya personal- och lönesystemet och på att medarbetarundersökningen bara genomförs vartannat år. 
Sammantaget utifrån tillgängliga resultat är målområdet inte uppfyllt. 
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i. Barn- och ungdomsnämnden 

 

Jämfört med budget 

Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2015 2015 2014 2013 2012 2011

Volymer 
Förskola 2 794 2864 2779 2676 2653 2636
varav i kommunal verksamhet 2 351 2378 2348 2317 2306 2300
varav i fristående verksamhet 443 486 431 359 347 336
Pedagogisk omsorg 44 54 49 57 76 88
varav i kommunal verksamhet 32 39 32 40 58 79
varav i fristående verksamhet 12 15 17 17 18 9
Vårdnadsbidrag 0 0 0 0 22 45
Fritidshem 2 486 2 569 2 466 2 396 2 314 2 167
varav i kommunal verksamhet 2 151 2 232 2 135 2 096 2 044 1 933
varav i fristående verksamhet 335 337 331 300 270 234
Förskoleklass 616 632 611 610 594 579
varav i kommunal verksamhet 546 576 554 552 536 528
varav i fristående verksamhet 70 56 57 58 58 51
Grundskola åk 1-9 5 455 5 501 5 282 5 090 4 940 4 894
varav i kommunal verksamhet 4 481 4 550 4 349 4 198 4 121 4 139
varav i fristående verksamhet 974 951 933 892 819 755
Grundskola åk 1-6 3 753 3 800 3 635 3 472 3 340 3 228
varav i kommunal verksamhet 3 227 3 273 3 126 2 979 2 891 2 838
varav i fristående verksamhet 526 527 509 493 449 390
Grundskola åk 7-9 1 711 1 701 1 647 1 618 1 600 1 666
varav i kommunal verksamhet 1 263 1 277 1 223 1 219 1 230 1 301
varav i fristående verksamhet 448 424 424 399 370 365
Grundsärskola åk 1-9, inskrivna 40 37 38 30 28 28
Frivillig musikundervisning 625 625 627 627 627 620

Kostnader, avser all regi
Förskola, kostnad/inskrivet barn, kr 141 082 133 478 130 245 128 679
Pedagogisk omsorg, kostnad/inskrivet barn, kr 107 543 109 841 116 371 125 297
Fritidshem, kostnad/inskrivet barn, kr 33 930 34 172 34 580 36 598
Förskoleklass, kostnad/elev, kr 45 800 44 790 41 386 36 184
Grundskola, kostnad/elev, kr 96 700 93 407 91 531 90 332

Kvalitet avser all regi, Nyköping/Riket
Antal barn/årsarbetare i förskola 5,2/5,4 5,3/5,4 5,1/ 5,4 5,1/ 5,4
Antal barn/årsarbetare i fritidshem 19/22 19/22 20/ 21 19/ 21
Antal elever/lärare (årsarbetare) i grundskola 12,1/12,1 11,6/11,7 12,2/ 11,5 12,3/ 11,6
Andel elever behöriga till yrkesförberedande 
gymnasieprogram, % 85/86 86,2/86,4 88,7/ 87,588/ 87,5 84,5/ 87,8
Genomsnittligt meritvärde, 17 ämnen 2015  
(tidigare 16 ämnen) 220/225 212/210 213/209 215/ 207 212/ 207

Analys utfall 2015 
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Sammantaget har nämnden en volymavvikelse 
motsvarande 266 barn och elever. Störst är 
avvikelsen i förskola och fritidshem, -70 barn 
respektive – 83 elever. Avvikelsen i grundskola 
årskurs 1-6 motsvarar - 47 elever och i årskurs 
7-9 är avvikelsen positiv med tio elever.  
Orsaken till avvikelserna beror på att den 
budgeterade volymen inte uppnåtts. Den 
positiva befolkningsutvecklingen under året har 
bromsat den prognostiserade avvikelsen något, 
men inte nått de budgeterade volymerna.  

Den budgeterade volymen i förskola, 
grundskola och förskoleklass bygger på den 
befolkningsutveckling som prognostiserades till 
årets slut. Inför 2016 har beräkningen av 
volymer beräknats på medelfolkmängd.  

Volymavvikelsen i fritidshem beror främst på att 
andelen inskrivna i fritidshem är något lägre 
2015 än tidigare år. Vad det beror på behöver 
nämnden följa upp under 2016 för att 
säkerställa att tappet inte beror på en 
missnöjdhet med verksamheten. 

 

Jämfört med 2014 

Jämfört med 2014 är det framförallt 
volymutvecklingen i fritidshemmen som är värt 
att notera. Andelen inskrivna i åldersgruppen 
har minskat med 2 % jämfört med förgående år. 
Budgeterad andel var på samma nivå som den 
faktiska andelen inskrivna 2014, och ytterligare 
1 % lägre än andelen inskrivna 2013 och 2012.  I 
och med att produktionen signalerat platsbrist i 
fritidshemmen samt att personalens formella 
kompetens ligger så pass mycket lägre än riket 
finns det anledning att följa utvecklingen i 
fritidshemmen.  

Nyckeltalen från 2014 visar att kostnaden för 
förskola fortsatt är markant högre än riket samt 
att kostnaden för fritidshem är något högre än 
riket. Kostnaden för pedagogisk omsorg är 
däremot avsevärt mycket lägre än kostnaden 
för riket. Detta trots att produktionens 
kostnader överstiger ersättningen från 
nämnden. Inför budget 2017 bör nämnden 
antingen överväga att upphöra att beställa 
verksamheten eller överväga att se över 
ersättningen. De fristående huvudmännen inom 
verksamheten har inte signalerat resursbrist.
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ii. Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden 

 

Jämfört med budget 

Jämfört med budget för gymnasieutbildning var 
det 51 fler studerande på utbildningar i egen 
regi och 25 färre som läste i extern regi. Totalt 
sett var det 26 fler elever som studerade på 
gymnasiet jämfört med budget. Av de 51 i egen 
regi som ej var med i budgeten för 2015 läste 32 
på Språkintroduktion och 19 på nationella 
program. Under året har även 
gymnasiesärskolan ökat i volym. Vård- och 

omsorgsprogrammet och Barn- och 
fritidsprogrammet har haft ett lägre antal 
studerande jämfört med budget. 
Vuxenutbildningen har haft större volymer på 
alla sina utbildningsformer. Den största 
avvikelsen mot budget ser vi på Svenska för 
invandrare, + 429 utbildningsmånader.    

 

Jämfört med 2014 

Antal studerande 2015 på gymnasiet är inte i 
nivå med 2014. Vuxenutbildningen däremot har 
ökat totalt sett jämfört med 2014. 

  

Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2015 2015 2014 2013 2012 2011

Gymnasieutbildning
Antal gymnasieelever 1794 1768 1832 1926 2020 2119

Varav i egen gymnasieskola 960 909 948 1025 1160 1339

Varav i extern regi 834 859 884 901 860 780

Vuxenutbildning
Årsstudieplatser inom grundläggande vuxenutbildning 137 130 112 148 110 114

Årsstudieplatser inom gymnasial  vuxenutbildning 353 330 356 392 331 400

Utbildningsmånader i  Svenska för invandrare 3429 3000 75* 55* 53* 71*

Antal studerande på Särskild utbildning för vuxna 37 35 37 32 31 35

Högre studier inkl YH
Antal studerande på högre utbildning 1058 1000 1001 1064 760 707

Varav Yrkeshögskoleutbildning 480

*) Årsstudieplatser (gammalt mått)

Analys utfall 2015 
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iii. Kultur- och fritidsnämnden 

 

Jämfört med budget 

Det är glädjande att besöken på biblioteket vänt 
uppåt sedan 2013. Den nedåtgående trenden 
beträffande boklån är nationell och hänger ihop 
med minskat läsande i befolkningen. Särskilt e-
medierna har minskat på grund av höjda priser 
från leverantören. Antalet kulturprogram är 

stabilt på en hög nivå och nöjdheten med 
verksamheten har ökat efter att sjunkit några 
år. Särskilt upplevelsen av bemötande är 
positivt. Enligt programchefen har man synts 
mer vilket uppskattas. Parkeringsmöjligheterna 
vid Culturum och teatern drar ner 
tillgänglighetspoängen.

 

 

 

Jämfört med 2014 

Antalet boklån till barn och unga, som inte 
mätts tidigare av nämnden, uppnådde inte 
målet. 

  Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
  2015 2015 2014 2013 2012 2011 
Fysiska besök på bibliotek 276682 386510 233852 229652 214404 224372 
Boklån 437 574 419172 471572 481614 468868 486840 
varav barnbokslån 209760 234160          -          -          -         - 
Antal kulturprogram totalt 938 792 972 1008 898 948 
varav kulturprogram barn och unga 789 594 715 736 647 625 
Antal besökare kulturprogram 
barn/unga 14 080           -          - 12286         -         - 

   
  

 
 

  
Nöjdhet bibliotek 8,9 8 8,9 9 9,2      4,7* 
Nöjdhet kulturprogram 7,1 8 5,7 7,7 8,2         - 
Nöjdhet fritidsgårdar 9 8          -          -          -         - 

 

Analys utfall 2015 
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iv. Vård- och omsorgsnämnden 

 

 

Intern hemtjänst   

Utförda timmar 181 131 183 545
181 
157

169 
997 

178 
413

Kostnad per timme 506 435 439 446 449
  

 

 

Jämfört med budget 

Befolkningssiffrorna avser 2015-11-01 och är 
något högre än budget. Även året innan såg vi 
en större befolkningsökning än väntat. Andelen 

65 år och äldre fortsätter öka, medan andelen 
80 år och äldre ligger på oförändrad nivå. 

Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2015 2015 2014 2013 2012 2011

Antal invånare 65 år och äldre 12 870 12 779 12 589 12 299 11 981 11 635
Andel invånare 65 år och äldre, % 23,8 23,5 23,5 23,2 22,9 22,4
Antal invånare 80 år och äldre 3 373 3 296 3 344 3 266 3 232 3 183
Andel invånare 80 år och äldre, % 6,2 6,1 6,2 6,2 6,2 6,1
Andel invånare över 65 med hemtjänst, % iu 7 7,3 7,9 8,4
 - index jämfört med riket iu 98 102 93 99
Antal hemtjänsttimmar (tusental) 384 424 409 395 377 361
 - varav i tätort 375 396 380 354 335
 - varav på landsbygd 9 13 15 23 26
 - varav utförda i privat regi 201 226 214 206 183
 - varav utförda i kommunal regi 183 183 181 171 178
Andel invånare över 65 i särskilt boende, % iu 4,1 4,0 4,8 5,0
 - index jämfört med riket iu 96 94 101 101
Antal platser i äldreboende 623 627 631 620 620 620
 - varav äldreboende 383 395 396 385 385 393
 - varav demensboende 216 207 207 207 207 199
 - varav korttidsboende 24 25 28 28 28 28
 - varav i extern drift 153 153 153 153 153 153
Antal personer i LSS-bostad 148 143 130 133 135 127
Antal personer i FiA (fungera i arbetslivet) LSS+SoL 269 269 257 259 238 235

Nyckeltal

Hemtjänst, kostnad per timme, kr
Intern produktion tätort 377 373 373 368 361 361
Extern produktion tätort omvårdnad 381 377 377 372 365 365
Extern produktion tätort endast service 308 305 305 305 299 299
Intern produktion landsbygd 431 427 427 422 414 414
Extern produktion landsbygd omvårdnad 436 432 432 427 419 419
Extern produktion landsbygd endast service 354 350 350 350 343 343

Särskilt boende, kostnad per plats exkl hyra, tkr
Äldreboende, intern produktion 461 479 448 478 465
Äldreboende, upphandlad verksamhet 477 479 464 456 441 418
Demensboende, intern produktion 468 550 448 550 535
Demensboende, upphandlad verksamhet 513 526 519 501 483 460

Kostnad per brukare LSS, tkr
Bostad med särskild service 608 577 602 573 562 727
Daglig verksamhet 137 142 142 141 138 182
Boendestöd, kr/timme 376 344 363 341 334 363

Analys utfall 2015 
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Antalet hemtjänsttimmar understiger budget 
och har det lägsta utfallet sedan 2012. 
Anledningen är de borttagna 
anhöriganställningarna och utebliven 
volymökning. 

Antalet platser i äldreboende ligger ungefär i 
nivå med budget. 

Antalet personer i LSS-bostad följer budget, 
men ligger över tidigare nivå. Orsaken är att 10 
platser på Myntan numera räknas som LSS-
bostad.  

Kostnaden för hemtjänst per timme beslutas 
årligen av nämnden enligt LOV. 

Kostnaden för särskilt boende i upphandlad 
verksamhet indexregleras i avtalet. Den kostnad 

för särskilt boende i intern regi som anges ovan, 
är den som nämnden betalat enligt 
internöverenskommelsen. Den verkliga 
kostnaden som framgår av divisionens 
verksamhetsberättelse. 

Att kostnaden per plats inom äldreboende och 
demensboende skiljer sig så pass mycket mellan 
budget och utfall inom den interna 
produktionen, har vi inte kunnat få någon 
förklaring till. 

Kostnaden har ökat relativt mycket för bostad 
med särskild service inom LSS, beroende på att 
de platser på Myntan som numera räknas in, 
har en betydligt högre platskostnad. 

    

v. Socialnämnden 

 

 

 

Jämfört med budget 

Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2015 2015 2014 2013 2012 2011

Ekonomiskt bistånd, antal hushåll 1 133 1 060 1 069 1 062 973 964
varav antal hushåll med barn 372  - 336 312 - -
Institution/familjehem vuxna, 
antal vårddygn 7 117 5 000 7 358 5 254 3 908 2 737
Intern HVB Nygården, antal vårddygn 5 493 6 570 4 287 3 730 - -
Intern öppenvård missbruk, antal deltagare 102 - 84 - - -
Institution/familjehem barn
och unga, antal vårddygn 31 805 32 000 32 063 34 449 36 090 37 372
Antal uppdrag familjestöd 221 - 154 140 164 183
HVB/familjehem ensamkommande barn,
antal vårddygn 22 269 - 12 488 11 047 - -

Ekonomiskt bistånd, kronor/hushåll 48 676 - 44 577 40 127 38 037 37 230
Institution vuxna, kronor/vårddygn 2 370 - 1 881 1 969 2 193 2 010
Institution/upphandlade familjehem barn
och unga, kronor/vårddygn 4 301 - 3 206 3 458 3 021 3 309

Analys utfall 2015 
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Antalet hushåll med försörjningsstöd översteg 
det budgeterade med 73 hushåll (7 %). 

Inom missbruksvården blev antalet externa 
vårddygn cirka 2 000 vårddygn (42 %) fler än 
budgeterat medan antalet vårddygn på 
kommunens eget HVB Nygården understeg det 
budgeterade med cirka 1 000 vårddygn (16 %). 
Det lägre antalet vårddygn på Nygården 
förklaras med att den planerade utökningen av 
antalet platser fördröjdes. Sammanlagt har 
nämnden haft cirka 1 000 vårddygn (9 %) fler 
vårddygn för missbrukare än budgeterat. 

Placeringarna för barn och unga (exkl 
ensamkommande barn) ligger i nivå med 
budget.  

Jämfört med 2014 

Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat 
med 64 hushåll (6 %) från 2014. Även 
kostnaden per hushåll har ökat mellan åren 
vilket är naturligt med anledning av allmänna 
kostnadsökningar, men både år 2014 och 2015 
har ökningarna varit stora; 11 % respektive 9 %. 
Detta beror på att bidragstiderna blivit längre 
och hushållen större. 

Antalet vårddygn på HVB Nygården samt 
antalet öppenvårdsinsatser på hemmaplan för 
missbrukare har ökat med 28 % respektive 21 % 
jämfört med 2014. Detta är ett resultat av 
nämndens satsning på fler egna insatser.  

Antalet externa vårddygn på 
institution/familjehem för missbrukare har 
minskat med 3 % jämfört med 2014. 
Genomsnittlig kostnad per vårddygn för vuxna 
missbrukare har ökat med hela 26 % jämfört 
med 2014 vilket bland annat beror på att 
dubbelt så många personer (12 jämfört med 6 
personer) har vårdats enligt LVM. 

Antalet vårddygn för barn och unga har haft en 
stadig minskning sedan 2011 men minskningen 
år 2015 jämfört med 2014 är marginell. Antalet 
uppdrag familjestöd har ökat med 44 %. 

Genomsnittlig kostnad per vårddygn på 
institution/familjehem för barn och unga har 
ökat med hela 34 % vilket till stor del kan 
förklaras med en ökad konkurrens om familje- 
och HVB-hem. 

Antalet vårddygn för ensamkommande barn 
sticker ut med en ökning på 78 % (cirka 10 000 
fler vårddygn) jämfört med 2014.
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vi. Bygg- och tekniknämnden 

 

 

 

Jämfört med budget

Mängden ärenden inom samhällsbyggnad 
visar ett lägre utfall än budget, färre 

detaljplaner och något färre 
bygglovsbeslut. Inriktningen mot 

Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2015 2015 2014 2013 2012 2011

Antal bygglovsbeslut, st 521 560 450 433

Antal detaljplaner, st 12 25 10 12 19 22

Antal gästbåtar i hamnen, 
gästhamnsnätter 2 171 2 900 2 046 2 514 2 530 2 810

Nyckeltal
Nöjdhet bygglovshandläggning i stort, 
skala 1-10 7,8 8,0 7,1 7,1 7,5 -

Andel bygglovssökande som upplever 
att det är lätt att nå information och 
handläggare, % 86 100 84 81 88 85

Andel detaljplaner handlagda inom 6 
månader, % 67 75 50 60 39 -

Tillgång till parker, grönområden och 
natur, SCB 7,3 7,2 7,3 7,1 - -

Nöjd medborgareindex - gator och 
vägar 52 51 52 49 51 -

Nöjd medborgareindex - gång och 
cykelvägar 53 54 52 50 53 -

Förnyelse av asfalt, % 2,5 2,5 1 1 1,5 2

Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2015 2015 2014 2013 2012 2011

Antal VA-abonnenter, st 7 139 7 250 7 056 7 021 6 997 6 957
Levererat dricksvatten, 1 000 m3 3 451 3 600 3 542 3 761 3 612 3 801
Debiterat dricksvatten, 1 000 m3 3 237 3 000 3 141 3 070 3 058 3 094
Behandlat avloppsvatten, 1 000 m3 6 479 6 000 5 695 5 060 6 066 5 778
Antal meter förnyad vattenledning, <150 mm* 700 0
Antal meter förnyad vattenledning, 150-349 mm* 1 402 1 470
Antal meter förnyad vattenledning, 350-600 mm* 0 0

Antal renhållningsabonnemang, st 12 940 12 940 12 893 12 690 12 684 12 641
Totalt deponerat avfall, ton 805 1 700 854 1 934 2 509 4 579
Insamlat hushållsavfall, ton 11 779 11 600 12 176 12 576 12 390 11 590

Nyckeltal
Vattenledningsläckor, st 46 55 46 52 42 63
Kostnad drickvatten från NOVF, kr/ m3 3 3 3 3 2 2
Nöjd medborgareindex - vatten och avlopp 74 72 74 67 69 78
Årlig förnyelse av vattenledningsnätet (%) 0,55 1,00 0,86 0,90
Kostnad för ”normalvilla” (kr/år) 6 913 6 918 6 782 6 649 5 865 5 479

Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall – KkiK (%) ** 54 51 50 47
Insamlat hushållsavfall, kg/invånare 221 213 230 235 239 224
Insamlat farligt avfall från hushåll, ton 92 98 78 92 92 91
Renhållningsavgift för ”normalvilla” (kr/år) 2 050 1 980 1 937 1 899 1 844 1 791
Nöjdhet tillgängligheten till återvinningscentraler, SCB (skala 1-10) 6 7 6 5 6 7
Nöjdhet sophämtning, SCB (skala 1-10) 8 7 8 8 7 7

*Ny volym från 2015

**Resultatet levereras i början av 2016

Analys utfall 2015 
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förtätning av staden kan vara en orsak till 
att handläggningstiden blir längre än sex 
månader.  

Nöjdheten med bygglovshandläggningen 
i stort och andelen sökande som upplever 
att det är lätt att få kontakt med 
handläggare är lägre än budget. Samtidigt 
är dessa nöjdhetssiffror mycket höga. 

Jämfört med 2014Resultaten från SCB:s 
medborgarundersökning visar 
fortsättningsvis en relativt hög nöjdhet 

hos medborgarna. Även 
bygglovskunderna visar en större nöjdhet 
med handläggning och service. Antalet 
gästhamnsnätter är glädjande nog högre 
än 2014. Förhoppningsvis innebär det att 
trenden har vänt och att gästnätterna 
fortsätter att öka. Den stora ökningen av 
bygglovsbeslut visar en större tillväxt än 
tidigare.  
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vii. Miljönämnden 

 

Analys utfall 2015 

Jämfört med budget 

Volymen för antalet inkomna ärenden inom 
miljö- och hälsoskydd ligger högre än budget, 
men där var budgeterat för lågt. Av dessa var 
andelen anmälningar och ansökningar mycket 
lägre än budget. Volymen antal 
livsmedelsobjekt har ökat, beroende på att fler 
små verksamheter tillkommit.  

För flera volymer varierar värdet över åren och 
det är svårt att ange budgetsiffra. 

  

 

 

 

 

Jämfört med 2014 

Flera av volymerna ligger i samma 
storleksordning för åren 2014 och 2015. 

 

 

 

 

Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2015 2015 2014 2013 2012 2011

Gemensamma
Antal beslut ändrade eller återförvisade av överprövande instans pga formella fel 5 0 1 0 1 0

Miljö- och hälsoskydd
Antal miljöskyddsobjekt med årsavgift 288 290 290 282 292 289

Antal inspektioner (årsavgift Miljö) 129 114 101 129 96 110

Antal hälsoskyddsobjekt med årsavgift 216 220 214 217 216 221

Antal inspektioner (årsavgift hälsoskydd) 70 55 84 69 77 87

Antal inventerade avlopp 430 430 430 430 149 140

Antal inkomna ärenden 719 650 691 555 725

Varav antal anmälningar och ansökningar 422 550 383 400 498

Antal miljösanktionsavgifter 20 30 10 28 42

Livsm edel
Antal livsmedelsobjekt med årsavgift 540 490 504 526 474

Antal objekt inom folköl, tobak och receptfria läkemedel (FTL) 69 90 66 86 86

Antal objekt inom animaliska biprodukter (ABP) 20 90 30 90

Antal inkomna ärenden inom livsmedel (registreringar, klagomål och remisser) 135 200 158 139 101

Nyckel ta l
Andel nöjda kunder inom livsmedelskontroll (NKI*) 67 70 55 67 68

Andel nöjda kunder inom miljö- och hälsoskydd (NKI*) 67 60 55 52 54

Andel synpunkter besvarade inom 14 dagar, % 100 100 100 50 100

*Mätningen genomfördes av SKL och SBA och avser företag. Bokslut 2015 
redovisar ett nöjd-kund-index (NKI) för de tre första kvartalen 2015. Resultat för 
helår 2015 redovisas i början av 2016.
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viii. NOÖN 

 

Jämfört med budget 

Stor ökning av antalet ensamkommande 
barn och godmanskap. 

Jämfört med 2014 

Stor ökning av ensamkommande barn 
och godmanskap.

Bokslut Bu
2015 2

Förvaltarskap Nyköping 102 1

Förvaltarskap Oxelösund 32

TOTALT antal förvaltarskap 138 1

Godmanskap – Nyköping 385 3

Godmanskap – Oxelösund 97

TOTALT antal godmanskap exk l ebarn 482 4

    Ensamkommande barn Nyköping 120

    Ensamkommande barn Oxelösund 38

TOTALT Ensamkommande f ly k tingbarn 158

Förmynderskap – Nyköping 144 1

Förmynderskap – Oxelösund 34

TOTALT antal förmynderskap (ak ter ) 178 2

Antal gode män/förvaltare – Nyköping 358 3

God man eskb - Nyköping 51

Antal gode män/förvaltare – Oxelösund 94 1

God man eskb - Oxelösund 23

God man /förvaltare (ej eskb) 452

God man ensamkommande 74

TOTALT antal gode män/förvaltare 526 4
- antal ställföreträdare med fler än 5 uppdrag 20

- antal ställföreträdare med fler än 10 uppdrag 2

Antal redov isningsplik tiga ärenden 
31/12 635

Stor lek  på förmögenheten under  
nämndens  tills yn, tk r 245 591
varav Nyköping, tkr 215 330
varav Oxelösund, tkr 30 261

Nyköping - aktiva ärenden 780

Oxelösund - aktiva ärenden 206

Nyköping - genomsnitt arvode ej klart

Oxelösund - genomsnitt arvode ej klart

Andel årsräkningar inkomna i rätt tid, % 87

Andel årsräkningar som inkommit i rätt tid och 
som granskats till 1:a juli, % 99,2 1

Andel årsräkningar som granskats till 31:a 
december, % 100 1

Andel där huvudmannen betalar arvodet, %
Nyköping ej klart

Oxelösund ej klart

Analys utfall 2015 
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Division Barn Utbildning Kultur 

 
 
 

Verksamhetsberättelse 2015 
Division Barn utbildning och kultur 
Förskoleklass 
Grundskola 
Grundsärskola 
Fritidshem 
Förskola 
Annan pedagogisk verksamhet  
(Pedagogisk omsorg, Natt- och helgomsorg) 
Frivillig musikundervisning 
Gymnasieutbildning 
Gymnasiesärskol 

Vuxenutbildning 
Högre utbildning (Högskola och Yrkeshögskola) 
Utbildning i svenska för invandrare 
Aktivitetsansvar för ungdomar 16-25 år 
Feriepraktik 
Kulturverksamhet 
Bibliotek 
Konst 
Konsumentvägledning 
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ÅRET SOM GÅTT 
 
 

 

2015 har varit innehållsrikt och turbulent för Barn 
Utbildning Kultur. Underskott, skolutredning och 
chefsbyten har varit i fokus, både internt och 
externt. En härlig utmaning har varit att ta emot 
det ökade antalet nyanlända på ett bra sätt i 
verksamheten.  
 
2015 har även präglats av utveckling och gott 
pedagogiskt arbete i en organisation som både 
har kompetens och vilja att hitta vägar för de 
utmaningar som finns. Samtal och utvecklings-
arbete kring verksamhetens inre arbete har 
fortsatt och bidragit till en god lärmiljö som 

kännetecknas av trygghet, mod, kompetens och 
tillit.  
 
Campus Nyköping fortsätter att växa. Med stabil 
ekonomi välkomnar de nya studerande varje dag, 
inte minst inom SFI-verksamheten. Bibliotekets 
verksamhet har utökats och de fysiska besöken 
på Stadsbiblioteket ökar märkbart. Trenden med 
vikande besökstal under ett flertal år är bruten. 
 
Projektet ”Barnens bästa förskola” har sjösatts 
och börjar ta form. Utvecklingen av 
fritidshemmens roll och uppdrag fortsätter. 
Nyköpings gymnasium har ekonomiskt och 
organisatoriskt stabiliserats och har nu siktet 
inställt på sammanslagningen i de nya lokalerna. 
 
Nyköpings högstadium har landat efter starten av 
ett av de största skolförändringsprojekt som 
Sverige har sett. Deras dagliga fantastiska arbete 
visar på att integration och social sammanhållning 
numera är en naturlig del av Nyköping.  
 
Utmaningen framåt är att fortsätta arbetet med ett 
engagerat ledarskap på alla nivåer, att systemiskt 
ta oss an organisation och ekonomi – med fortsatt 
fokus på allas lika rätt till god utbildning och kultur. 

Sammanfattning 
 Stadsbiblioteket: De fysiska besöken ökar 

märkbart. Trenden med vikande besökstal 
är bruten. Målet på 240 000 besökare är 
överträffat med drygt 30 000. 

 Förskolan: har skapat en kompetens-
utvecklingsplan 2015-2018: ”Barnens Bästa 
Förskola”. Förskolechefer kompetenshöjs i 
processledning – att leda utvecklingsarbete. 

 Grundskola: ”Nykomsten” för våra 
nyanlända elever i åk F-6. Eleverna kart-
läggs, får starta skolan här ca 2 månader 
innan de får klassplacering. Målet är att för-
dela på flera skolor för att öka integrationen 
på dessa enheter. Nyanlända elever i 7-9 får 
kartläggningen i en verksamhet som heter I-
bas.  ”Framtidens fritidshem”, en 
utbildningsinsats för fritidshemspersonal. 
Arbetet leds av våra utvecklingspedagoger 
utifrån Allmänna råd för fritidshem. 

 Grundskolan: har med fokus på ”Rektors 
pedagogiska ledarskap”, en central del i att 
skapa en skola av god kvalitet för alla, där 
de nationella målen uppfylls och alla 
upplever skolan som meningsfull, 
stimulerande och trygg.  

 Nyköpings gymnasium: Den viktigaste 
faktorn för ungdomar att etablera sig på 
arbetsmarknaden är att ha en gymnasie-
examen. I september startade ESF-projektet 
#jagmed vars syfte är att minska avhopp 
eller att få avhoppade ungdomar att återgå 
till studier eller annan sysselsättning. Språk-
introduktionen (gymnasiet) dubblerade 
elevantalet från augusti till december och 
har nu ca 200 elever.  

 Campus Nyköping: 1 januari 2015 infördes 
det kommunala aktivitetsansvaret för 
ungdomar på Campus Nyköping. I sam-
verkan med näringslivet och Näringslivs-
kontoret startade Campus Nyköping 
Företag. 

 Ekonomi: En extern utredning har granskat 
den kommunala skolverksamheten och 
rapporten redovisades i kommun-styrelsen 9 
september. Anpassningar pågår för att få en 
budget i balans. Ett arbete som fortsätter 
under 2016.  
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Årets verksamhetsresultat 
Måluppfyllelse för prioriterade målområden 

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

 Utsläpp av växthusgaser minskar  
 Tillståndet i våra vatten förbättras 
 Mängden restavfall minskar  

(Miljö och folkhälsopolicy) 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

Andel förskolor med 
utmärkelsen ”Skola för hållbar 
utveckling” är minst 30 % 

Andel förskolor som har 
utmärkelsen (Skolverket) 

  28 % >föregående 
år 

Andel fritidshem med 
utmärkelsen ”Skola för hållbar 
utveckling” är minst 30 % 

Andel fritidshem som har 
utmärkelsen (Skolverket) 

  16 % >föregående 
år 

22% 

Andel förskoleklasser med 
utmärkelsen ”Skola för hållbar 
utveckling” är minst 30 % 

Andel förskoleklasser som 
har utmärkelsen (Skolverket) 

  16 % >föregående 
år 

22% 

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

Andel grundskolor som har 
utmärkelsen (Skolverket) 

  16 % >föregående 
år 

22% 

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

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

  Nytt >10 % 40% 

Matsvinnet för gymnasiet 
minskar  

”Tallrikssvinn”, gram per 
portion 
(egen statistik) 

- 56  66,3 <56  32,9 

 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Förskola: Målet andel förskolor med utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” är uppnådd mer stor 
marginal. Förskolecheferna har arbetat med uppdraget att öka antalet utmärkelser samt jobba aktivt för 
förnyelse av utmärkelsen.  
Grundskolan: Nämndmålet andel grundskolor, fritidshem och förskoleklasser med utmärkelsen ” Skola 
för hållbar utveckling” når inte 30 % men har ett målvärde som är högre än föregående år. 
Verksamheterna arbetar aktivt med målen men inte alla genom utmärkelsen ”Grön Flagg”.  
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Gymnasieskolan: Målvärdet för matsvinnet 2015 är uppnått med god marginal. Matsvinnet per portion 
2015 var 32,9 gr jämfört med 2014 då det var 66,3 gr per portion, vilket innebär en halvering av 
matsvinnet. 

 

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

 Att befolkningen ska öka med 700 invånare/år.  
 Att skapa ett bra företagsklimat med god och snabb myndighetshandläggning.  
 Att fler arbetstillfällen utvecklas på den lokala arbetsmarknaden. 
  (Vision 2020) 

 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

Tillgången till förskoleplatser 
är god i förhållande till 
behovet, 60 % erbjuds plats 
på önskat placeringsdatum 

Andel som erbjuds plats i 
förskola på önskat 
placeringsdatum 
 (lokal statistik) 

45 % 56 % 43 % >60 % 39 % 

Nyköpings kommun rankas 
bland de 85 bästa 
skolkommunerna 

Andel elever som uppnått 
kravnivån i åk 9 i samtliga 
ämnen, % och ranking 
(Öppna jämförelser/SIRIS) 

76,6 % 75,7 % 71,1 % 79 % 71,6 % 

112 127 168 <föreg. år 154 

Andel elever som har 
gymnasiebehörighet  
(Öppna jämförelser/SIRIS) 

87,7 % 85,1 % 83,0 % >föreg. år 83,1 % 

Genomsnittligt meritvärde 
(Öppna jämförelser/SIRIS) 

213,8 208,6 205,5 >212 215, 21 

Anpassa utbudet av 
utbildningar till dagens och 
framtida behov av arbetskraft, 
bland annat utifrån 
Ostlänken. 
Målvärde: 1500 år 2020 

Antal studerande på högre 
utbildning (egen statistik)  

639  900 1001 1 000 1058 

 Andel YH-studerande som 
erhållit anställning alternativt 
övergått till högre studier 
inom 6 mån (Myndigheten för 
Yrkeshögskolan) 

85 % 92 % 85 % 85 % 85 % 

Medborgarna är mer nöjda 
med kommunens kultur (och 
fritidsliv) jämfört med 
föregående år 

Nöjd medborgarindex, kultur 
(SCB) 

68 66 66 >66 66 

 
 

                                                            

 

1 Meritvärdet för åren 2012-2014 omfattar 16 ämnen medan meritvärdet från 2015 omfattar 17 ämnen. 
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Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Förskola: Ingen nämnvärd sänkning sen 2014, (43 % 2013, 39 % 2015). Vi arbetar mot målet 60 % 
Statistik över antal väntade dagar för de som ej fått på önskat datum: 
Medelvärde antal dagar: 2014: 47 dagar, 2015: 36 dagar. 
Median antal dagar: 2014: 31 dagar, 2015: 14 dagar 
Många föräldrar önskar plats den 1/8. Förskolor är stängda då och mitt i semesterperiod. Förskola 
erbjuds då i mitten på augusti, vilket för alla dessa blir en väntetid på ca 14 dagar. 
Kulturen: Invånarnas nöjdhetsbetyg av kulturen i kommunen är oförändrat. Målet att betyget ska stiga 
har inte nåtts. Nivån överstiger dock snittet för riket och kulturen tillhör de verksamheter som ges status 
”bör bevaras” i SCBs sammanställning. 
Campus Nyköping: Det är fortsatt stort intresse att läsa på högre utbildning. Möjligheten och utbudet på 
Campus Nyköping är väl anpassat till de studerandes behov. Studerande som tar examen på 
Yrkeshögskolan har stora möjligheter att få en anställning och är även väl förberedda för fortsatta studier. 
Målområde tillväxt uppfyllt. 

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

 Goda resultat och nöjda brukare (Vision 2020) 

 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

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

Andel medarbetare i 
pedagogisk verksamhet som 
instämmer vid självskattning 
(BRUK/Skolverket) 

  Nytt  Förskola 
>50 % 

100 % 

  Nytt Fritids-
hem 
>50 % 

Ej 
genomfört 

  Nytt Förskole-
klass 
>50 % 

Ej 
genomfört 

Likvärdigheten i grundskolan 
åk 3 ökar, differensen mellan 
andel godkända på 
respektive skolenhet <25 % 

Andel godkända på nationella 
ämnesprov i svenska, 
svenska som andraspråk och 
matematik i åk 3, differens 
mellan andel godkända på 
respektive skolenhet (Kolada) 

 29 %  <25 % Differens: 
Sv 10 % 
Ma 24 %  

Nyköpings gymnasium 
uppnår betygsresultat som 
minst motsvarar 
riksgenomsnittet 

Genomsnittlig betygspoäng 
(Skolverket) 

13,2 12,8 13,6 Rikssnitt 
14,5 

13,3 

Examensbevis 
a)Högskoleförberedande 
program 
b)Yrkesprogram 
(Skolverket) 

- -  
a)91,8 % 
 
b)86,9 % 

Rikssnitt 

a)90,7 % 
b)86,2 % 

 
a)87,9 % 
b)88,7 % 

Vuxenstuderande ska minst 
uppnå godkända betyg på 
sina kurser 

Andel godkända betyg: 
Grundläggande 
vuxenutbildning 
(Skolverket) 

72 % 89 % 93 % 85 % 94 % 

Andel godkända betyg: 
Gymnasial vuxenutbildning 
(Skolverket) 

80 % 84 % 82 % 85 % 83 % 
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Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Gymnasieskolan 
Den genomsnittliga betygspoängen för nationella program på Nyköpings gymnasium har ökat från 13,2 till 
13,3. Ökningen är marginell vilket gör att resultatet bedöms likvärdigt för 2014 och 2015. Att jämföra med 
rikssnittet är missvisande då Nyköpings gymnasium erbjuder 5 av 13 yrkesprogram och 5 av 6 
högskoleförberedande program. Sett till respektive program och jämfört med motsvarande resultat för 
riket (alla huvudmän) uppvisar estetiska programmet högre GBP än riket medan övriga program som 
Nyköpings gymnasium erbjuder har ett lägre GBP än riket. Ekonomiprogrammet, Fordons- och 
transportprogrammet, Flygteknik och Teknikprogrammet har ökat GBP jämfört med 2014. 
 
Andel elever med gymnasieexamen ligger i princip i nivå med riket men det är stor skillnad mellan olika 
program. På fordons- och transportprogrammet uppnådde 100 % av eleverna examensbevis medan 
andelen elever på handels- och administrationsprogrammet var 76,5%. 
 
Det är problematiskt att dra några slutsatser eftersom betygsstatisken endast bygger på två år (2014 och 
2015). Den reformerade gymnasieskolan startade 2011 med bland annat ett förändrat betygssystem och 
2014 avslutade de första elevkullarna den reformerade gymnasieskolan.  
  
Grundskolan 
Likvärdigheten i grundskolan åk 3 ökar, detta mål är uppnått. Inom ämnet svenska ligger siffran på 10 % 
vilket är ett resultat av ett stort gemensamt arbete mellan skolorna och i ämnet. Vi når också målet för 
matematiken, 24 %. Alla skolor har under åren 2014/2015 arbetat med matematiklyftet vilket börjar ge 
resultat.  
Vi har inte arbetat med BRUK och självskattning för personalen. Under 2016 påbörjar vi att arbeta med 
ett gemensamt kvalitetssystem. 
 

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

 Alla brukare upplever att de kan påverka sin vardag  
 Alla kan vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet 

(Miljö och folkhälsopolicy) 

 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

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

Andel barn i förskola, 3-5 år, 
som instämmer i 
attitydundersökning 
(lokal statistik) 

  Nytt >90 % 93 % 

Andel barn i annan 
pedagogisk verksamhet, 3-5 
år, som instämmer i 
attitydundersökning 
(lokal statistik) 

  Nytt >90 % Genomför
s våren 
2016 

Andel elever i fritidshem som 
instämmer i 
attitydundersökning  
(lokal statistik) 

  Nytt Fritids-
hem 
 >90 % 

Elever i förskoleklass och 
årskurs 5 och 8 upplever att 
verksamheten är trygg och 
trivsam samt ger möjlighet till 

Andel elever i förskoleklass 
respektive åk 5 och 8 som 
instämmer i 
attitydundersökning  

Åk 5: 
88 % 
 
 

Åk 5: 
89 % 
 
 

Åk 5: 
89 % 
 
 

Åk 5: 
>90 % 
 
 

Åk 5: 
84 % 
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inflytande och ansvar, andel 
som instämmer är >90 % 

(lokal statistik samt Kolada) Åk 8: 
84 % 

Åk 8: 
81 % 

Åk 8: 
81 % 

Åk 8: 
>90 % 

Åk 8: 
75 % 

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

Andel elever i grundsärskolan 
åk 5 och 8 som instämmer i 
attitydundersökning  
(Kolada) 

  Nytt >90 %  

Verksamheten inom frivillig 
musikundervisning är 
pedagogisk, lustfylld, 
skapande och stimulerar 
konstnärlig och personlig 
utveckling, >90 % instämmer 

Andel elever i frivillig 
musikundervisning som 
instämmer i 
attitydundersökning 
(lokal statistik) 

  Nytt >90 %  

Ge feriepraktikplats till alla 
ungdomar från prioriterade 
grupper 

Andel sökande från 
prioriterade grupper som får 
praktikplats (lokal statistik) 

  Nytt 60 % 66 %

 

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

Andel gymnasieelever som 
fullföljer sin utbildning inom 3 
år (SCB) 

 82,8 % 77,9 % Rikssnitt 
73,7 % 77,3 % 

 

Ungdomar som inte har 
arbete eller studerar som 
verksamheten har haft 
personlig kontakt med och 
erbjudit stöd och hjälp (lokal 
statistik) 

- - - 75 % 64 % 

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

Nöjd medborgarindex, kultur, 
snitt kön/ålder (SCB) 
Indexdifferens 

5,5 14,5* 8 <14,5* 12 
 

 

 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Förskola: Målet är uppfyllt. Förskolan utvecklar sitt arbete med att kartlägga barns delaktighet och 
inflytande. Förskolechefen säkerställer att verksamheten gynnar barns möjlighet till delaktighet och 
inflytande. Målområdet fokuseras i förskolans kompetensplan.  
 
Grundskolan: Ingen undersökning är gjord i fritidshemmen, särskolan och musikskolan, det kommer att 
göras 2016. Målet är inte uppfyllt för åk 5 och åk 8 men vi kommer att arbeta vidare med detta mål och 
även arbeta in det i kvalitetsarbetet under 2016. 
 
Campus Nyköping: Statistik kommunala aktivitetsansvaret 2015 
Juni 15 - Personlig kontakt/erbjudit stöd 84 % 
Dec 15 - Personlig kontakt/erbjudit stöd 64 % Totalt 140 ungdomar  
Bakgrunden till att i december haft personlig kontakt med enbart 64 % av ungdomarna beror på att 
antalet KAA-ungdomar ökar under hösten. Under vt 16 beräknas att målet 85-90% uppnås för att åter 
minska procentuellt under hösten-16 då nya ungdomar tillkommer. 
 
Kulturen: *Värdet 2013 justerat. Även målvärdet som är kopplat till 2013 justerat. Tidigare angavs snitt 
för kultur och fritid, här endast kultur. 
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Tillgänglighet 
De övergripande målen för tillgänglighet som alla ska bidra till är: 

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

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

 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

Tillgång till natt- och 
helgomsorg är god i 
förhållande till behovet, >80 
% har en kötid på ≤ 4 mån. 

Andel som erbjuds plats i 
natt- och helgomsorg efter en 
kötid på maximalt 4 månader 

75 % - 80 % >80 % 80 % 

Öppethållande på 
huvudbiblioteket är högre än 
riksgenomsnittet 

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

16 h 16 h 16 h 16 h 16 h 
 

 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Förskola: Målet är uppfyllt. 80 % fick plats inom 4 månader. 
Kulturen: Målet för öppethållandet på huvudbiblioteket är uppnått. Värdet ligger 2 timmar över rikssnittet. 

Produktionsstyrelsemål 
Kommunal organisation 
Nyköping ska stärka sin ställning som en attraktiv arbetsgivare (Personalpolicy) 
 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

En hälsofrämjande 
arbetsplats 

Korttidsfrånvaro Barn & 
ungdom  

(personalsystem) 

   <föreg. år Ingen 
uppgift 

Andel högskoleutbildade 
pedagoger ska öka2 

Andel årsarbetare med 
pedagogisk högskoleexamen 
i förskolan 3  (Skolverket) 

- - 44 % >föreg. år Ingen  

uppgift 

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen i 
grundskolan 

86 % 89 % 88 % >föreg. år Ingen 
uppgift 

 

 

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen i gymnasiet 

77 % 74 % 74 % >föreg. år Ingen 
uppgift 

 

 

Ett gott ledarskap på alla 
nivåer enligt ledarpolicy Andel enheter som har 

återkopplat medarbetar-
enkäten 

     

86 % 

 

Andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning ligger konstant från år 2013 till 2014. Andelen med 
legitimation antas ha ökat till 2015 som en följd av skollagens krav på legitimation. Ungefär hälften av 

                                                            

 

2 Värdet för respektive indikator avseende 2015 finns ännu ej redovisat i statistiken. 
3 Indikatorn som angavs i internbudget 2015 var ”Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning’” har under 2015 tagits 
bort av Skolverket och ersatts av ovanstående mått. Därför finns inte jämförelsevärden före 2014. 
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förskolans medarbetare arbetar som förskollärare och har därmed en pedagogisk högskoleutbildning, 
medan ca 50 % arbetar som barnskötare och har gymnasial utbildning. 
 

Målområde: Grön omställning  
Att Kommunen ska vara ett föredöme och välja de bästa alternativen ur miljösynpunkt vid all kommunal upphandling och 
inköp. Detta så att: 

 Utsläpp av växthusgaser minskar 
 Tillståndet i våra vatten förbättras 
 Mängden restavfall minskar  

(Miljö och folkhälsopolicy) 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

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

Miljöbilar, andel av 
kommunens personbilar och 
lätta lastbilar, %  

52,5 % 34,7 % 24,7 % 37 % 20,9 % 

 

Andelen ekologiskt 
producerad mat som serveras 
kommunens matgäster ska 
öka. 

Hur stor är andelen inköpta 
ekologiska livsmedel – KKiK 
mått 38 

22 % 21 % 24 % 30 % 43 % 

 

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

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

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

 

Produktionsstyrelsemål Indikator 
(informationskälla) 

2012 2013 2014 Målvärde 2015 

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

Svarstid till handläggare 
Servicemätning fråga T7 
(KKiK) 

 < snitt >snitt = snitt < snitt  

Årets ekonomiska resultat 
Mnkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse Budget 

- Utfall 
Bokslut 2014 Förändring 14-15 

Intäkter 1 149,5 1 150,2 0,7 1 201,6 -51,4 

Kostnader - 1 149,5 -1 168,6 -19,1 -1 241,9 73,3 

Netto 0 -18,4 -18,4 -40,3 +21,9 

 

Division Barn Utbildning Kultur 
sammanfattning 
Division Barn Utbildning Kultur redovisar ett 
resultat på -18,4 mnkr vilket motsvarar  
1,6 % på en budgetomslutning på 1150 mnkr. 
Det är förskolan som redovisar störst 
underskottet inom divisionen med -18 mnkr. 
Den största avvikelsen mot budget redovisas för 
lönekostnaderna -20 mnkr. För att få en budget i 
balans krävdes åtgärder för ca 60 mnkr inom 
förskolan, grundskolan och gymnasiet.  Arbetet 
med att anpassa och effektivisera 
verksamheterna har pågått under året och 
gymnasiet har en budget i balans.  För 
grundskolan och förskolan har inte alla åtgärder 

fått helårseffekt eller inte genomförts som 
planerat och arbetet fortsätter under 2016, se 
mer information under resp. verksamhet.  
Vid jämförelse med förra året (med hänsyn 
tagen till att ersättning till friskolorna i gymnasiet 
är överflyttat till UAIN), har intäkterna ökat med  
3,6 % och kostnaderna har ökat med 1,6 %. De 
pågående anpassningarna har fått större effekt 
under 2015. Verksamheten har fått ökad 
kommunersättning och under kostnaderna har 
de nya redovisningsprinciperna för semester-
löneskulden och uppehåll/ferielönskulden 
inneburit lägre kostnader mellan åren.   
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Vid en jämförelse med delårsbokslutet är det en 
förbättring med 15 mnkr. Det kan förklaras med 
ökade bidrag från statliga verk och ökad 
kommunersättning för fler elever. Dessutom 
beslutade Barn- och Ungdomsnämnden i 
december att lämna ytterligare ersättning för 
nyanlända elever och barn. Effekten av de 
förändrade redovisningsprinciperna för semester 
och uppehållslöneskulden var inte kända förrän i 
december och innebar 6 mnkr jämfört med 
delåret. För övrigt redovisades minskade 
lönekostnader men ytterligare ökade kostnader 
för till exempel kostleveranser.  
 
Förskolan redovisar ett underskott på -18,3 
mnkr jämfört med budget. Det beror främst på 
att personalkostnaderna överskred budgeten 
med -12,6 mnkr samtidigt som kommun-
ersättningen blev -6,1 mnkr lägre än budgeterat. 
 
Totalt fick förskoleverksamheten -5,6 mnkr 
mindre i intäkter än budgeterat för året. Ca -7,3 
mnkr lägre i kommunersättning på grund av 
lägre volymer med 40 barn än enligt IÖK. Dock 
hade förskoleverksamheten 43 fler allmänna 
barn i snitt än IÖK. Ersättningen för kategorin 
”allmänna barn” var ca 55 tkr lägre än jämfört 
med ersättningen för kategorin ”3-5 åring” per 
helår. Konsekvensen blir -2,4 mnkr lägre i 
kommunersättning för dessa 43 barnen. 
Kostnaderna överskred budgeten med -12,7 
mnkr, av dessa är personalkostnader och kost. 
Personalkostnaderna står för ca 69 % av det 
totala underskottet. Under 2015 har antal 
årsarbetande pedagoger varit för många i 
förhållande till antal barn, sett till kostnaderna. 
 
Förskolan 2015 visar ett totalt underskott på -
18,3 mnkr jämfört med förra årets underskott på 
-12 mnkr. Det är ett försämrat resultat mellan 
åren med -5,7 mnkr.  
 
Intäkterna minskade med 0,5 % i jämförelse 
mellan åren. Minskningen beror främst på lägre 
kommunersättning 2015 än 2014. 
 
Kostnaderna ökade med 1,6 % i jämförelse 
mellan åren. Den främsta anledningen är ökade 
lokalhyror med 2,2 mnkr. Andra större poster är 
personalkostnader, ökning med 1,2 mnkr och 
kostkostnader, ökning med 0,5 mnkr. Flera 
förskolor har en förskolelärartäthet på 75 %. 
Personal med komplicerade frånvarobakgrunder 
bidrar till den höga personalkostnaden. Tidigare 
lönebidrag har övergått till ökade lönekostnader, 
då bidraget har upphört. Kostkostnaderna ökade 
markant på grund av det nya avtalet med 
Sodexho. 
 

Årets resultat blev 3,1 mnkr bättre än prognosen 
i delårsrapporten. Intäkterna blev -1,3 mnkr 
lägre men samtidigt blev kostnaderna 4,4 mnkr 
lägre än i prognosen. Lägre kommunersättning 
på grund av lägre volymer i prognosen för 
augusti. Ändrad redovisningsprincip för 
semester-, uppehålls- och ferielöneskulden har 
påverkat resultatet positivt. 
 
Pedagogisk omsorg: visar ett underskott för 
2015 på -0,9 mnkr jämfört med budget.  
 
Avräkning barn visar att det har varit 7 barn färre 
i snitt under året. Pedagogisk omsorg fick därför 
lämna tillbaka ca 0,3 mnkr i kommunersättning 
till nämnden. 
 
Totalt överskred kostnaderna budgeten med  
0,6 mnkr vilket är personalkostnader.   
 
Grundskolan F-9 inkl grundsärskola 
Grundskola F-9 inkl. grundsärskola 
Grundskolan redovisar ett positivt resultat med 3 
mnkr. Intäkterna har ökat med 6 mnkr varav 
statsbidraget för de lägre åldrarna i skolan samt 
ersättning från Migrationsverket står för den 
största ökningen. Kostnaderna har ökat med 3 
mnkr, varav lönekostnaderna minskat med 1 
mnkr medan övriga kostnader såsom 
kostleveranser samt leasing av datorer ökat med 
4 mnkr. Vid ingången av 2015 hade 1-9 skolorna 
att arbeta med anpassningar motsvarande 23 
mnkr. Personalminskningar har genomförts 
motsvarande 34 årsarbetare. De flesta 
förändringar trädde i kraft från höstterminen så 
kostnadsminskningen 2015 blev 8 mnkr och 
helårseffekten beräknas bli 17 mnkr. Ändrad 
redovisningsprincip för semester-, uppehålls- 
och ferielöneskulden har påverkat resultatet 
positivt. 
Vid en jämförelse med förra året har intäkterna 
ökat med 24 mnkr varav 4,0 mnkr är 
statsbidraget för lågstadiesatsningen.  
Kostnaderna har ökat med 1 mnkr. Samtliga 
skolor har under 2015 arbetat med att anpassa 
verksamheten för att erhålla en budget i balans. 
Grundskolan redovisar ett bättre resultat jämfört 
med delårsprognosen med 9 mnkr. Ökad 
ersättning från Barn- och ungdomsnämnden för 
nyanlända elever. Lägre lönekostnader och en 
positiv effekt av nytt sätt att redovisa semester-, 
och ferielöneskulden är orsaken till det 
förbättrade resultatet. 
 
Fritidshem 
Fritidshem redovisar ett negativt resultat med 9 
mnkr. I snitt över året har 85 färre barn varit 
inskrivna på fritids vilket har inneburit lägre 
kommunersättning med 3 mnkr. Under perioden 
juni-augusti har det däremot varit i snitt 136 färre 
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barn inskrivna.  Personal kostnaden är konstant.  
Däremot tas inga vikarier in under ordinarie 
personals semester och sammanslagning av 
avdelningar sker över sommaren.  Fler elever 
jämfört med 2014 är dock på fritids över 
sommarlovet.   Kostnaderna har ökat med 6 
mnkr. Under året har personalminskningar skett 
motsvarande 9 årsarbetare vilket minskat 
lönekostnaden med 2 mnkr 2015. Ett nytt 
kostavtal började gälla från 2015 vilket inneburit 
ökade kostnader för mellanmål med 3 mnkr. 
Priset för mellanmål har dubblerats från 
7,78/9,30 per portion till 18,32 per portion.  
Fritidshem redovisar ett sämre resultat med 11 
mnkr jämfört med 2014.  Lönekostnaderna har 
ökat med 8 mnkr. En omfördelning av 
lönekostnaden för fritidspedagoger och 
barnskötare från förskoleklass/skola till fritids har 
skett under året.  Fritidspersonal är endast 
fördelad på förskoleklass/skola i de fall de följer 
enskild elev under skoldagen. Resterande tid 
bokförs lönen på fritidshem.  Ökad kostnad med 
3 mnkr för mellanmål jämfört med 2014. 
Fritidshem redovisar ett sämre resultat med 3 
mnkr jämfört med delårsprognosen.   
Förändringen av fördelning av lönekostnad för 
fritidspersonal mellan förskoleklass/skola och 
fritidshem har främst skett från höstterminen. 
 
Gymnasieskolan omsatte under 2015: 176,7 
mnkr vilket är 11,9 mnkr mer än 2014 och 10,4 
mnkr mer än budgeterat 2015. Verksamheten är 
i ekonomisk balans. 

Jämfört med föregående år har gymnasieskolan 
förbättrat sitt resultat från ett underskott på 10,5 
mnkr till ett överskott 2015 på 2,3 mnkr. 

En starkt bidragande orsak till förbättringen är 
att antalet elever har ökat under året. Efter ett 
flertal år med sjunkande elevtal (som lägst 1 345 
elever i nov 2014) var elevantalet i dec 2015 
1 447 elever. Elevantalet var i genomsnitt 1 388 
elever under året vilket är 57 elever fler än 
budgeterat. Merparten av elevökningen består 
av nyanlända elever på språkintroduktion. Fler 
elever innebär både ökade intäkter och 
kostnader men ger sammantaget ett positivt 
resultat då organisationen kan göras mer 

effektiv genom att gemensamma resurser kan 
användas på ett mer kostnadseffektivt sätt.  

Ytterligare bidragande orsaker till att 
gymnasieskolan har en budget i balans: 
 Anpassningar under våren och sommaren 

2015 för bemanning inom undervisning, 
skolledning, administration, studie- och 
yrkesvägledning och IT-stöd. 

 Elevpengen räknades upp med 3 % eller 
mer. För många program innebar 
uppräkningen en resursförstärkning. 

 Minskade hyreskostnader beroende på 
minskad lokalyta (”Teknikhuset”, ”Vita 
huset”) 

 Minskade kostnader för övertalig personal 
jämfört med 2014. Dock fanns fortfarande 
en kostnad på 1,2 mnkr för 2015. 

 
För Campus Nyköping är årets resultat 4,3 
mnkr. Överskott i budgeten beror på flera 
faktorer. En ny modell för ersättning infördes för 
SFI där en löpande utbetalning gjordes per 
utbildningsmånad. Ersättningen per 
utbildningsmånad visade sig vara för hög och 
har under året justerats ned och ytterligare en 
del för 2016. Det kommunala aktivitetsansvaret 
har haft ungdomar inskrivna på gymnasiet och 
erhållit gymnasiepeng för dessa. Den 
ersättningen var också för hög då de åtgärder 
och utbildningar som Campus Nyköping arbetar 
med har lägre pris. Campus Nyköping erhöll 
ersättning från Skolverket i december, 
ersättningen baseras på hur många studerande 
mellan 20-24 år som haft ett högre studiestöd. 
Ersättningen varierar från år till år, då det inte 
framgår vilka eller hur många studerande det är. 
Sammantaget ger detta ett överskott för 2015.  
 
Jämfört med 2014 har resultatet ökat 2,2 mnkr 
inom vuxenutbildningen och inom Högskolan 
minskat med 0,1 mnkr Total ökning 2,1 mnkr. 
Kultur och fritid lämnar ett överskott på 
0,3 mnkr. Detta beror i huvudsak på förändrad 
redovisningsprincip av semesterlöneskulden 
samt lägre lokalvårdskostnader än budgeterat. 
 

Årets händelser och aktiviteter 
Grunduppdraget 
Förskola:  Utbildningschefen har genom 
kartläggning och underlag från förskolecheferna 
utarbetat en kompetensutvecklingsplan för åren 
2015-2018. Planen fokuserar på identifierade 

utvecklingsområden och olika insatser 
genomförs under åren för samtliga pedagoger 
och förskolechefer. Insatser och utveckling 
dokumenteras i det systematiska kvalitets-
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arbetet. Planen innehåller såväl mål som 
indikatorer på målkvalitet. Projekt Hälsosam 
förskola har inneburit en inventering på samtliga 
förskolor i syfte att rensa bort material och 
ersätta med mer miljövänliga alternativ. Antalet 
nyanlända barn i förskoleåldern har inte 
påverkat verksamheten i någon större 
utsträckning.  
 
Grundskolan: Startat och utvecklat en 
mottagnings/kartläggningsenhet för nyanlända.  
Genom lågstadielyftet sätter vi ytterligare fokus 
på tidigt lärande. Nytt gemensamt systematiskt 
kvalitetsarbete för att arbeta med helheten på 
grundskolan. Ny screeningsplan för F-klass tom 
åk 9. Arbetar för att öka samverkan inom en 
sammanhållen grundskola F-klass tom åk 9. 
Högstadiet fortsätter att etablera och utveckla 
verksamheten. 
 
 Campus: Vuxenutbildningen har 
genomförts enligt grunduppdraget och har 
volymmässigt överträffat budget 2015. Campus 
Nyköpings erfarenhet och organisation ger 

förutsättningar för att dessa uppdrag ska kunna 
genomföras enligt grunduppdraget. 
 
Kultur och fritid har bedrivit verksamhet enligt 
uppdrag. I en rapport begärd av Kultur- och 
fritidsnämnden undersöks varför 
biblioteksbesöken per invånare är så mycket 
lägre än snittet i riket. Barnkulturcentrums nya 
samarbetspartners för året är bland andra 
Lekfrämjandet och Barnkulturcentra i Sverige. 
Ett par av årets nyheter var att skolans 
fritidsverksamhet erbjöds gratis deltagande i 
skaparverkstäderna under sommarlovet och att 
ett par barnteaterföreställningar hölls på finska. 
En större satsning med modellteater gjordes på 
landsbygdsskolorna. Lekens betydelse var i 
fokus under en vecka med lägerverksamhet och 
föreläsningar. Verksamheten anpassas för att 
kunna stödja nyanlända. Biblioteket gör avsteg 
från legitimationskrav och ger alla nyanlända 
tidsbegränsade, förnyelsebara, lånekort, ordnar 
sagostunder med tolk och skickar bokpaket till 
boenden. Barnkulturcentrum ordnar bland annat 
skaparverkstäder för eleverna på Nykomsten 
och språkcaféet NYfiken för ungdomar.  

 

 

Internkontroll 

Campus Nyköping 
Inom gymnasial utbildning för 
lärlingsvuxenutbildning med externa leverantörer 
har stickprov genomförts för att kontrollera att 
relevant kompetens finns hos arbetsgivares 
handledare. Inga avvikelser har upptäckts. 
Stickprovkontrollen fortsätter under 2016. 

Inom yrkeshögskoleutbildningar finns en risk att 
könsrollstänkande cementeras i utbildningarna 
via ledningsgrupperna. Diskussioner om detta 
har genomförts i olika ledningsgrupper. 
fortsätter, samtidigt som det är svårt att hitta 
medlemmar till ledningsgrupperna i olika 
utbildningar med en jämn könsfördelning. 

En rutin har tagits fram inom arbetet med att nå 
de ungdomar som omfattas av det kommunala 
aktivitetsansvaret. Trots detta finns avvikelser då 
det ändå inte varit möjligt att nå alla ungdomar. 
Arbetet med att förbättra rutinen och att nå så 
många ungdomar som möjligt fortsätter. 

Det finns en risk att flyktingar och invandrare 
inte får tillgång till SFI inom utsatt tid. Detta följs 
upp genom månadsvisa kontroller av väntetider 
samt kontroll av antal deltagare. Politiken är 
informerad och uppföljningen rapporteras 
månadsvis. Under 2015 fanns inga avvikelser. 
Risken är större 2016 då bristen på lärare inom 
SFI och även lokalbrist kan uppstå.  

Nyköpings gymnasium 
Kontroll har utförts av samtliga ärenden för 
antagning till gymnasiesärskolan och resultatet 
är att antagningen uppfyller kraven i Skollagen. 
Stickprov har genomförts på erbjudande av 
modersmålsundervisning respektive 
studiehandledning på modersmålet. Resultatet 
är att erbjudandet av modermålsundervisning 
följer kraven i lagen. För erbjudandet av 
studiehandledning på modersmålet visar 
enkäten att det finns ett fåtal elever som 
behöver stödet för att nå målen, men inte 
erbjuds sådant stöd. 
 
Planerade åtgärder är att se över rutinerna för 
erbjudande av stöd och tillhörande blanketter.  
BUK gör en översyn av ansvaret för samordning 
och administration av kompetenta lärare som 
kan ge studiehandledning på modersmålet. 

Grundskola 
Risk: Brist på strategisk planering för 
mottagande och placering av nyanlända. 
Åtgärd: Översyn av samarbetet mellan berörda 
divisioner och Migrationsverket.  
Resultat: Vi har tagit flera steg i den strategiska 
planeringen i mottagandet av nyanlända främst 
inom vår egen division till exempel Nykomsten 
och I-bas. Det pågår en översyn och även ett 
ökat samarbete mellan berörda divisioner och 
Migrationsverket. 
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Risk: Rektorer saknar befogenhet för att 
genomföra delar av sitt uppdrag, ex. rekrytering. 
Åtgärd: Översyn av kommunala styrdokument 
så de överensstämmer med lagkrav 
Resultat: Beslut av anställning har delegerats till 
utbildningschef från divisionschef. En ökad 
tydlighet i arbetet med rekrytering och 
samarbetet med HR. Detta är ett område som 
behöver arbetas mer med. 
 
Risk: Brist på behörig/legitimerad personal 
Åtgärder: Erbjuda goda arbetsvillkor och bra 
marknadsföring. 
Resultat: Ett pågående arbete att nå goda 
arbetsvillkor och medinflytande på arbets-
platsen. En arbetsgrupp arbetar med 
marknadsföring och fokus är nu att vi alla är 
goda ambassadörer för Nyköpings kommun. Här 
finns mer att arbeta med inom detta område. 
 
Risk: Brist på studiehandledare, moders-
målslärare 
Åtgärder: Erbjuda goda arbetsvillkor och bra 
marknadsföring. 
Resultat: Vi har nått goda resultat inom detta 
område 
 
Risk: Små enheter saknar lärare med behörighet 
i alla ämnen  
Åtgärder: Erbjuda goda arbetsvillkor översyn av 
organisationen med för många små enheter 
Vi har infört ett lönetillägg och bland annat 
genom detta ökat andelen behöriga lärare på de 
små enheterna utanför tätorten. Antalet små 
enheter kvarstår och det förs en diskussion runt 
att småenheter går samman till större skol-
enheter men inga beslut är tagna. 
 
Risk: Svårt att grundbemanna inom ramen för 
ekonomin. 
Åtgärder: Översyn av kommunala styrdokument 
så de stämmer med lagkrav. Förändringar 
gjorda inför budget 2016 och vi kan inte se 
effekterna av detta ännu 
 
Risk: Mindre personalstyrka påverkar 
flexibiliteten som stöd till elever i behov av 
särskilt stöd. 
Åtgärder: Översyn av organisation och hantering 
av resurser 
Resultat: En pågående diskussion för att nå 
goda resultat inom detta område 
 
Risk: Bristfälliga och ofärdiga IT-system som 
inte ger stöd till verksamheten äventyrar 
ekonomiskt slutresultat och statistik 
sammanställning.(SCB) 
Åtgärd: Se över de generella kommunlösningar 
som inte beaktat skolans behov 
Resultat: Pågående diskussioner  

 

Förskola 

Risk: För få antal pedagoger per barn utgör 
risker på barns säkerhet, utveckling och 
trygghet. 
Åtgärd: Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
ingå som en naturlig del i förskolans arbete där 
alla vuxna har ansvar för att uppmärksamma 
risker i arbetsmiljön som kan påverka barns 
ohälsa och utveckling. 
Resultat: Antalet barn per pedagog skiftar 
mellan olika förskolor. Det skiftar mycket mellan 
olika enheters korttidsfrånvaro bland 
personalen. Vi har inte generellt kunnat 
konstatera att antal barn per pedagog och 
korttidsfrånvaron har ett samband, även om det 
finns enskilda sådana identifierade fall. 
Förskolecheferna har i större utsträckning än 
tidigare samarbetat med HR i frågan om 
återkommande frånvaro. 
 
Risk: Barn i behov av särskilt stöd ges inte det 
stöd de har rätt till 
Åtgärd: Utarbeta en verksamhetsplan där det 
framgår hur stödet till barnen ska utarbetas 
Resultat: Någon särskild plan har inte 
utarbetats. Förskolechefer och personal har 
genom sitt arbetssätt och samarbete med 
resursteamets specialpedagoger säkerställt 
barnens rätt till stöd för sin utveckling. 
 
Risk: Förskolan ges inte möjlighet att planera för 
en basorganisation på grund av eventuell 
återbetalning för outnyttjade platser som vi inte 
kan styra över på grund av föräldrars val. 
Åtgärd: Översyn av rådande resurssystem i 
syfte att få förutsättningar att bedriva 
verksamhet med en budget i balans. 
Resultat: I IÖK 2016 samt genom BUNs 
resursfördelningssystem delegeras till 
divisionens utbildningschef att fördela SALSA 
resurser utifrån identifierade behov på 
enheterna. Fördelningen av resurser görs mot 
bakgrund av Skolverketes kriterier för 
resursfördelning i förskolan. 
 
Risk: Personalens sjukfrånvaro ökar. Hög 
arbetsbelastning och stress. 
Åtgärd: Alla medarbetare ska uppmärksamma 
risker för ohälsa i syfte att förebygga 
sjukfrånvaro. 
Resultat: Förskolan har arbetat med 
sjukfrånvaron genom att djupintervjua den grupp 
personal som stod för den högsta korttids-
frånvaron. Arbetet har lett till att berörd personal 
har ökat sin närvaro. 
 
Kultur och fritid 
Risk: Rutiner gällande systematiskt 
säkerhetsarbete är felaktiga/inaktuella. 
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Kontroll: Rutiner inte felaktiga men inaktuella 
och behöver göras mer kända bland personalen.  
Åtgärd: Prioritering av brandskydd med 
revidering rutinerna gjort. Dessa är avstämda 
med Räddningstjänsten, liksom utvärdering av 
genomförd brandövning.  
 
Risk: Hög ljudnivå i bokhallen på Culturum 
Kontroll: Problemet med akustiken kvarstår. 
Fortsatt enstaka klagomål från besökare. Tagits 
upp som arbetsmiljöproblem på APT. 
Åtgärd: Investeringsäskande för förbättring av 
akustiken är framtaget i samverkan med 
Kommunfastigheter men inga beslut fattade. 
Åtgärder därför inte tidsatta ännu. 
 
Risk: Hot om våld från allmänhet för besökare 
och personal i publika lokaler 
Åtgärd: Test personlarm genomfört. Beredskap 
vid hot och våld säkerställt genom utbildning. 
Stickprov av personalarmshantering hos 
personalen gav positivt resultat. 
 
Ekonomi  
Kontroll av rutinerna för leverantörsfakturor 
inklusive konteringar för till exempel 
investeringar har skett på 20 enheter inom 
divisionen. Rutinerna fungerar bra men det finns 
enstaka avvikelser som är redovisade och gäller 
främst regler kring kontering av representation 
och kurser.  
 
Våren 2015 anordnades en halvdagsutbildning 
kring kontering, granskning av 

leverantörsfakturor. Under 2016 fortsätter denna 
interna utbildning. 
 
Vid kontroll av kontanthanteringen har rutinerna 
förbättras och kommer att följas upp ytterligare 
under 2016. Under 2015 beslöts att samtliga 
handkassor i divisionen skulle avvecklas. Ett 60-
tal handkassor har avvecklats och det återstår 
fyra som avskaffas under första kvartalet 2016. 
  
Kontrollen om avtalstrohet har varit mycket 
begränsad. Medvetenheten att följa avtal har 
ökat men det uppstår ofta oklarheter vid köp av 
varor och tjänster som inte är vanliga. Det krävs 
fortsatt mycket information till alla som gör inköp 
i divisionen och att avtalsdatabasen uppdateras 
hela tiden, utvecklas och blir mer användar-
vänlig samt lättillgänglig för alla som gör inköp. 
   
Under året fanns det två kontrollpunkter för 
uppföljning per enhet och att åtgärderna för att 
nå en budget i balans följs upp. 
Kommungemensamma rutiner för uppföljning 
och tidplan har skapats och spridits inom 
divisionen. Minst varannan månad har det skett 
uppföljningar per enhet. För många enheter har 
det skett varje månad. Arbetet och rutinerna 
utvärderas för att säkerställa att samtliga chefer 
har kontroll på ekonomin.  
 
Samtliga punkter i internkontrollplanen för 2015 
inom ekonomi har genomförts men dock med 
begränsad kontroll.   
 
 

Kvalitetssystemet 
 

Tjänstegarantier 
 
Campus Nyköping:  
Alla studerande inom grundläggande- och 
gymnasial utbildning och SFI ska ha en 
individuell studieplan vilket alla studerande har 
fått. Studerande med särskilt behov får läs- och 
skrivstöd vilket har erbjudits enligt tjänste-
garantin. Mål uppfyllt. 
Grundskolan: Tjänstegarantin att alla elever i 
åk 3 kan läsa. Vi arbetar systematiskt för att 
klara detta uppdrag. Vi använder oss av 
lågstadielyftspengar för att lärarförtäta på 
lågstadiet. Ny screeningplan för att följa och följa 
upp elevens kunskaper. Nästa steg är att tidigt 
komma igång med att erbjuda assisterande 
verktyg för elever med detta behov. 
Kulturen: Tjänstegarantin att bjuda in alla 6-
åringar till bokskola på huvudbiblioteket har 
uppfyllts. 83 % av 6-åringarna deltog under 
läsåret 2014/15, alla genom sin förskoleklass. 

Det motsvarar 518 barn och är i nivå med 
läsåret innan.  
Förskolan: Verksamhetsidé för förskolan, 
Barnens Bästa Förskola, där bland annat Unika 
Möjligheter finns som ett av kriterierna. 
Förskolans gemensamma konkretisering av 
unika möjligheter är följande: 
”Unika möjligheter skapas när olikheter tas 
tillvara, där tillit och demokrati gör att 
sammanhangen blir meningsfulla”. Samtliga 
pedagoger och förskolechefer har deltagit i och 
genomfört de insatser och arbete som planerats 
för att effekterna ska komma barnen till del och 
ges ”unika möjligheter” till livslångt lärande. 
Åtgärderna blir att förskolan fortsätter sitt 
planerade arbete med kompetensplanen. 
 
Arbetet med att främja språkutvecklingen 
har skett genom det konkreta arbetssätt 
som kompetensplanen medför. Åtgärden blir 
att fortsätta arbeta med kompetensplanen för att 
över tid kvalitetssäkra dels likvärdig utbildning, 
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men även arbetet med att främja barns 
språkutveckling. 
 
Gymnasiet: Tjänstegarantierna har under året 
varit i behov av revidering efter gymnasie-
reformen som trädde i kraft 2011. Tjänste-
garantierna följs upp via elevernas 
studieresultat.  
 
1. Synpunkten 
Synpunkter Klagomål Beröm Förslag

Förskola 6 1 6 

Grundskola 72 1 10 

Gymnasieskola 6 0 0 

Campus 7 0 0 

Kulturen 13 2 21 

 
Grundskolan: har mottagit 83 synpunkter, av 
dessa är 73 klagomål, 1 beröm och 10 förslag. 
Många klagomål handlar om avsaknad av staket 
på Släbroskolan, skolmaten, avsaknad av 
rastaktiviteter, klagomål avseende information 
om ogiltig frånvaro och om meddelande om 
besöksdag på Alpha. Förslag har inkommit om 
att Släbroskolan ska bjuda på frukt varje dag. 
Synpunkterna har bland annat inneburit 
planerade rastaktivitet på Släbroskolan under 
rasterna. Planering för att ersätta högstadie-
mässan med ett öppet hus för elever och 
vårdnadshavare. 
Campus Nyköping: 7 synpunkter har inkommit 
via epost där 5 stycken kom från föräldrar och 
handlade om varför inte deras barn inte hade 
fått feriepraktikplats under sommaren 2015. 1 
synpunkt om kommunikation för kvällskurser och 
en om tillgänglighet. Samtliga synpunkter är 
besvarade och åtgärdade. 
Kulturen: Kultur och fritid har tagit emot 38 
synpunkter. Dessa handlar nästan uteslutande 
om biblioteket. Ett flertal klagomålen gäller den 
publika bibliotekskatalogen som förändrades av 
leverantören. Ovanan vid nya gränssnittet men 
också upplevelsen av sämre prestanda tros vara 
anledningen. Bland förslagen kan nämnas 
högläsning på Myntan och samt ett flertal som 
vill ha café på Culturum. Åtgärder som vidtagits: 
dialog med systemleverantör angående 
hastighet i publik katalog, möte med föreningar 
och organisationer som eventuella samarbets-
partners i högläsning för äldre samt fram-
skrivande av investeringsäskande för att 
återigen göra cafédrift möjligt på Culturum. Ett 
av klagomålen gäller en skadad utomhus-
skulptur och konstnären är kontaktad i ärendet. 
Gymnasiet: Under året har sex synpunkter 
inkommit till Nyköpings gymnasium. De handlar 

om olika områden och därför går inte att dra 
slutsatser om brister i verksamheten. Däremot 
har åtgärder vidtagits och på så sätt bidragit till 
det systematiska förbättringsarbetet. 

 
2. Medborgar- och kund-

/brukarundersökningar 
Gymnasiet: Nyköpings gymnasiums elevenkät i 
år 2 resulterade i medelvärdet 8,2 (av10) i 
frågorna om trygghet. Resultaten visar att en 
stor majoritet av kränkningarna görs av andra 
elever i skolan. Det är stora skillnader mellan 
könen i trygghet. Dels är kvinnor i mycket större 
utsträckning utsatta för otrygghet i skolan. Dels 
är de kränkningar som görs av vuxna på skolan 
nästan enbart riktade mot manliga elever.  
Kulturen: Bibliotekets årliga brukar-
undersökning gav 605 svar, vilket är ett bra utfall 
jämfört med tidigare år. Majoriteten, 69 % är 
kvinnor. Det sammantagna betyget är 8,9 (av 10 
möjliga). De av Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 
uppställda målen för brukarnöjdhet uppfylls. 
Högst ligger betyget för bemötandet: 9,2. Varje 
år ställs en aktuell fråga från verksamheten. Då 
orienteringen i lokalen är föremål för ett projekt 
har frågan om det är lätt att hitta ställts. 88 % 
höll med, vilket får betraktas som en bra siffra i 
sammanhanget. Uppdraget från KFN att 
genomföra brukarundersökning på 
konsumentvägledningen har inte gått att uppfylla 
då endast en handfull besökare lämnat in 
enkäten. Den individuella återkopplingen vid 
enskilda ärenden är generellt väldigt positiv. 
Campus Nyköping: Under 2015 utfördes en 
större utvärdering av SFI vilken innefattade både 
enkätinsamling samt samtal i elevgrupper.  
Vidare gick enkäter ut till både komvuxelever 
samt studerande hos andra 
utbildningsleverantörer. 
I övrigt skedde regelbundna kursutvärderingar 
inom både Komvux samt Yrkeshögskolan. 

 
3. Jämförelser 
Grundskolan har deltagit i LUPP:en och i 
attitydundersökning i åk 5 och 8.  
Luppen ger oss en bild över saker som påverkar 
våra ungdomar – vilken grund de står på, 
faktorer som oroar dem och givetvis också 
styrkor och intressen med mera. 
Stadsbiblioteket levererar årligen statistik till 
Kungliga biblioteket som skapar den nationella 
överblicken. Jämförelser 2015 går ännu inte att 
göra, utan nyckeltalen gäller 2014. Trenden i 
Nyköping med sjunkande antal lån gäller även i 
riksstatistiken. Lån per invånare ligger på 8,5 
vilket är över risksnittet 7,9. Besökstalet ökar 
igen på huvudbiblioteket, är oförändrat på 
bokbussen och sjunker i Stigtomta. Sett till 
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besök per invånare ligger kommunen under 
rikssnittet. Detta gäller även driftskostnad, 
fysiskt bestånd, årsverken och aktivitetstillfällen 
per invånare och år. Främsta orsaken till detta är 
att det finns jämförelsevis få biblioteksenheter i 
Nyköping. 
 
4. Premiering av kvalitetsutvecklande idéer 

och arbetssätt 
 

Årets vägvisare: 
Under 2015 nominerades 10 st medarbetare 
eller arbetslag inom Divisionen. 
Professionellt bemötande: 6 st 
Kreativitet: 4 st 
 
Övrigt 
Campus Nyköping:  

Under 2015 utfördes en rad olika åtgärder inom 
ramen för Campus Nyköpings fokus på kvalitet 
och kvalitetssamordning. Bland annat utfördes 
en större utvärdering av SFI.  
 
Vidare gick enkäter ut till både komvuxelever 
samt studerande hos andra 
utbildningsleverantörer. En omfattande 
kvalitetsgranskning av en extern 
utbildningsleverantör utfördes också. 
 
I övrigt har stort fokus lagts på uppbyggnaden 
av ett eget, internt, kvalitetsystem. Platina har 
tagits i bruk i större omfattning än tidigare och 
ett antal rutiner har tagits fram i flertalet 
verksamhetsområden. Under hösten har 
tyngdpunkten lagts på att identifiera och 
dokumentera ett antal huvudprocesser för 
Yrkeshögskolan – detta arbete kommer att 
fortsätta under 2016. 

Medarbetare 
Totalt sett har antalet anställda inom divisionen 
minskat med 81 medarbetare sedan föregående 
år. Minskningen har gjorts främst på 
grundskolan och förskolan (1634 medarbetare 
2014, 1552 medarbetare 2015) och är en följd 
av neddragningar på grund av ett pressat 
ekonomiskt läge. Antalet visstidsanställda 
medarbetare har dock ökat. En trolig orsak till 
ökningen av visstidsanställda kan vara att 
arbetsgivaren väljer att visstidsanställa snarare 
än tillsvidareanställa i tider av neddragningar. 
Legitimationskravet leder även till visstids-
anställningar istället för tillsvidareanställningar.  
 

Antal 
tillsvidareanställda 

2014 2015 Skillnad 14/15 

Kvinnor 1398 1322 -76 

Män 309 304 -5 

Totalt 1707 1626 -81 

Antal anställda inkluderar medarbetare som är tjänstlediga 
och sjukskrivna samt de som arbetar deltid. 

 

Antal visstidsanställda 2014 2015 Skillnad 
14/15 

Kvinnor 218 224 +6 

Män 79 86 +7 

Totalt 297 310 +13 

Se även tabell längst bak i dokumentet 

1 Anpassningar och rekrytering  
Det ekonomiska underskottet ställer krav på 
anpassning av verksamheten. Det innebär att en 

samordnad bemanningsplanering har varit viktig 
för att genomföra effektiviseringar.  
Under 2015 har landets växande förskollärar- 
och lärarbrist blivit allt tydligare. Bristen gäller de 
flesta lärarkategorier inkl. specialpedagoger, 
slöjd- och musik och hemkunskapslärare samt 
grundlärare mot fritidshem. Det är särskilt svårt 
att rekrytera legitimerade förskollärare och lärare 
till landsbygdsskolorna. På grund av flykting-
situationen i världen finns också ett ökat behov 
av studiehandledare och modersmålslärare. 
Lärarlyftet har under året gjort det möjligt för 
medarbetare att komplettera sin utbildning för att 
erhålla lärarlegitimation. Andra insatser i 
kompetensutveckling som genomförts är 
matematiklyftet och utbildning i ”Framtidens 
fritidshem”. 
 
2 Arbetsmiljö och sjukfrånvaro 
Det finns ingen statistik för sjukfrånvaro för 
divisionen att redovisa. Det är sedan tidigare 
känt att sjukfrånvaron inom förskolan är hög 
som i resten av landet. Under 2015 har det 
pågått ett intensivt arbete för att minska 
kortidssjukfrånvaron i förskolan. En utredning av 
de bakomliggande orsakerna till korttidssjuk-
frånvaron har gjorts av Lars Gustavsson. 
Utredningen pekade på att 20 % av 
medarbetarna stod för 60 % för korttids-
frånvaron. Utbildningschefen för förskolan vill 
arbeta med adekvata insatser för att minska 
sjukfrånvaron i förskolan.   
 
Någon arbetsmiljömätning under 2015 
genomfördes inte i kommunen.  
Arbetsmiljöverket genomförde under 2015 ett 
antal inspektioner i organisationen, på 
förvaltningsnivå och på ett antal skolor. I 
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inspektionen ställdes krav på att åtgärda vissa 
brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Förvaltningen och några skolor fick återbesök av 
Arbetsmiljöverket under hösten och de 
konstaterade att kraven uppfyllts och åtgärder 
vidtagits. En av åtgärderna som förvaltningen 
vidtog var att planera en obligatorisk 
chefsutbildning inom arbetsmiljö- och 
samverkan för alla chefer i förvaltningen. 

Utbildningen påbörjas i januari 2016 och pågår 
under delar av våren 2016.  
Antal anmälda arbetsskador har ökat något 
jämfört med 2014. Antal anmälda tillbud har 
minskat jämfört med 2014.     
Några återkommande tillbud tillskrivs 
vikariebrist, utåtagerande elever/barn och 
skador.  
 

 
ÅREN SOM KOMMER 
 
 
 
1. Prioriterade förbättringsområden utifrån 

ekonomi och måluppfyllelse? 
 

Förskola: Förskolan ska arbeta med att 
anpassa kostnaderna till budgeten. Arbetet är 
påbörjat och kommer bland annat att innebära 
att förskolans områdesorganisation utvecklas, 
förskolecheferna blir färre, antalet årsarbetare 
minskar, lokalerna justeras för mottagande av 
barn utifrån kapaciteten på yta och luft per 
förskola, utemiljöerna fokuseras och utvecklas 
för att det ska bedrivas mer verksamhet 
utomhus av hälsosamma skäl och som 
framgångsfaktor när barnantalet är högt i 
synnerhet på vårterminen. Inom förskole-
områdena hanteras vikarier som en del av 
förskolechefernas organisering av sin personal.  
 
Kostnader för köks- och städpersonal kommer 
att utvärderas under våren och ligga till grund för 
eventuella åtgärder för budgetanpassning. 
Beställningar inom avtalens ram genomlyses 
och personal och chefer delges kunskap inom 
området i syfte att minska kostnaderna och 
handla på beslutade avtal. 
 
En förskola per förskoleområde kommer erbjuda 
längre öppettider till förmån för att övriga 
förskolor ska minska öppettiderna. Arbetet 
påbörjas under 2016 och planeras gälla från 
augusti 2017. Bedömningen är att vårdnads-
havarna behöver en längre tid på sig att ställa 
om utifrån förskolans nya öppettider. Långa 
öppettider medför större personalkostnader. 
Förskolan arbetar med målen i förskolans 
kompetensplan, nämndmål och 
produktionsstyrelsemål. Målen följs upp genom 
det systematiska kvalitetsarbetet.  
 
Grundskolan: Grundskolan ska fortsätta att 
arbeta för en budget i balans. Vi kommer att 
lägga förslag på större skolenheter och genom 
detta anpassa antalet rektorer och utveckla 
stödet till rektor vad gäller bland annat 
administration, ekonomi. 
 

Nyköpings höstadium arbetar vidare med att 
utveckla och arbeta samman högstadiet till en 
skola. Fortsatt fokus på betyg och förbättrade 
målresultat.  
 
Förbereda och genomföra den tillfälliga 
sammanslagningen av Västra skolan, åk 4-6, 
med Långbergsskolan.  
 
Gymnasieskolan: Nyköpings gymnasium 
uppvisar budget i balans och under 2015 ökade 
elevantalet för första gången sedan 2008. 
Förbättrings- och utvecklingsarbetet de 
kommande åren: 

 Fortsätta arbetet med förbättrad 
måluppfyllelse – Betygslyftet 

 Stärka varumärket Nyköpings 
gymnasium 

 Motverka avhopp från gymnasieskolan - 
#jagmed 

 Förbereda och genomföra 
sammanslagning av Gripen och Tessin 

Campus Nyköping: 
Ett fortsatt fokus med mål att minska 
genomströmningstiden inom SFI utan att sänka 
betygen. En ny pedagogisk modell testas i större 
utsträckning än tidigare - Suggestopedi. Om 
genomströmningstiden minskar ger det positiva 
ekonomiska effekter. 
  
Nya leverantörsavtal med externa 
utbildningsleverantörer skrivs under 2016 med 
målsättning att förbättra både kvalitet och 
ekonomi. 
 
Kulturen: För barnkulturen och 
barnverksamheten på biblioteket gäller att 
samarbeta med framför allt skolan men också 
andra verksamheter för att nå så många som 
möjligt. Metodutveckling och prövning av nya 
idéer måste ständigt gälla i arbetet. 
Personalbudgeten har i år förstärkts med 
motsvarande en halvtidstjänst och det ska i 
första hand komma barnverksamheten till del. 
De vikande utlåningssiffrorna ska försöka 
vändas med bland annat bättre e-boksavtal, mer 
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marknadsföring, ökade öppettider och 
möjligheter att ordna fler program i läsfrämjande 
syfte. De flesta åtgärder kräver ökade eller 
förändrade personalresurser, vilket ska 
analyseras under året.  
Öppettiderna på Culturums bibliotek behöver 
utökas. Förslag från besökare och personal har 
pekat på detta behov flera år. Att Nyköping 
sjunker i rankingen i landet vad gäller öppettider 
på kvällar och helger tyder också på att behoven 
har förändrats. En översyn av bemanningen och 
budgetfördelningen görs nu för att kunna öppna 
minst 2 veckotimmar till.  
 
2. Omvärldsanalys. Förutsättningar för 
kommande år. 
Förskola 
Det är brist på legitimerade förskollärare utifrån 
kravet på legitimation som infördes sommaren 
2015 - och det kommer påverka vår kommun 
framöver. Diskussion förs om att, förutom 
rekrytera förskollärare, rekrytera utifrån kriteriet 
pedagogisk högskoleexamen. Det är önskvärt 
att kunna utbilda barnskötare till förskollärare. 
Översyn gällande möjligheter pågår och 
underlag kommer att presenteras för 
produktionsstyrelsen för beslut. 

Regeringen kommer eventuellt att framställa 
riktlinjer på att barnantalet i grupperna ska ligga 
på max 15 barn. Om Nyköping skulle besluta om 
maxstorlek på 15 barn per avdelning skulle det 
innebär en lokalutökning på 23 avdelningar med 
det barnantal som förskolan har i nuläget. Det 
innebär fyra förskolor om sex avdelningar 
vardera. Det innebär även mer personal 
eftersom det är svårt att minska antalet 
pedagoger i jämförelse med det minskade 
barnantalet. 18 barn ger 3 årsarbetande 
pedagoger i snitt. Med 15 barn skulle man 
behöva vara 2,5 årsarbetande pedagoger, vilket 
är svårt att genomföra mot bakgrund av att halva 
tjänster knappast kan rekryteras och inte heller 
ska finnas mot bakgrund av kommunens policy 
om att eftersträva heltidstjänster. Inför att 
regeringen eventuellt beslutar i denna fråga bör 
diskussion föras mellan politiken och divisionen 
för diskussioner om effekter både avseende 
verksamhet och ekonomi. Beslutet kommer få 
effekter på antalet barn per pedagog, vilket 
kommer medföra ökade kostnader på förskolan 
totalt, om inte regeringen beslutar om att ersätta 
kommunerna fullt ut för de ökade kostnaderna. 
Grundskolan 
Antalet elever inom grundskolan fortsätter att 

öka och då främst i tätorten. Ökningen beror på 
större elevkullar, fler inflyttningar till staden, 
bland annat med nyanlända familjer. Vi är och 
kommer att vara i behov av nya lokaler och/eller 
renovering av befintliga lokaler.  

Risk för brist på legitimerade lärare inom flera 
olika ämnen, förskollärare och brist på fritids-
pedagoger/grundlärare med inriktning fritids. Vi 
går in i läslyftet – en fortbildning i språk- läs- och 
skrivdidaktik som bygger på att lärare lär av och 
med varandra med stöd av en handledare. 
Gymnasieskolan 
Antalet elever inom gymnasieskolan förväntas 
öka de kommande åren beroende på följande 
faktorer: 

 större elevkullar 
 stora volymer av nyanlända ungdomar 
 den kommunala gymnasieskolans 

attraktionskraft stärks bland annat beroende 
på renoverade moderna lokaler 

 Nyköping är en attraktiv kommun med 
inflyttning 

En viktig utmaning är hur nyanlända ungdomar 
snabbt kan lära sig svenska och förberedas för 
vidare studier eller arbete. Att erbjuda stöd på 
modersmålet och studiehandledning är 
väsentligt samt att ha resurser för elevstöd. 
Vidare krävs bra samarbete mellan 
verksamheter inom kommunen och andra 
myndigheter och organisationer.  

Campus:   
Yrkesutbildningar inom framförallt byggindustrin 
kommer att behöva öka för att klara behovet 
inför infrastrukturbyggandet i Nyköping och med 
Ostlänken. Svårigheter finns med att hitta både 
kursdeltagare som kan fullfölja fullständig 
byggutbildning och utbildningsanordnare. 
Antal studerande inom SFI kommer att under 
2016 och fortsatt in på 2017 att öka.  
Arbetet med att nå målet med 1 500 studerande 
på högre studier 2015 fortsätter. Arbetet sker 
dels med Myndigheten för yrkeshögskolan med 
ansökningar och dels med lärosäten för högre 
studier. 
Kulturen: Med den nya konstpolicyn som 
Kommunfullmäktige förväntas anta under 2016 
följer en delvis ny arbetsgång vid konstinköp till 
ny- och ombyggen. Pengar fonderas och varje 
konstprojekt budgeteras efter framställan i stället 
för en fast procentuell del av respektive 
investering. Förväntan är ett konstrikare publikt 
rum.  
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Beslut finns nu på att biblioteket i Stigtomta ska 
fortsätta att drivas i integration med grundskolan 
även när i nya skolan där. Verksamhetschefen 
ingår i den bildade projektgruppen för nya 
Stigtomta skola. Allt fler barnfamiljer besöker 
biblioteket på Culturum och det blir allt tydligare 
att barn- och ungdomsavdelningen är för liten 
och att bokhallen behöver ljuddämpas. Idén om 
det tvådelade biblioteket är en konkret vision 
hos personalen som vi tror skulle bidra till fler 
och nöjdare besökare: en traditionell del med 
rogivande atmosfär och en del där exponering, 
barnperspektiv och utrymme för samtal står i 
fokus. Mycket av inredningen är välbevarad efter 
25 år men folkbibliotekets roll och användarnas 
behov och förväntningar har ändrats under 
dessa år. En projektframställan är påbörjad i 
samråd med Kommunfastigheter. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har aviserat att 
styrdokumentet Riktlinjerna för folkbiblioteket 

ska bytas ut mot en biblioteksplan att beslutas i 
Kommunfullmäktige. Denna ska gälla för 
samtliga bibliotek som kommunen är huvudman 
för, vilket är i linje med uppdraget i 
bibliotekslagen. Ambitionsnivån vad gäller 
grundskolebibliotek kommer att behöva 
fastställas. Kungliga biblioteket har i senaste 
statistikredovisningen konstaterat att över 
hälften av landets elever saknar skolbibliotek 
med en öppettid på minst 20 timmar per vecka.  
 
Gripemuséet ska flyttas till nya länsmuseet när 
det står klart och den konkreta planeringen 
behöver börja under 2016. Samlingen är 
omfattande och konservator har konstaterat att 
vissa åtgärder måste göras innan flytten. Under 
2016 ska ett depositionsavtal skrivas mellan 
parterna. Ett projektanslag för förberedelse och 
flytt kommer att äskas till 2017. 

 

 
 
VOLYMER OCH NYCKELTAL 
 
Se tabeller följande sida. 

  Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

  2015 2015 2014 2013 2012 2011 
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Barn och ungdom
Volymer
Grundskola skolår 1-9 4 456 4 558 4 364 4 188 4 118 4 133
Grundsärskola 38 38 38 33 32 33
Förskoleklass 545 576 549 552 537 534
Förskola 2 351 2 386 2 343 2 328 2 305 2 296
Pedagogisk omsorg 32 39 32 40 57 79
Fritidshemsverksamhet 2 169 2 232 2 136 2 106 2 058 1 935

Frivilliga ämneskurser i musik, elever 629 625 627 627 627 622
Antal elever i orkestrar/ensemble 248 --- 250 289 269 255

Nyckeltal
Kostnad kr*) 
Kostnad elev grundskolan år 1-9 92 736 --- 94 669 91 725 87 804 87 061
Kostnad elev grundsärskolan 479 595 --- 518 350 583 306 --- 577 898
Kostnad barn förskolan 130 756 --- 129 102 123 251 121 343 118 825
Kostnad barn fritidshem **) 45 300 --- 39 538 38 730 37 692 28 744
*) ej helt jfr beräkningssätt med SCB . Samma beräkningsätt för 2011-2015
**) 2011 upphörde öppet fritids ej helt jämförbart åren 2015-2012 med 2011.

Utbildningen 

Vuxenutbildning 
Komvux 297 330 405 392 331 400
SFI årstudieplatser 82 55 53 71
SFI antal utbildningsmånader ** 3463 3000

Särvux 36 35 35 32 31 35
Gruv inkl läs o skriv 111 130 117 148 110 114
Totalt antal årsstudieplatser 444 495 639 627 525 620

Högskoleverksamhet
Antal utnyttjare: studier, tentamen,
datorarbete, videokonf mm 1119 1000 1001 801 594 583
varav YH studerande 480 502 362 263 166 124

** Nytt sätt från 2015 att räkna SFI

Nyköpings gymnasieskola snitt vt/ht 1 388 1 331 1 400 1 519 1 704 1 957
varav elever fr annan kommun (intäkt) 428 422 452 494 542 618
varav elever fr Nyköping IÖK 960 909 948 1 025 1 162 1 339

Nyköpings gymnasieskola/elev kr
Gymnasiet (exkl stabskostn) ej IM 109 374 103 300 99 200 94 940 91 500
Gymnasiesärskola (exkl stabskostn) 462 315 422 900 389 700 368 180 312 400

Elev fr annan kommun gymn (intäkt) 108 820 96 250 108 400 99 650 100 100
Elev fr annan kommun gysärsk (intäkt) 380 400 353 700 253 110 237 700 217 000

från 2015 handlägger UAIN köpta
utbildningsplatser för gymnasieelever
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Analys utfall 2015 
Jämfört med budget 
Barn och ungdom: 
Antalet elever i grundskola, förskoleklass och 
grundsärskola är 133 elever färre än budget. 
Antalet barn i förskolan är 35 färre än budget. 
Inom pedagogisk omsorg redovisas 7 färre barn. 
Inom fritidshemsverksamheten redovisas 85 
färre barn än budget. Budgeterade volymer 
bygger på internöverenskommelsen. 
 
Nyköpings gymnasium: Gymnasieeleverna 
har ökat med 57 st. Det är främst elever på 
Språkintroduktionen. 
    
Kulturen: Utlånen på biblioteket minskar och till 
budgetmålet fattas drygt 52000. Vuxenmedierna 

minskar mest och där utgör e-böckerna 
merparten.  E-lånen minskade avsevärt i  
samband med förändrat avtal med leverantören 
– de allra nyaste böckerna steg fyrfaldigt i pris 
och kan därför inte erbjudas. E-bokavtalet är 
tecknat tillsammans med övriga folkbibliotek i 
länet.  
 
Campus Nyköping: 
Antal årsstudieplatser inom Komvux är lägre än 
budget vilket beror minskat statsbidrag för 
yrkesvux och lärling. SFI har ökat med 15,4% 
mot budget. Särvux följer budget. 
 
 

 

Jämfört med 2014 
 Barn och ungdom:  
Antalet elever i grundskola, förskoleklass och 
grundsärskolan har ökat med 88 elever. 
Vid en jämförelse med 2011 har antalet elever 
ökat med 339 elever. 
Antalet barn i förskolan har enbart ökat med 8 
barn och jämfört med 2011 är ökningen 55 barn. 
Pedagogisk omsorg redovisar samma antal barn 
2015 som 2014 men jämfört med 2011 är 
minskningen 47 färre barn. Inom fritids-
verksamheten har antalet barn ökat med 11 

barn och jämfört med 2011 har ökningen varit 
212 barn. 
 
Vid en jämförelse mellan åren har kostnaden per 
elev för grundskolan minskat med 2,0 %, och för 
förskolan har kostnaden per barn ökat med 1,2 
%. Inom verksamheterna har det pågått 
anpassningar och effektivisering för att få en 
budget i balans. Antalet elever och barn har 
också ökat vilket har inneburit att kostnads-
ökningen från tidigare år har bromsats in. För 

Kultur och fritid
Fysiska besök, bibliotek inklusive 
bokbuss 276682 240000 233852 229652 214404 224372
Utlån, bibliotek inklusive bokbuss 437574 490000 471572 481614 468868 486840
Kulturprogram* 854 800 852 872 898 948
Kulturprogram och aktiviteter för barn 
och ungdom 789 600 715 736 647 625
Besök/deltagare, program för barn och 
ungdom 14080 12000 10892 13894 11977 9827
Besök, Barnkulturcentrum och 
Gripesmuséet* 10802 10000 9072 10637 10066 8966
Ärenden, konsumentvägledning 479 700 620 673 968 1206
Nöjdhet besökare, bibliotek 8,9 8,9 8,9 9,0 9,2 4,7***
Nöjdhet besökare, konsumentvägledning ej mätt** 8 nytt mått
Kostnad/utlånad tryckt barnmedia, kr 48 44 nytt mått
Kostnad/utlånad tryckt vuxenmedia, kr 43 41 nytt mått

* inklusive arrangemang i andra lokaler.  
2011 till delåret 2013 inklusive 
programverksamhet nu i Nyköpings 
Arenors regi.
** för få svarande
*** 5-gradig skala
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fritidshem har kostnaderna ökat med 14,5 % 
vilket beror på ökade personalkostnader och ett 
nytt kostavtal som blivit betydligt dyrare. 
Priset per portion för mellanmålen har 
fördubblats mellan 2014 och 2015. Inom 
grundsärskolan har arbetet fortsatt att få en 
kostnadseffektivare verksamhet och antalet 
elever har varit oförändrat.  
 
Gymnasieskolan 
Antalet Nyköpingselever har ökat mellan åren. 
Däremot är det färre elever från andra 
kommuner som studerar i Nyköping. 
Kulturen: Bibliotekets utlån sjönk med 34000 
från året innan (- 7 %). Lån av barnlitteratur har 

minskat med 10 000. Dessa lån går från en 
mycket hög nivå jämfört med riket, varför 
situationen inte är alarmerande i nuläget. Orsak 
är bland annat att bokpaketen till skolorna 
minskat med 30 % (=70 paket).  
 
Campus Nyköping 
Komvux har minskat antalet årsstudieplatser 
inom gymnasial vuxenutbildning. SFI där 
används från 2015 ett annat sätt att räkna, 
varför jämförelse mellan åren inte kan göras. 
Fler studerande inom Högre utbildning beror på 
fler kursstarter inom YH än tidigare år.  
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MEDARBETARE 
 

 

 
 
 
 

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Bokslut 
2011

Förändr jmf 
2014

Antal anställda
Tillsvidareanställda kvinnor, antal 1 322 1 398 1 434 1 428 1 464 -76
Tillsvidareanställda män, antal 304 309 304 317 319 -5
Totalt antal tillsvidareanställda, antal 1 626 1 707 1 738 1 745 1 783 -81
Visstidsanställda med månadslön kvinnor, antal 224 218 146 96 95 6
Visstidsanställda med månadslön män, antal 86 79 73 44 58 7

Totalt antal visstidsanställda med månadslön, antal 310 297 219 140 153 13
Totalt antal anställda 1 936 2 004 1 957 1 885 1 936 -68

Medelålder¹
Medelålder kvinnor 46,0 46,2 46,5 46,9 46,5 -0,2
Medelålder män 43,3 44,6 45,1 47,1 47,1 -1,3
Medelålder totalt 45,5 45,9 46,2 46,9 46,6 -0,4

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, %¹
Genomsnittlig sysselsättningsgrad kvinnor, %¹ 95,9 95,4 95,2 95,7 95,4 0,5
Genomsnittlig sysselsättningsgrad män, %¹ 95,9 95,3 94,3 94,4 93,9 0,6
Genomsnittlig sysselsättningsgrad totalt, % 95,9 95,4 95,0 95,5 95,1 0,5

Arbetsskador 18 12 20 17 18 6
Tillbud 152 176 186 124 98 -24

Arbetad tid²
Månadsavlönat arbete¹, årsarbetare 0
Timavlönat arbete, årsarbetare 0
Övertid och mertid, årsarbete 0
Summa arbetad tid, årsarbetare 0 0 0 0 0 0

Fördelning av tid enligt ordinarie arbetstid¹
Producerad tid, % 0,0
Sjukfrånvaro, % 0,0
Varav 90 dgr sammanhängande eller mer, % 0,0
Varav sjuk- och aktivitetsersättning, % 0,0
Tillfällig vård av barn, % 0,0
Studieledighet, % 0,0
Facklig verksamhet, % 0,0
Semester och ferie, % 0,0
Summa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Föräldraledighet, % 0,0

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Bokslut 
2011

Förändr jmf 
2014

Sjukfrånvaro, procent av den egna gruppen¹
Per åldersgrupp
     - 29 år 0,0
30 – 49 år 0,0
50 år och äldre 0,0

Per kön
Kvinnor 0,0
Män 0,0

Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr 
sammanhängande eller mer 0,0
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INVESTERINGAR 
 

Pågående projekt 

Projekt 
Utf 
2015 

Utf 
alla år 
t o m 
2015 

P1 
Totalt 

Bud 
Totalt 

Avv 
Bud-P1 
Totalt Kommentarer 

Alla inklusive fiktiva () 3 870 4 570 27 419 27 561 142   

Fiktiva projekt (fiktiva_projekt)   18 750 18 750 0   

Invent/utrustn Nyb. Gymn (0192)   1 600 1 600 0 Inventarier till ombyggn 
av Nyk Gymn. Kraftigt 
försenad. Flyttas till 
2016. 

Ny förskola Högbrunn (0193)   1 800 1 800 0 Flyttas över till 2016 i 
avvaktan på slutgiltigt 
beslut om placering. 

Lokalförb. Biblioteket (0543)   850 850 0 Pågår planering. Medel 
behöver flyttas över till 
2016. 

Invest/utr.  Nyk Gymn renov/omb. 2015 
(0598) 

  6 500 6 500 0 Inventarier till ombyggn 
av Nyk Gymn. Kraftigt 
försenad. Flyttas till 
2016. 

Omega högst. Inv. utr. 2015-2017 (0608)   7 500 7 500 0 Flyttas över till 2016, KS 
ärende etapp 1 kv1 2016  

Svalsta förskola ny kompl inv. (0609)   500 500 0 Flyttas över till 2016, All 
utrustning ej inköpt ännu 

Alla projekt (alla) 3 870 4 570 8 669 8 811 142   

751146 INVEST/UTR CAMPUS 2015    300 300 0 Inköp av möbler till 
cafeterian försenad 
leverans  till februari 
2016. 

751148 ÅTERAN FORDON UTB 20 FT 639 639 1 136 1 136 0 Inköp av modultavlor 
som är restnoterade till 
2016. 

764102 HJOTENBERGSBADET KONST    500 500 0 Inköp av konst till 
badhuset beräknas 
påbörjas under 2016. 
Medel 500 tkr flyttas över 
till 2016 

764103 SVALSTA FSK KONST  103 103 330 330 0 Konstinköp för Svalsta 
Fsk pågår. Resterande 
medel 227 tkr flyttas över 
till 2016. 

764753 ÅTERANSK. BOKBUSS  58 58 158 300 142 Reparationer väntas 
under 2016, dock mindre 
än tidigare beräkningar. 
242 tkr kvar varav 100 tkr 
flyttas till 2016 och 142 
tkr återgår till KS. 

765021 KONST ÄLDREB. MYNTAN  33 733 1 235 1 235 0 Inköp av konst till Myntan 
pågår, resterande medel 
flyttas över till 2016. 

765114 INV.UTR.SKOLORG    2 500 2 500 0 Flyttas över till 2016. 
Förändringar inom 
skolomr medel behövs 
särskilt KS ärende 2016 

765115 INVENT NY FÖRSK. SVALSTA 1 577 1 577 1 800 1 800 0 Flyttas över till 2016, All 
utrustning ej inköpt ännu 
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765232 INVENT NYK HÖGSTADIUM 1 377 1 377 500 500 0 877 tkr avser fiktivt 0608 
Omega flerårigt projekt 
avräknas vid KS beslut  

765233 GRUNDSÄRSKOLAN INV  56 56 100 100 0 Flyttas över till 2016. 
Beställt men leverans 
försenad till jan 2016. 

765242 STENKULLASKOLAN INV  16 16 30 30 0 Flyttas över till 2016. 
Beställt men leverans 
försenad till jan 2016. 

765243 SVALSTA SK INV  11 11 40 40 0 Flyttas över till 2016. 
Beställt men leverans 
försenad till jan 2016. 

765265 LÅNGSÄTTERSKOL INV.   40 40 0 Flyttas över till 2016. 
Beställt men leverans 
försenad till jan 2016. 

Slutredovisade projekt 2015 
Projekt Utf 2015 Utf Totalt Bud Totalt Av b-utf Kommentarer
 Alla inklusive fiktiva () 4 172 7 212 8 190 978  

Fiktiva projekt (fiktiva_projekt)   528 528  

Återansk Barn o Ungdom 2015 (0419)   50 50 Återstående medel 
återföres till KS. 

Återanskaffn Utbildning 2015 (0428)   409 409 Återstående medel 
återföres till KS. 

Fsk invest återan. av inv 2015 (0880)   52 52 Återstående medel 
återföres till KS. 

Återansk. Inv. F-6 skolor (0889)   17 17 Återstående medel 
återföres till KS. 

Alla projekt (alla) 4 172 7 212 7 662 450   

751145 NYK GYMN TEORISAL ÅTERANS 118 118 120 2 Inköp av möbler till 
teorisal. 

751147 ÅTER ANSKF TESSIN KÖK 63 63 68 5 Utbyte av värmeskåp i 
tillagningskök. 

751149 ÅTERANSKAFF UTB FLYGPLAN  67 67 67 0 Inköp av flygplansmodel 
till undervisning 

764752 ÅTERANSKA KULTUR & FRITID 94 94 100 6 Inköp och installation av 
brännugn till BKC. Inköp 
och inst. LED-belys. i 
museets montrar. 

765006 KOMPASSEN KONST (765006) 28 166 166 0 Inköp av konst till 
Förskolan Kompassen 
är klar  

765020 KONST HÖGSTADIESKOLAN  15 849 900 51 Inköp av konst till 
Högstadieskolan är klar. 
Återstående medel 
tillbaka till KS. 

765116 INV NY FÖRSKOLA FRANCISCU  385 2 146 2 100 -46 Inköp till fsk utr inv och 
Avslutas 

765166 UTR SKOLOR FSK CENTR 2013  305 612 800 188 Avslutas 

765202 BUSKHYTTANSSK INVENTAR    20 20 Avslutas 

765210 NÄVEKVARN SKO HYVELBÄNK  36 36 40 4 Avslutas 

765211 NÄVEKV. SKO LJUDDÄMPPLA 87 87 90 3 Avslutas 

765225 HERRHAGSK.LJUDABSORBE  51 51 50 -1 Avslutas 

765226 EKBACKEN ÄVENTYR INV 2015  150 150 190 40 Avslutas 

765227 EKBACKEN INKÖP INV 2015  116 116 132 16 Avslutas 

765228 KOMPASSEN INKÖP INV 2015 60 60 60 0 Avslutas 
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765229 MAMLBRYGGSHAGEN STAKET  108 108 106 -2 Avslutas 

765230 LÅNGBERG INKÖP SYMASKINER  22 22 22 0 Avslutas 

765231 INSTRUMENT 2015  196 196 200 4 Avslutas 

765234 HERRHAG  SMARTBOARD  130 130 130 0 Avslutas 

765235 BRYNG. LJUDDÄMPPLATTOR  24 24 50 26 Avslutas 

765236 BRYNGELSTORP SK INV  99 99 65 -34 Avslutas 

765237 HERRHAGSKOLAN INV  184 184 210 26 Avslutas 

765238 HERRHAGSSk. MATVAGNAR  109 109 180 71 Avslutas 

765239 NÄVEKVARN S LJUDDÄMP INV  43 43 50 7 Avslutas 

765240 SLÄBROSKOLAN INV  148 148 120 -28 Avslutas 

765241 DAMMLÖT SK MEDIA.UTR  39 39 50 11 Avslutas 

765244 VÄSTRASKOLAN INV  152 152 155 3 Avslutas 

765245 TILLAGNINGSKÖK UTR  87 87 90 3 Avslutas 

765246 STIGTOMTA SKO UTR TRÄSLÖJ  28 28 27 -1 Avslutas 

765247 ÖSTRA SKOLAN INVENTARIER  115 115 113 -2 Avslutas 

765248 SMARTB HERRHAG-BEGSH  130 130 130 0 Avslutas 

765249 LÅNGSÄTTERSK INVENTAR 50 50 50 0 Avslutas 

765250 AUDIOMETER SKOLHÄLS 35 35 40 5 Avslutas 

765251 TYSTA BORD  127 127 118 -9 Avslutas 

765252 UTEVERKSAMHET STIGTOMTA  176 176 200 24 Avslutas 

765253 FSK KANONER  57 57 62 5 Avslutas 

765254 INVENTARIER FJÄRILENS FSK  33 33 30 -3 Avslutas 

765255 SKÖTBORD TILL FSK  23 23 20 -3 Avslutas 

765256 LJUDDÄMPANDEPLATTOR FSK  10 10 10 0 Avslutas 

765257 BRYNGELSTORPSKO MÖBLER  106 106 90 -16 Avslutas 

765258 SLÄBROSK TRÄSLÖJDSBÄ  78 78 100 22 Avslutas 

765259 BERGSHAMMAR SKOLAN INV  37 37 40 3 Avslutas 

765260 LÅNGBERGSSKOLAN INV  25 25 40 15 Avslutas 

765261 OPPEBYSK KÖK VÄRMESK  55 55 55 0 Avslutas 

765262 ÅLBERGASK KOMPISGUNGA  57 57 85 28 Avslutas 

765263 INVENTARIER GYMNASTIKSAL) 51 51 55 4 Avslutas 

765264 BRYNGELSTORP INVENTARIER  46 46 46 0 Avslutas 

765266 HYLLOR BERGSH FÖRSKO  17 17 20 3 Avslutas 

 
Några projekt redovisar negativ budgetavvikelse men täcks av andra projekt och totalt återredovisas 
medel till KS.   
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BILAGOR 
 

Verksamhetsindelad resultaträkning (tkr) 
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Kontogruppsindelad resultaträkning (tkr) 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Resultaträkning
År: 2015 - Period: December - Ansvar: Division Barn Utbildning Kultur - Verksamhet:  Tk r (vänt tecken)
Konto Budget 2015 Utfall 2015 Budgetavv. Utfall 2014 2015 jfr 2014 Prognos Avv.Utfall

helår 2015 Delår 2016  Delårsprog.

 Försäljningsmedel 1 773 1 927 154 1 350 577 2 482 -555

 Taxor och avgifter 732 1 037 305 1 114 -77 683 354

 Hyror och arrenden 3 040 2 372 -668 2 504 -132 2 130 242

 Bidrag 50 641 55 297 4 656 59 954 -4 657 52 696 2 601

 Försäljning av verksamhet 63 552 65 765 2 214 68 043 -2 278 63 297 2 468

 Övriga intäkter 350 -350

 Kommunersättning 918 540 909 192 -9 348 1 067 848 -158 656 907 169 2 022

 Interna fördelningar 111 248 114 603 3 355 832 113 771 113 558 1 045

 Summa Intäkter 1 149 526 1 150 193 667 1 201 645 -51 452 1 142 366 7 826
 Lönekostnader -778 873 -798 477 -19 604 -786 389 -12 089 -805 173 6 696

 Övriga personalkostnader -10 364 -5 527 4 837 -8 584 3 057 -10 823 5 296

 Lokalhyra och städ -189 649 -188 045 1 604 -185 752 -2 293 -189 204 1 159

 Material -30 553 -32 783 -2 230 -31 115 -1 668 -29 353 -3 430

 Köp av tjänst/verksamhet -83 035 -86 988 -3 953 -176 712 89 725 -83 099 -3 889

 Bidrag till enskilda 0 -50 -50 -771 721 -35 -15

 Reaförluster o utrangeringar anläggningstillgångar -1 -1 -1 -1

 Övriga kostnader -37 215 -38 774 -1 558 -38 538 -236 -38 572 -201

 Kapitalkostnader -16 952 -15 721 1 231 -13 435 -2 286 -16 210 489

 Intern fördelning -2 885 -2 257 628 -493 -1 763 -3 008 751

 Summa Kostnader -1 149 526 -1 168 622 -19 096 -1 241 916 73 295 -1 175 477 6 855
 Finansiella kostnader -11 -11 -18 7 0 -11

 Summa Finansiella intäkter och kostnader -11 -11 -18 7 0 -11
 Summa RR kontogruppering Nyköpin -0 -18 440 -18 440 -40 289 21 850 -33 111 14 671

Resultaträkning
År: 2015 - Period: December - Ansv
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Division Social omsorg 

 
Klicka här för att ange text. 

Verksamhetsberättelse 2015 
Division Social omsorg 
Division Social omsorgs 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.  
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ÅRET SOM GÅTT 
 
 
 

 

2015 har varit ett intensivt år. Mycket har hänt i 
division Social omsorg.  
 
Under hela året har vi arbetat med ett långsiktigt 
arbetsmiljömål, som vi också kallat ”Stolt på 
jobbet”. Vi inledde vårt arbete med att diskutera 
vad som gör oss stolta på jobbet, hur ett gott 
bemötande ska vara och kännas och på vilket 
sätt vi kan vara en attraktiv arbetsplats.  
 
En stor utmaning under året har varit 
mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. 
Hela mottagningsverksamheten har mer är 
flerdubblats. Många kommuner vittnar om att de 
inte klarar av att hantera mottagandet. Därför är 
jag extra stolt över vår verksamhet och att vi har 
kunnat upprätthålla en god omsorg om de 
ensamkommande barnen trots det ansträngda 
läget.  
 
Missbruksvården har fortsatt att utveckla sin 
verksamhet med bland annat vardagsstöd till 
personer som skrivs ut från behandlingshem, 
inrättat en särskild behandlingsgrupp för kvinnor 
i öppenvården samt utvecklat stödet till 
missbrukares anhöriga. I november fick 
enhetschefen Karin Rolf ta emot priset för Årets 
vägvisare i kategorin kreativitet. Karin var 
nominerad i båda kategorierna. 

 
Divisionen vann inte bara en kategori utan båda 
då Riggargatans serviceboende tog hem priset 
för professionellt bemötande. Storslam för Social 
omsorg! Det är jag oerhört glad, tacksam och 
stolt över! 
 
Under året har vi också arbetat med att införa ett 
hälsofrämjande förhållningssätt inom 
hemtjänsten och i verksamheten för personer 
med funktionsnedsättning. Målet är att den som 
fått insatser beviljade ska få göra så mycket som 
den kan själv, med stöd av personalen, för att 
behålla sin funktion och utveckla sina förmågor. 
Fokus ligger på brukarnas delaktighet och hälsa 
– fysiskt, psykiskt och socialt. Det är ett viktigt 
arbetsområde som vi ska fortsätta arbeta med 
under åren som kommer tanke på att allt fler blir 
allt äldre och allt fler väljer att bo kvar hemma. 
 
I årets brukarundersökning inom äldreomsorg 
och verksamheten för personer med 
funktionsnedsättning får personalens 
bemötande högt betyg och de allra flesta är 
nöjda med det stöd de får av oss, vilket är 
glädjande. Det är ett ”kvitto” på att vi har en 
mycket bra verksamhet och kompetenta 
medarbetare och chefer.  
 
Den 1 januari 2016 blir de sex områdena tre 
verksamhetsområden - Omsorg om äldre, 
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 
och Individ- och familjeomsorg samt ett område 
med divisionsövergripande enheter. Med den 
här förändringen hoppas och tror jag att det 
också blir enklare för de vi är till för – våra 
medborgare.  
 
Ann Malmström, divisionschef Social omsorg 
 

 

Sammanfattning 
Antal ensamkommande flyktingbarn har under 
året ökat drastiskt med utgångspunkt från 
Migrationsverkets prognos som lades i början av 
året. Med anledning av det har enheten för 
boende – ensamkommande barn utökat sin 
verksamhet och i dagsläget finns sex boenden 
för ensamkommande barn i Nyköping. 
Undersökning av och planering av ytterligare 

boenden för ensamkommande barn och 
ungdomar pågår just nu. 

1. Missbruksvården har utvecklat 
verksamheten genom att fokusera på 
insatsen vardagsstöd till personer som 
skrivs ut från behandlingshem, inrätta en 
särskild behandlingsgrupp för kvinnor i 
öppenvården samt utveckla stödet till 
missbrukares anhöriga. 
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Myndighetssidan och verkställigheten 
har samarbetat tätt för att tydliggöra och 
utveckla vårdkedjan i syfte att ge fler 
personer vård och eftervård inom 
kommunen.  

2. Inom PRIO-arbetet, planen för riktade 
insatser mot psykisk ohälsa, kan DSO 
konstatera att överenskommelsen i länet 
om samverkan om psykisk ohälsa 
tillsammans med ett flertal aktiviteter 
och utbildningsinsatser har lett till ökad 
samverkan mellan kommun, landsting 
och andra huvudmän. Användandet av 
SIP, samordnad individuell plan, är ett 
viktigt verktyg på individnivå. Arbetet 
med SIP har lett till att antalet planer 
kraftigt har ökat jämfört med föregående 
år, vilket innebär att Nyköping är bäst i 
länet på området. 

3. Äldres behov i centrum (ÄBIC) är ett 
systematiskt och behovsinriktat 
arbetssätt med fokus på att bedöma 
behov samt ge handläggare och utförare 
ett gemensamt språk. Ett projekt som 
implementerade arbetsmodellen inom 
särskilda boenden för äldre avslutades i 
februari 2015. DSO arbetar nu 
systematiskt med att utbilda personal i 
arbetsmodellen och en strategi för detta 
finns i kompetens- och 
utbildningsplanen för 2015-2017.  

4. Division Social omsorg har i arbetet mot 
våld i nära relationer beviljats 400 000 
kr i utvecklingsmedel som möjliggör en 
god kvalitet i våra verksamheter. Det 
centrala nätverket mot våld i nära 
relationer har gemensamt tagit fram en 
checklista för arbetet mot våld i nära 
relationer Misstanke om att medarbetare 
far illa som främst är avsedd för 
arbetsgivare. DSO arbetar också med 
att uppfylla de nya skallkraven i SOSFS 
2014:4. 

5. Alla medarbetare i Social omsorg ska 
enligt politikernas intentioner erbjudas 
heltid. Syftet är att minska ofrivilligt 
deltidsarbete, minska antalet timvikarier 
och höja kvaliteten, kontinuiteten och 
tryggheten hos DSO:s brukare och 
kunder. Målet är även att sjukfrånvaron 
ska minska och med fler heltidsanställda 
ökar delaktigheten och medbestämm-
andet på arbetsplatserna.  
Arbetsgivaren, Nyköpings kommun, och 
Kommunal har slutit ett lokalt 
kollektivavtal om att arbetstidsmodellen 
Årsarbetstid med tidssaldo ska gälla. 
Modellen är individuell och frivillig. 
Under året har alla som arbetar deltid i 

divisionen fått önska tjänstgöringsgrad 
utifrån heltidsmodellen. 

6. Projekt hälsofrämjande 
förhållningssätt som pågått under året, 
berör hemtjänsten samt verksamheten 
för personer med funktionsnedsättning. 
Målet är att den som fått insatser 
beviljade ska få göra så mycket som 
den kan själv, med stöd av personalen, 
för att behålla sin funktion och sina 
förmågor. Divisionen stärker detta 
förhållningssätt med mer fokus på 
brukarnas delaktighet och hälsa – 
fysiskt, psykiskt och socialt. Under 2015 
har berörda enhetschefer engagerat sig 
i arbetsgrupper och under 2016 
planeras seminarier för alla 
medarbetare. 

7. Implementering av divisionens 
kvalitetsledningssystem har påbörjats 
genom processkartläggningar inom alla 
verksamhetsområden med fördjupat 
fokus på delar av individ- och 
familjeomsorg, verksamhetsplanering 
och vissa stödprocesser. 

8. DSO har under året genomfört ett 
förändringsarbete som syftar till att 
renodla organisationen och förändra 
arbetssättet för att ännu bättre kunna 
möta brukarnas behov. Divisionen delas 
från årsskiftet in i fyra 
verksamhetsområden: Omsorg om 
äldre, Omsorg om personer med 
funktionsnedsättning, Individ- och 
familjeomsorg samt 
Divisonsövergripande funktioner. 
Arbetssättet förändras genom att 
resurser omfördelas närmare 
medarbetarna; inga nya chefsled 
inrättas. 

9. Som en del av ett större 
utvecklingsarbete kring divisionens 
verksamhetsplanering har DSO som ett 
prioriterat målområde valt att fokusera 
på att stärka sin ställning som en 
attraktiv arbetsgivare. Under rubriken 
”Stolt på jobbet” har divisionens 
medarbetare på samtliga nivåer 
diskuterat konkreta frågeställningar kring 
bland annat bemötande och kompetens. 
Aktiviteterna har löpande följts upp på 
APT samt återkommande morgonmöten 
för chefer och erfarenheter från lärande 
exempel har delats inom DSO. I 
sammanhanget bör nämnas att DSO tog 
hem båda priserna i Årets vägvisare 
som delades ut den 19 november på 
ledardagen. 
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2015 är ett år då division Social omsorg visar 
goda verksamhetsresultat men ett sämre 
ekonomiskt resultat. Året har präglats av: 

 arbetet med en ny organisation där vi nu 
har en renodlad organisation som står 
bättre rustad för att möta brukarna 
behov och ger oss möjligheter att driva 
verksamheten på ett effektivt sätt. 

 flyktingsituationen i Europa som 
inneburit att kommunen har tagit emot 
mångdubbelt fler ensamkommande 
flyktingbarn än tidigare år. Detta har haft 
stor påverkan på divisionens 
verksamheter och ekonomiska resultat 
men vi har både klarat av mottagandet 
på ett bra sätt och samtidigt upprätthållit 
våra ordinarie verksamheter med 
samma höga kvalitet som tidigare. 

 problemen med HR-systemet som 
kommunen har haft under året har haft 
stor påverkan på divisionens 
ekonomiska resultat. Vi har under i 

princip hela året inte haft möjlighet att 
följa upp våra verksamheter på 
verksamhets- och enhetsnivå vilket 
inneburit att vi saknat möjlighet att följa 
vårt ekonomiska resultat och leda 
verksamheten på ett effektivt sätt.  
 

 verksamheterna vi bedriver har fullgjort 
sina uppdrag under året och får höga 
betyg av våra brukare, vilket visar att 
kvaliteten på den verksamhet vi bedriver 
är hög. 

DSO har under året haft ett bra samarbete med 
alla fyra nämnder - Socialnämnden (SN), Vård- 
och omsorgsnämnden (VON), Utbildning, 
arbetsmarknads- och integrationsnämnden 
(UAIN) och Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård (NSV). Flest uppdrag 
kommer från SN och VON.  

 

 
 

Årets verksamhetsresultat 
Måluppfyllelse för prioriterade målområden 

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

 Utsläpp av växthusgaser minskar  
 Tillståndet i våra vatten förbättras 
 Mängden restavfall minskar  

(Miljö- och folkhälsopolicy) 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

Medborgare får i sin kontakt 
med socialnämndens 
verksamhet information om 
kemikalier i barns vardag 
(SN) 

Antal informationstillfällen på 
Familjecentral om kemikalier 
i barns vardag 

 

- - - 2 100 % 
Familjecentralernas 
besökare får 
information om 
kemikalier i barns 
vardag 
  

 

 Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Samtliga nya besökare får information bland 
annat genom att de får ta del av en 
informationsbroschyr.  
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Tillväxt 
Det övergripande målet för tillväxt som alla ska bidra till i Nyköpings kommun är: 

 Att befolkningen ska öka med 700 invånare/år.  
 Att skapa ett bra företagsklimat med god och snabb myndighetshandläggning.  
 Att fler arbetstillfällen utvecklas på den lokala arbetsmarknaden. 
(Vision 2020) 

 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

Medborgare i behov av 
ekonomiskt stöd/ekonomisk 
rådgivning får tidigt kontakt 
med myndigheten (SN) 

Handläggningstiden i snitt vid 
ansökan om försörjningsstöd 
(Kolada) 

 17 dagar i 
snitt 
Nyköping 
jfr 16 
dagar i 
riket 

12 dagar 16 dagar 11/23 
dagar i 
snitt 
2015.  
   
 
 

Medborgare som talar väl om 
äldreomsorgen bidrar till 
högre inflyttning.(VON) 

Betygsindex för äldreomsorg i 
SCB:s 
medborgarundersökning  

50   -  > 2012 44  
 
 
 
 

 

 Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
När det gäller försörjningsstöd är väntetid och inte handläggningstid inrapporterat i Kolada för 2015 enligt 
ny instruktion. Handläggningstid var 11 dagar för 2015. Därför redovisas två siffror/pilar. Vad beträffar 
resultat i SCB:s medborgarundersökning ser DSO att detta resultat i kombination med resultat från olika 
brukarundersökningar utgör ett bra underlag för förbättringsarbete. Se även nedan under Goda 
verksamhetsresultat. 
 

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

 Goda resultat och nöjda brukare (Vision 2020) 

 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärd
e 

2015 

Äldre inom hemtjänst och 
särskilt boende är nöjda 
(VON) 

 

Andel nöjd/ mycket nöjd totalt 
(Socialstyrelsens enkät) 

 Hemtj: 
94% 
 
 
Säbo: 
82%  

 
93 % 
 
 
 
82 % 

≥ föreg 
år 
 

 

> föreg 
år 

 

Hemtj: 
91%  

 

Säbo:  
77 %  

 
 

 Andel nöjd/ mycket nöjd i 
enkäten: 
 
- bemötande 
 
 
- inflytande 

 Hemtj/ 
säbo: 
 
99%/ 94%   
 
 
93%/ 77% 

 
 
 
99 % / 95% 
 
 
 
 
92 %/ 80 % 

≥ föreg 
år 
 
 
 
 
 
 

Hemtj/ 
Säbo: 
 
99%/ 95% 
 
 
93%/ 78% 
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- aktiviteter 
 
 
 
- utevistelse 
 
 
 
- mat 
 
 
 

    
 
 
-- / 60% 
    
 
 
-- / 54% 
    
 
 
--/72% 

 
 
 
61 % 
 
 
 
57% 
 
 
 
71% 

    
 
 
- - / 51% 
  
 
 
- - / 55% 
  
 
 
- - / 68%  

Funktionsnedsatta är nöjda 
(VON) 

Andel nöjd/ mycket nöjd totalt 
(egen brukarenkät) 

 Boende: 
80%  
 
 
 
Persass: 
87% 

 
78% 
 
 
 
 
78% 

> föreg 
år 

Boende: 
86 % 

 

 

Persass: 
100 %  

 

 

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

 Boende/ 
persass:  
64% / 67%
 
 
 
67% / 73%
 
 
 
 
 
88% / 87%
 

 
 
81%/71% 
 
 
 
72 % /64 % 
 
 
 
 
 
83% / 93% 

> föreg 
år 

Boende/ 
persass:  
65 % /  --- 
 
 
 
-- 83 %  / 
92 % 
 
 
 
 
- 83 %  / 
100 % 
 
 
 
 

 

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

- Återinläggning 
 
 
 
 
- Andel som fått   

  523 
 
 
 
 
 

Länsme
del 
 

 

 

876 (enl  
Kvalitets-
portalen) 
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läkemedelsgenomgång under 
året 

52% 100% 30 % 
 
 
 

Personer med missbruks- 
och beroendeproblem får 
adekvat hjälp på hemmaplan 
och är nöjda med insatserna. 
(SN) 

Andel ej återaktualiserade 
vuxna (21 år och äldre) med 
missbruks problem ett år efter 
avslutad utredning eller insats 
(Kolada) 

 77 %  

 

59% 80 %  

 

70% 

 Andel insatser på hemmaplan 
till missbrukare (statistik från 
DSO) 

 59 %  66% 75 % 65 % 

 

 Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
 
Vad gäller läkemedelsgenomgångar kommer divisionen att arbeta mer fokuserat på att få in dessa i det 
dagliga arbetet i hemsjukvården och på särskilt boende. Där blir det viktigt med tätare samarbete mellan 
professionerna i kommun och landsting. Vad gäller återinläggningar finns vissa metodproblem förbundna 
med att ta fram jämförbara siffror. Divisionen kan dock konstatera att Nyköping ligger under medel i länet, 
men högre än övriga kommuner i södra länsdelen. 
 
När det gäller brukarundersökningar kan DSO konstatera att divisionens verksamheter får goda resultat 
när det gäller bemötande. Arbetet med genomförandeplaner samt att förbättra kontinuiteten för brukarna 
är utvecklingsområden.  
 
Att siffran sjunkit något när det gäller insatser på hemmaplan till missbrukare i förhållande till föregående 
år, trots att det funnits fler platser på Nygården, kan bland annat handla om att målgruppen unga 
narkotikamissbrukare är svåra att vårda på hemmaplan samt svårigheterna med långa placeringstider för 
bostadslösa på Nygården på grund av bostadsmarknaden. 
 
 

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

 Alla brukare upplever att de kan påverka sin vardag  
 Alla kan vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet 

(Miljö och folkhälsopolicy) 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

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

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

 

 70 %  66 % 80 % Ej ensam-
kommande 
barn: 70%  
Ensam-
kommande 
barn: 48%  
Totalt: 52%  
 

Insamling av uppgifter (inkl 
från privata utförare) för och 
genomförande av återsökning 
av statsbidrag för kostnad för 
flyktingar (VON) 

Kommunens ekonomi    enl 
Migrations
verket 

Insats 
genomförd 
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Kontinuerliga 
avstämningsmöten med 
divisionsledning enligt 
följande: 

Myndighetsfunktion 

Äldreomsorg 

Funktionsnedsatta 
Hälso- och sjukvård 

VON:s behov av uppföljning     

 

 

1 g/kvartal 

1 g/termin 

1 g/termin 

1 g/termin 

 
 
 
 
Klar – sista 
mötet 9/12 

 

 Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
DSO kan konstatera att divisionen utför uppdrag om återsökning av statsbidrag samt deltar i 
avstämningsmöten på ett tillfredsställande sätt. Utöver den andel barn och unga som haft minst fyra 
enskilda samtal med sin socialsekreterare har även ett stort antal ensamkommande barn och unga haft 
samtal där god man har deltagit. Detta har varit helt rimligt utifrån att de samtalen skett i ett 
inledningsskede av deras tid i Sverige. Det får till följd att den totala siffran hade varit väsentligt högre om 
dessa samtal skulle ha räknats med. 
 

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

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

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

 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

Informationen till kunder och 
brukare är tydlig och 
lättillgänglig (VON) 

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

 29%  33% ≥ föreg år Detta 
mått går 
ej att 
redovisa 
för 2015. 

Tillgängligheten inom 
missbruks- och 
beroendevården är god (SN) 

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

7-14 
dagar 
Nyköping 
jfr 4-7 
dagar i 
riket  

 8-14 
dagar 

4-7 dagar 8-14 
dagar  

 

 

 Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
När det gäller tillgängligheten inom missbruks- och beroendevården fortsätter DSO det förändringsarbete 
som inleddes för ett par år sedan. I sammanhanget bör nämnas att enhetschefen för Öppenvårdsenheten 
Karin Rolf utsågs till Årets vägvisare i kategorin Kreativitet. 
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Produktionsstyrelsemål 
Kommunal organisation 
Nyköping ska stärka sin ställning som en attraktiv arbetsgivare (Personalpolicy) 
 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

En hälsofrämjande 
arbetsplats 

Korttidsfrånvaro (personal-
system) 

 2,8 %   < föreg. 
år 

Med 
anledning av 
nytt HR-
system 
saknas 
uppgift om 
korttidssjukfr
ånvaro för 
2015. 

Andel utbildade 
undersköterskor ska öka 

Andel utbildade undersköterskor 

- Hemtjänst 

 

 

- Särskilt boende 

  
 
- 78 % 
 
 
- 71 % 
 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

>föreg. år 

 

 

 

- 77 % 

 

 

- 79 % 

Ett gott ledarskap på alla 
nivåer enligt ledarpolicy Andel enheter som har 

återkopplat medarbetarenkäten 

   100 % 91 % 
 
 

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

    Mäts ej 

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

    Mäts ej 

  
 

 Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
 
När det gäller korttidsfrånvaro har divisionens HR-konsulter kontinuerligt gått igenom medarbetarnas 
korttidsfrånvaro med ansvarig enhetschef en gång i månaden. För att höja kompetensnivån bland 
undersköterskor har DSO ställt tydligare krav på distansstudier för vikarier. Dessutom arbetar divisionen 
för att få för fler utbildningspraktikanter samt att uppdatera den övergripande utbildningsplanen. 
 

Målområde: Grön omställning  
Att kommunen ska vara ett föredöme och välja de bästa alternativen ur miljösynpunkt vid all kommunal upphandling och 
inköp. Detta så att: 

 Utsläpp av växthusgaser minskar 
 Tillståndet i våra vatten förbättras 
 Mängden restavfall minskar  

(Miljö- och folkhälsopolicy) 

 

 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

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

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

   
 

Mäts ej av 
DSO 
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Andelen ekologiskt 
producerad mat som serveras 
kommunens matgäster ska 
öka. 

Hur stor är andelen inköpta 
ekologiska livsmedel – KKiK 
mått 38 

    Mäts ej av 
DSO 

  
 Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Klicka här för att ange text. 
Klicka här för att ange text. 
 

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

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

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

 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

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

Svarstid till handläggare 
Servicemätning fråga T7 
(KKiK) 

 < snitt  
 

 =snitt 
 

Placering 103 av 144 

(2015 är 
kommunövergripande) 
(1 är bäst, och 144 är 
sämst) 

 

 

 

 Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
  
Divisionen använder som vanligt resultatet av servicemätningen som ett verktyg för förbättringar. Extra 
fokus kommer under 2016 att läggas på att förbättra tillgängligheten i verksamheterna.  
 
 

Årets ekonomiska resultat 
 

Mnkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse Budget 
- Utfall 

Bokslut 2014 Förändring 14-15 

Intäkter 885 882 922 046 36 164 932 501 -10 455 

Kostnader 885 882 946 351 60 469 928 733 17 618 

Netto 0 -24 305 -24 305 3 768 -28 073 

 

(Föregående års resultat inom parantes) 
Division Social omsorg redovisar för 2015 ett 
samlat resultat om -24,3 mnkr, vilket kan 
jämföras med resultatet för 2014 på +3,8 mnkr, 
en försämring med 28,1 mnkr.  
När det gäller nämndområdena visar samtliga 
underskott för 2015. 
 
Vård och omsorg uppvisar ett underskott jämfört 
med budget på -22,5 mnkr för 2015 att jämföra 
med +0,4 mnkr 2014, en försämring med 22,9 
mnkr. De verksamheter som redovisar störst 
underskott är hemtjänsten -19,2 mnkr, äldre- 

demensboenden -5,2 mnkr, boendestöd -3,1 
mnkr samt grupp- och servicebostad -2,9 mnkr. 
 
Att Vård och omsorg visar ett underskott beror 
till största delen på fortsatta problem att få 
ekonomin för hemtjänsten i balans. En annan 
starkt resultatpåverkande faktor är att 
kommunen under året har haft stora problem 
med sitt HR-system. Detta har fått stora 
konsekvenser för DSO som inte har haft 
möjlighet att följa upp sitt resultat på ett korrekt 
sätt under i princip hela året. Avsaknaden av 
möjligheten till korrekta uppföljningar har 
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inneburit att vi inte har haft möjlighet att sätta in 
åtgärder för de verksamheter som har haft 
underskott då det i ekonomisystemet sett ut som 
budgeten är i balans. Vi vet att det fortfarande 
idag finns felaktigheter i vårt resultat och vi litar 
inte på att de siffror vi redovisar är korrekta då 
det är stora oklarheter kring felaktigt utbetalda 
löner. 
 
Hemtjänsten visar en negativ avvikelse med  
-19,2 mnkr (-15,1mnkr) beroende på att för få 
utförda timmar redovisas i förhållande till 
personalkostnaden. Under 2015 har 
hemtjänsten utfört ca 181 000 timmar vilket 
motsvarar samma kvantitet som utfördes under 
2014. Under sista kvartalet för 2015 
genomfördes en omorganisation och 
koordinatorerna flyttades ut i verksamheten. 
Detta har börjat visa resultat i form av bättre, 
effektivare och mer optimerade planeringar samt 
bättre nyttjande av personalresursen. 
Flexibiliteten och möjligheten att göra om i 
planeringen har också ökat i och med detta och 
grupperna har nu möjlighet att ställa om fortare 
när det sker ändringar i besluten avseende 
brukarna.  
Ett omfattande arbete har gjorts i 
planeringsystemet för att få systemet att arbeta 
effektivare och mer optimerat, resultatet av 
denna satsning är att planerarna kan användas 
mer effektivt som resurs för att utföra 
hemtjänstinsatser. Ett arbete kommer att 
påbörjas under 2016 gällande avböjda insatser 
där kund väljer att avböja inplanerade besök. 
Avböjda besök leder till att vi har 
personalkostnader och inga intäkter vilket har 
stor inverkan negativt på hemtjänstens resultat. 
Viktigt inför 2016 är också att beslut omprövas 
inom rimlig tid för att personalresurserna skall 
kunna utnyttjas på bästa möjliga sätt och skapa 
möjligheter för att kunna arbeta mer över 
gruppgränserna. 
 
Boendestöd har en avvikelse 3,1 mnkr (-1,4 
mnkr) beroende på för få utförda timmar 
redovisas i förhållande till personalkostnaden. 
Verksamheten övergick från att få betalt per 
beslutad verkställd kvantitet till att få betalt per 
registrerad tid i likhet med hemtjänsten.  
Detta har medfört att DSO har fått lägre intäkter 
men kostnaderna har inte krympt i samma 
utsträckning varför resultat blir negativt under 
2015. 
 
Äldre- och demensboendena har sammantaget 
en avvikelse om -5,2 mnkr (4,5 mnkr) främst 
beroende på att vi har haft kostnader utöver 
budget för nattbemanning på enheter med 
avdelningar för 8-9 brukare där avdelningarna 
ligger långt ifrån varandra i byggnaderna. 

Kostnaden för detta uppgår till 4 mnkr. 
Enheterna på Arken och Hållet har haft 
kostnader om 1,6 mnkr i samband med 
renovering/ombyggnation, då avdelningarna för 
dementa med psykiatridiagnos evakuerats till 
Myntan och det är i dagsläget oklart om vi 
kommer att få ersättning av landstinget för 
dessa kostnader. 
 
Grupp- och servicebostäder visar en avvikelse 
på -2,9 mnkr (2,1 mnkr) beroende på högre 
lönekostnader än förväntat för främst Myntan, 
Stensgården och Narcissvägen. 
Verksamheten har under året även tagit hem 
flera brukare som tidigare varit externt placerade 
vilket inneburit att divisionens kostnader har ökat 
men att nämnden, som betalar placeringar, har 
kunnat visa lägre kostnader. 
 
Nämndområdet Social visar ett underskott på  
-1,8 mnkr (3,4 mnkr) för 2015, en försämring 
med 5,2 mnkr jämfört mot föregående år. De 
verksamheter som redovisar störst överskott är 
arbetsmarknadsåtgärder +1,3 mnkr, insatserna 
som riktar sig mot barn och unga +0,9 mnkr 
samt Adm/handläggning +1,7 mnkr. Det största 
underskottet återfinns i verksamheten med 
insatser riktade mot vuxna, -6,5 mnkr. 
 

När det gäller insatser riktade mot barn följer 
placeringskostnaderna budget + 0,6 mnkr. 
Antalet placeringsdygn har ökat med 9 % jämfört 
med förra året och kostnaden med 19 %.  För 
övriga insatser finns avvikelser åt båda håll, 
familjehem redovisar ett stort plus medan 
vårdnadsöverflyttningar, jourhem, kontaktfamiljer 
och öppenvård redovisar minus. Totalt sett 
redovisar verksamheten insatser riktade mot 
barn ett plusresultat med 0,9 mnkr (6,6 mnkr). 
 

Avvikelsen mot budget för insatser till vuxna är 
negativ -6,5 mnkr (-6,3 mnkr). Trots detta har 
antalet externa vårddygn minskat något jämfört 
med föregående år. Fram t.o.m. augusti var det 
en ökning sedan dess har vårddygnen sjunkit 
succesivt för varje månad fram till december. 
Kostnaden per vårddygn har dock ökat påtagligt 
till följd av ett ökat antal LVM-ärenden. 10 
personer har varit tvångsplacerade under året. 
Totalt har kostnaden ökat med ca 17 % jämfört 
med förra året. Vi kan vi inte erbjuda vård på 
hemmaplan för alla som behöver och trots 
utökad budget redovisas därmed ett stort 
underskott.  
 
Arbetsmarknadsåtgärder uppvisar ett överskott 
på 1,3 mnkr (1,1 mnkr) jämfört med budget 
beroende på vakanser, högre intäkter än 
budgeterat samt att vissa delar inom 
verksamheten ännu inte har startats upp helt. 
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Årets händelser och aktiviteter 
Grunduppdraget 
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 ska tillgodose den enskildes behov 
och bygga på respekt för självbestämmande och 
integritet.  
 
 
 

 

Internkontroll 
Divisionen har under verksamhetsåret 
genomfört riskanalys/prioritering av 
kontrollmoment inom ramen för internkontrollen. 
Kontrollmoment har planlagts för genomförande 
år 2016. 

Under verksamhetsåret har divisionen granskat 
23 kontrollmoment. Granskningarna berör 
ekonomi, HR, administration och verksamhet. 
 
 

 

Kvalitetssystemet 
Tjänstegarantier 
 
För verksamhet som beställs av Vård- och 
omsorgsnämnden och Socialnämnden finns tre 
tjänstegarantier: 
Kontaktpersonal; varje brukare ska ha en 
kontaktpersonal som han/hon lär känna lite mer i 
personalgruppen.  
Personalkontinuitet; att så få personal som 
möjligt ska finnas kring varje brukare.  
Serveringstillstånd; att när en komplett 
ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 
har inkommit ha ett förslag till beslut inom sex 
veckor och att sökande av tillfälligt 
serveringstillstånd inom en vecka från komplett 
ansökan har erhållit ett beslut. 
Vad gäller de två första tjänstegarantierna finns 
inte någon verksamhetsövergripande indikator 
som på ett bra sätt mäter utkomsten av 
tjänstegarantierna. Snittiden för handläggning av 
serveringstillstånd låg på 27 dagar och översteg 
aldrig de 45 dagar som garantin stipulerar.  
 

Synpunkten 
Under året har totalt 171 synpunkter och 
klagomål inkommit från brukare/klienter/kunder 
och anhöriga. Det stora flertalet av de klagomål 
som inkommit återfinns på individnivå. Brukaren 
eller dess anhöriga upplever brister i 
relation/kommunikation/utförande till enskild eller 
mindre grupper av individer. Ett mindre antal 
beröm har också inkommit. Den relativt stora 
ökningen av synpunkter till divisionen kan delvis 
förklaras med att uppstarten av Myntan 

genererade ökat antal samt ett stort antal 
klagomål från enskild individ.  
 
Medborgar- och kund-/brukarundersökningar 
Division Social omsorg har under året genomfört 
brukarundersökningar i egen regi. Divisionens 
chefer arbetar vidare med analys och 
genomförande av förbättringsaktiviteter. Inom 
äldreomsorgen har divisionen deltagit i 
Socialstyrelsens nationella undersökning. 
Divisionens personal får mycket högt betyg även 
detta år i samtliga undersökningar. 

Jämförelser 
Divisionen deltar i Kommunens kvalitet i korthet 
(KKiK) och samtliga Öppna jämförelser. 
Resultatet från dessa analyseras utifrån olika 
metoder och ligger till grund för genomförande 
av förbättringsaktiviteter i verksamheterna. 
 

Premiering av kvalitetsutvecklande 
idéer och arbetssätt 

År 2015 hade divisionen 21 stycken 
nomineringar till utmärkelsen Årets vägvisare. 
Båda vinstkategorierna vanns av verksamheter 
från Division Social omsorg. 
 
Övrigt 
Lex Sarah 
Under år 2015 har 38 stycken Lex Sarah-
rapporter lämnats in. Rapporterna handlar om 
en mängd olika företeelser och det är en relativt 
stor spridning bland verksamheterna. Händelser 
som rapporterats kan kopplas bland annat till 
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person, boende, etc. Exempel på detta kan vara 
våld mellan brukare, ej svar på larm, bristande 
bemötande. 
 
Divisionen har och fortsätter att prioritera 
implementering av ett nytt kvalitets-
ledningssystem utifrån de krav som ställs i 

föreskrift. Systemet är webbaserat och möjliggör 
bland annat processorienterat arbete och att 
effektivt arbeta med kvalitetsindikatorer och 
verksamhetsnära mått och nyckeltal. 
 
 

 

Medarbetare 
 
Personal DSO 
Större händelser inom HR-området inom DSO 
är arbetet med att erbjuda alla medarbetare i 
Social omsorg heltid, arbetet för att få fler 
utbildningspraktikanter samt att få struktur på 
arbetet med utbildningskrav.  
 
Antal anställda 
Det totala antalet månadsavlönade medarbetare 
har ökat med 21 medarbetare från föregående 
år. Ökningen beror främst på att platser utökats 
för ensamkommande flyktingbarn.  
 
Medarbetare 
Alla medarbetare i Social omsorg har fått 
erbjudande om heltid genom en 
arbetstidsmodell med årsarbetstid 
”Heltidsmodellen”, enligt ett lokalt kollektivavtal.  
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har 
ökat med nästan 1 procent. Medelåldern är 
samma som föregående år. 
 
Rekrytering och pension 
Ett arbete för att få in fler utbildningspraktikanter 
har påbörjats. Placeringsprogrammet KliPP 
införs som underlättar samordning för 
utbildningsanordnare och praktikplatser.   
 
Arbetsmiljö 
Varje arbetsgrupp har gjort en årlig 
riskbedömning av arbetsmiljön och en 
handlingsplan istället för Reflect HRI 
Antal arbetsskadeanmälningar som lämnats in 
under året har minskat med en tredjedel och 
tillbudsrapporterna ligger kvar på samma nivå. 
Orsaken till minskningen är ett systematiskt 
arbete där anmälda arbetsskador tas upp i 
arbetsgruppens APT.  
 

 
Mångfald 
Varje enhet ansvarar för att mål och åtgärder 
behandlas på APT. Riktlinjer för mångfald har 
också varit en stående punkt på divisionens 
samverkansgrupp.  
 

Personalutbildning 

Övergripande utbildningsmål inom division 
Social omsorg är att kontinuerligt vidareutveckla 
god kompetens hos personalen i en lärande 
organisation, vilket innebär att vi ska ta tillvara 
varandras kunskaper och se varandras 
möjligheter. Utbildning som bedrivits under 
verksamhetsåret för alla medarbetare är en 
föreläsning inför vårt arbete med 
arbetsmiljömålet ”Stolt på jobbet”. Utbildningar 
som bedrivits för ett mindre antal medarbetare 
är bland annat i verksamhetssystem, 
förflyttingskunskap, lågaffektivt bemötande, 
fördjupningskurs steg 2 i ÄBIC (Äldres behov i 
centrum), utbildning i nya dokumentations-
föreskriften, Vårdpedagogik och handledning.  
 
Under året har även arbetet med ett regionalt 
och lokalt Vård- och omsorgscollege 
fortsatt. Inom ramen för Vård- och 
omsorgscollege kan arbetsgivare kommunicera 
sina framtida kompetensbehov och tillsammans 
med utbildningsanordnare få inflytande över 
utbildningarnas utveckling, form och innehåll.  
 
Med anledning av nytt HR-system saknas 
uppgift om korttidssjukfrånvaro för 2015. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Klicka här för att ange text. 
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ÅREN SOM KOMMER 
 
 

Division Social omsorg identifierar ett stort 
behov av att utveckla arbetet med att rekrytera, 
kompetensutveckla och behålla kompetent 
personal. Vidare kommer divisionen, som alla 
andra kommunala verksamheter, att anta 
utmaningen med en åldrande befolkning 
 
Den rådande flyktingsituationen med 
asylsökande och ensamkommande barn ställer 
högra krav på DSO:s verksamheter bland annat 
vad beträffar integration, språkkunskaper samt 
interkulturell kompetens.  
 
Arbetet med hälsofrämjande arbetssätt kommer 
att bli allt viktigare i divisonens förebyggande 
strategiska folkhälsoarbete.  
 
Mot bakgrund av resultat i brukarundersökningar 
och i analyser gjorda i verksamheterna ser 
divisionen att arbetet med dokumentation är ett 
utvecklingsområde. 
 
Divisonen fortsätter också arbetet med 
resursomfördelningssystemet med fokus på att 
tydligare koppla behov till resurser samt ett 
effektivt samarbete mellan myndighetsutövning 
och verkställighet. 
 
Den rådande bostadssituationen i kommunen 
och behovet av bostäder för målgrupper inom 
divisionen, ställer fortsatt höga krav på 
samordning och samverkan med olika aktörer 
på området. 
 
Divisonen konstarerar också att socialtjänstens 
uppdrag generellt kommer att bli alltmer 
omfattande. Volymökningar när det gäller de 
befintliga målgrupperna i kombination med nya 
behov hos nya målgrupper ställer högre krav på 
verksamheterna, såväl ekonomiskt som 
kvalitetsmässigt. Konsekvensen av detta blir att 
DSO fortsätter arbetet med att hitta nya smarta 
sätt att effektivisera arbetet.  
 
För att möta den kommande utmaningen ställs 
också högre krav på intern samverkan och 
kunskapsdelning inom kommunen samt på 
samarbetet med externa aktörer som 
exempelvis Landstinget och civilsamhället. 
Divisionen vill dock betona att förväntningarna 
på verksamheterna måste stå i paritet med de 
ekonomiska resurser som tilldelas 
verksamheten. 
 

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. 
 
Arbetet inom PRIO-satsningen har utgått från 
Styrgruppen samt arbetsgrupperna för barn, 
vuxna och äldre. En heltidsanställd projektledare 
har lett arbetet sedan augusti 2014 som också 
varit kontaktperson mot Socialstyrelsen.  
Representanter för Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och anhörig- och 
brukarorganisationerna har utgjort referensgrupp 
för att säkerställa att DSO lever upp till de 
grundkrav och prestationsmål som ställs för att 
ta del av statsbidraget som är kopplat till PRIO- 
satsningen. DSO har uppnått de angivna 
grundkraven och prestationsmålen för åren 
2012, 2013, 2014 och 2015 och därmed erhållit 
statliga medel varje år och nu fortsätter PRIO- 
satsningen i enlighet med den nya 
överenskommelsen mellan regeringen och SKL 
för åren 2016-2018. 
 
När det gäller ekonomin ligger de stora 
problemen inom hemtjänsten och där har 
divisionen fortsatt mycket jobb att göra framöver 
för att få en budget i balans men arbetet är 
påbörjat och vi ser fram emot 2016. 
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VOLYMER OCH NYCKELTAL 
 
 

 
 

Volymer

Målgrupp 
Antal 65 år och äldre av kommuninv. 12870 12 779 12589 12299 11981 11554
      varav 80 år och äldre 3373 3 296 3344 3266 3232 3136
(siffror från SCB 2015-11-01)

Utbud
Antal platser
Antal äldreboendeplatser 446 454 454 439 439 439
     varav demensplatser 179 177 177 170 170 162
Korttidsboende- växelvårdsplatser 24 24 24 28 28 28
Grupp- och servicebostäder LSS 150 143 139 137 135 127

Beslutade timmar personlig assistans SFB 469709 435 084 135404 375902 379914 394688
Beslutade timmar boendestöd 34760 40 476 37288 34946 47621 57128

Övrigt
Antal personer med
Hemtjänst inkl larm 814 1 050 804 805 866 1083
Färdtjänsttilstånd 1952 2 000 1881 1834 1890 1936
Personlig assistans, SFB och LSS 100 86 19 85 84 85
Boendestöd 112 104 113 114 137 120
Daglig verksamhet LSS 224 269 205 200 193 187
Korttidsvistelse (LSS 9:6) 46 41 41 41 40 43
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Volymer och Nyckeltal

Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2015 2015 2014 2013 2012 2011

Ekonomi
Årskostnad brutto/plats äldreboende 548794 483 000 522524 491678 480362 578387
Årskostnad brutto/plats korttidsboende 702390 557 000 684783 632140 629386 658293
Årskostnad brutto/plats särskilt boende LSS 753350 584 000 676526 659437 689972 694236
Bruttokostnad/utförd timme personlig assistans 404 329 315 320 297 294
Bruttokostnad/timme boendestöd 958 348 351 391 366 335
Bruttokostnad/brukare daglig verksamhet FiA 153335 144 000 162992 330847 181118 181435

Prestat ion
Handläggningst ider,  procent
Hemtjänst inom 2 veckor 94 100 94 95 100 100
Trygghetslarm inom 2 veckor 94 100 99 99 100 100
Äldreboende inom 1 månad 83 100 90 83 89 89
Personlig assistans inom 2 månader 66 100 67 70 88 99
Kontaktperson inom 2 månader 88 100 93 95 92 100
Verkstäl l ighets t ider,  procent
Trygghetslarm inom 1 månad 79 100 73 85 75 91
Äldreboende inom 3 månader 95 100 81 94 94 82
Personlig assistans inom 1 månad 100 100 100 100 100 100
Kontaktperson inom 2 månader 75 100 88 85 93 97
Särskilt boende LSS inom 6 månader 87 100 87 96 89 99

Kvalitet
Antal anmälningar Lex Maria 2 0 9 0 0 1
Antal anmälningar  Lex Sarah 38 0 32 38 16 24
Brukarenkät, procent nöjda 88 100 84 84 80 84
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Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2015 2015 2014 2013 2012 2011

Volymer

Insatser för barn och unga
Antal vårddygn på institution/upphand familjehem 5025 7 000 5395 6446 7445 9022
Antal vårddygn i egna familjehem 23298 25 000 23594 25008 26549 26377
Antal vårddygn i jourhem 3147 3 000 3074 2995 2096 1900

Familjestödjare
-Antal uppdrag 221 180 154 140 164 183

Kontaktfamilj/kontaktperson
-Antal uppdrag i genomsnitt/mån 88 85 81 79 82 94

Insatser för vuxna
Antal vårddygn, vuxna
- på institution och upphand familjehem 7117 4 550 7358 5254 3908 2737

Ekonomiskt bistånd
-Antal hushåll 1133 1 000 1069 1062 973 964

Arbetsmarknadsåtgärder
-Antal helårsplatser OSA 15 16
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Analys utfall 2015 
Jämfört med budget 
Under 2015 så ökade målgruppen äldre både 
jämfört mot budget och mot föregående år och vi 
ser en fortsatt ökning av målgruppen framöver. 
 
Vi ser också en stor ökning av beslutade timmar 
personlig assistans och spår att ökningen 
kommer att fortsätta även under 2016. 
 
När det gäller de ekonomiska nyckeltalen för 
VON-s område så råder stor osäkerhet rörande 
siffrorna på grund av 2015 års problem med 

lönesystemet vilket leder till att vi inte vågar dra 
några slutsatser runt dessa nyckeltal. 
 
Inom det sociala området så minskar 
vårddygnen på institution både när det gäller 
barn och vuxna. Dock ökar kostnaden då priset 
på vården har gått upp kraftigt under 2015, när 
det gäller barn så beror kostnadsökningen till 
stor del på brist på platser på HVB-hem med 
anledning av det stora antalet ensamkommande 
flyktingbarnen under 2015. 
      
 

 

Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2015 2015 2014 2013 2012 2011

Insatser för barn och unga
Kostnad per vårddygn
- på institution 3 812 3437 3458 3021 3309
- på upphandlade familjehem 2 406 2444 1937 2300 2480
- på institution och i upphandlade familjhem 4301

- i egna familjehem 595 628 545 548 568
- i jourhem 506 414 1570 484 584
- i egna familjehem och i jourhem 621

Kontaktfamilj/kontaktperson
- kostnad/månad (kr) 2930 3 419 3552 3328 3335 3629

Insatser för vuxna
Kostnad per vårddygn
- på institution 2 293 1974 1969 2193 2010
- i upphandlade familjehem 1 795 1489 1349 1716 1291
- på institution och i upphandlade familjehem 2370

Ekonomiskt bistånd
-Kostnad/hushåll (kr) 48676 42 970 44671 40127 38037 37230

Arbetsmarknadsåtgärder
Nettokostnad/helårsplats OSA 103133 100 000
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MEDARBETARE 
 
 

 
 

Division Social omsorg

Medarbetare

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Bokslut 
2011

Förändr jmf 
2014

Antal anställda
Tillsvidareanställda kvinnor, antal 1 335 1 343 1 344 1 376 1 418 -8
Tillsvidareanställda män, antal 178 166 153 151 162 12
Totalt antal tillsvidareanställda, antal 1 513 1 509 1 497 1 527 1 580 4
Visstidsanställda med månadslön kvinnor, antal 71 66 58 21 41 5
Visstidsanställda med månadslön män, antal 23 11 4 6 8 12

Totalt antal visstidsanställda med månadslön, antal 94 77 62 27 49 17
Totalt antal anställda 1 607 1 586 1 559 1 554 1 629 21

Medelålder¹
Medelålder kvinnor 45,9 45,6 45,5 45,7 45,2 0,3
Medelålder män 40,8 42,2 43,3 43,1 43,5 -1,4
Medelålder totalt 45,3 45,3 45,3 45,4 45,0 0,0

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, %¹
Genomsnittlig sysselsättningsgrad kvinnor, %¹ 87,8 87,2 87,5 87,9 88,1 0,6
Genomsnittlig sysselsättningsgrad män, %¹ 92,4 89,7 89,8 90,8 91,1 2,7
Genomsnittlig sysselsättningsgrad totalt, % 88,4 87,5 87,8 88,2 88,4 0,9

Arbetsskador 245 394 380 159 294 -149
Tillbud 327 323 513 285 220 4

Arbetad tid²
Månadsavlönat arbete¹, årsarbetare 0
Timavlönat arbete, årsarbetare 0
Övertid och mertid, årsarbete 0
Summa arbetad tid, årsarbetare 0 0 0 0 0 0

Fördelning av tid enligt ordinarie arbetstid¹
Producerad tid, % 0,0
Sjukfrånvaro, % 0,0
Varav 90 dgr sammanhängande eller mer, % 0,0
Varav sjuk- och aktivitetsersättning, % 0,0
Tillfällig vård av barn, % 0,0
Studieledighet, % 0,0
Facklig verksamhet, % 0,0
Semester och ferie, % 0,0
Summa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Föräldraledighet, % 0,0
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INVESTERINGAR 
 

Pågående projekt 

 
 
 

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Bokslut 
2011

Förändr jmf 
2014

Sjukfrånvaro, procent av den egna gruppen¹
Per åldersgrupp
     - 29 år 0,0
30 – 49 år 0,0
50 år och äldre 0,0

Per kön
Kvinnor 0,0
Män 0,0

Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr 
sammanhängande eller mer 0,0

¹ Mätningen avser tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön
² Vid beräkning av antalet årsarbetare har 1700 timmar/kalenderår använts. 

Investeringar per Projekt (Tkr)

Ramtyp: Alla ramtyper - Ansvar: Division Social omsorg - Projek ttyp: Investering - Konto: Projek ttotal - Budgetår: 2016

Projekt Utf 2015
Utf alla år 

t o m 2015 P1 Totalt Bud Totalt
Avv Bud
-P1 Totalt

Beräknad 
driftstart

Kommentarer

 Alla inklusive f iktiva () 1 446 16 673 17 064 20 251 3 187

         Fiktiva projekt (f iktiva_projekt) 4 770 4 770

                 Återanskaffning Social omsorg 2015 (projekt0424) 1 770 1 770

                 Digital larmcentral 2015 (projekt0674) 3 000 3 000

         Alla projekt (alla) 1 446 16 673 17 064 15 481 -1 583

                 820179 MÖBLER VÄGPORTEN (820179) 187 187 280 93 aug-13

                 820201 KÖKSUTRUSTNING 2014 (820201) 112 135 135 200 65 dec-14

                 820212 NYCKELFRI HEMTJÄNST (820212) 1 241 5 109 5 500 4 000 -1 500

dec-14 Kostnader fortsätter att 
komma in på detta projekt, 
då samtliga lås ännu ej är 

utbytta

                 820214 MYNTAN INVENTARIER O UTRU (820214) 94 11 242 11 242 11 000 -242 dec-14
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 - Verksamhetsindelad RR  

 

Bilaga 2 – Kontogruppsindelad RR  
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Tekniska Divisionen 

 
 

Verksamhetsberättelse 2015 
Tekniska Divisionen 
 
Tekniska divisionens uppdragsgivare är 
Kommunstyrelsen, Bygg- och tekniknämnden 
samt Kultur- och fritidsnämnden. Styrningen 
sker genom internöverenskommelser vilka ger 
inriktningar och ekonomiska ramar för att 
utveckla förutsättningar för en god service till 
dem som bor, vistas och verkar i kommunen. 
 
Från Kommunstyrelsen finns även uppdraget att 
verka för en god och säker samt utvecklande 
arbetsmiljö för Divisionens alla medarbetare. 
 
Divisionen fokuserar på att utföra alla uppdrag 
med en god kvalitet, en hög grad av 
tillgänglighet och ett professionellt bemötande till 
alla kunder och medborgare. 
 
Divisionens verksamhetsidé är: 

 att förverkliga våra uppdragsgivares visioner 
och göra det enklare, tryggare och 
trivsammare att bo och vistas i Nyköping. 

 att vara en god representant för kommunen 
och en attraktiv, stolt och utvecklande 
arbetsplats. 

 att i samarbete med kommunens övriga 
verksamheter, ansvara för utredningar och 
projektering, byggnation och förvaltning (drift 
och underhåll) av kommunens anläggningar 
för dagens och framtidens behov. 

 
Divisionens ansvarsområden:  
Divisionen ansvarar för förvaltning och 
investeringar inom områdena renhållning, vatten 
och avlopp, parker, vägar, hamn och 
kommunala fastigheter. 
 
 Renhållningen samlar in och hanterar avfall 

på ett miljömässigt riktigt sätt och stimulerar 
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till ökad källsortering. Genom information 
och samverkan bidrar verksamheten till att 
mängden avfall och avfallets farlighet 
minskar. Kommunens kostnader för 
verksamheten finansieras via avgifter enligt 
självkostnadsprincipen. 

 

 Nyköping vatten tillgodoser 
kommuninvånarnas behov av rent och gott 
dricksvatten. Producerat avloppsvatten 
renas och återförs till kretsloppet. VA- 
verksamheten bedrivs så att 
Livsmedelverkets kvalitetskrav på 
dricksvatten samt tillstånden uppfylls. Dag- 
och spillvatten omhändertas på bästa sätt 
för att minska belastningen på kommunens 
nät och för att minska risken för 
översvämningar på fastigheter. Kommunens 
kostnader för verksamheten finansieras via 
avgifter enligt självkostnadsprincipen. 
 

 Gata Park Hamn sköter och underhåller 
gator, parker och Nyköpings hamn. 
Uppdraget utgår från en funktionell 
stadsmiljö där gator och parker tillgodoser 
invånarnas och besökarnas behov av 
trygghet och tillgänglighet. Hamnens 
utformning tillsammans med arrangemang 
och handel bidrar till att göra området till en 
populär mötesplats för invånare och 
besökare. Kommunens kostnader för 
verksamheten finansieras av skattemedel. 

 
 Kommunfastigheter är kommunens 

lokalförsörjare och ansvarar i nära 
samverkan med övriga verksamheter för 
den operativa lokalresursplaneringen. 
Förvaltningen som präglas av flexibilitet och 
effektivitet syftar till att erbjuda lokaler som 
är attraktiva, energieffektiva och 
ändamålsenliga med en sund och säker 
verksamhetsmiljö och som bidrar till hög 
produktivitet. Kommunfastigheter verkar 
även som ett viktigt verksamhetsstöd vid 
inhyrning av externa lokaler till kommunen, 
aktiv avtalsbevakning, myndighetsfrågor och 
lokalanpassningar. 

 
 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 efterlevs 

 
Staben är den funktion inom divisionen som 
aktivt driver utvecklingen av vårt 
verksamhetssystem. Staben fungerar också 
som ett lednings- och operativt verksamhetsstöd 
inom specialistfunktioner Kvalitet, Miljö, 
Arbetsmiljö och IT.  
Diariet säkrar att rutinerna för diarieföring följs 
inom divisionen. Kommunservice besvarar 
professionellt och med stor tillgänglighet 
divisionens inkomna frågor från våra kunder och 
medborgare. 
 
Fordonssamordningen administrerar och 
hanterar kommunens leasade fordon, inklusive 
inköp, avyttring, kostnadsuppföljning och 
statistik. I första hand omfattas leasade 
personbilar och lätta lastbilar.  
 

Divisionen ska kännetecknas av: 
 god service med professionellt bemötande 

till våra uppdragsgivare, kunder och 
medborgare 

 en god struktur, effektivitet och 
ansvarstagande som bland annat resulterar i 
en ekonomisk hushållning 

 en god utveckling av våra verksamheter 
 att vara en attraktiv arbetsgivare med god 

och hälsofrämjande arbetsmiljö 
 ett starkt miljöfokus 

 
Divisionens mål:  
 Divisionen ska ha tydliga mål som syftar till 

att uppnå beställarens uppdrag samt målen i 
våra internöverenskommelser. 

 Respektive verksamhet har ansvaret för att 
ta fram en verksamhetsplan med aktiviteter 
för att våra uppdragsgivares mål i våra 
internöverenskommelser ges de bästa 
förutsättningar att uppfyllas.  

 Divisionens verksamhet utvärderas 
kontinuerligt och korrigerade och 
utvecklande aktiviteter genomförs aktivt. 
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ÅRET SOM GÅTT 
 
 

 
 
Även 2015 kom att bli ett spännande och 
utvecklande år. Många nya större projekt såsom 
Stigtomta skola och ombyggnation av 
Gripenskolan har planerats under året för att 
kunna byggas 2016. Vägprojekt som Västra 
Viadukten och Östra Storgatan har färdigställts 
vilket bidrar till en modern stadskärna. Internt 
har vi fokuserat på att få effektivare processer, 
upphandlat system för aktivare bevakning och 
besvarande av felanmälning samt utvecklat våra 
fem första e-tjänster. Den interna utvecklingen 
syftar till att kunna möta kommunens behov av 
tillväxt och service på ett verkningsfullt sätt. 
Under sommaren undersöktes möjligheten att 
flytta divisionens verksamhet till Spelhagen. Då 
detta inte befanns lämpligt fortsätter projektet att 
hitta ny plats under 2016 eftersom Förrådet är 
en viktig plats att bygga flera av de bostäder 
som så väl behövs i kommunen.  
 

 

Sammanfattning 
 

1. Ombyggnationen av Östra Storgatan till 
gångfartsområde har genomförts och 
gågatan invigdes i slutet av november. 
 

2. För att förbättra miljön i stadskärnan 
infördes en ny parkeringsstrategi i 
början av året. Parkeringsstrategin har 
medfört en ny taxa för felparkering, ett 
ökat antal avgiftsbelagda parkeringar 
samtidigt som en ny gratisparkering har 
anlagts på Brukslagarevägen.  

 
3. Den 1 juli infördes en ny avfallstaxa med 

miljöstyrning för att främja en bättre 
återvinning. Ett omfattande 
kommunikationsarbete har gjorts för att 
informera abonnenter om den nya 
taxan.  
 

4. Ombyggnationen av Västra Viadukten 
och anläggande av en cirkulationsplats i 
korsningen Västra 
Tullgatan/Järnvägsgatan har färdigställts 
under året. Ombyggnationen ökar 
framkomligheten för både oskyddade 
trafikanter och för fordonstrafik samt ger 
en förbättrad miljö i stadskärnan. 
 

5. Inom Kommunfastigheter har ett förslag 
till långsiktig användning av de större 
outnyttjade fastigheterna inom 
kommunens fastighetsbestånd tagits 
fram. 
 

6. En skatepark i betong har anlagts vid 
Träffen och har tagits i bruk av stadens 
skateboard- och kickbikeåkare. 

 
7. I Spelhagen har en ställplats för husbilar 

anlagts under våren.   
 

8. Återvinningscentralen i Tystberga har 
invigts under året. Det var den sista 
åtgärden för att nå en förbättrad 
insamling av grovavfall, något som 
startade i och med att 
återvinningscentralen på Lennings väg 
stängdes. 

 
 

9. VA har haft fokus på arbete med 
underhåll och planering för avloppsverk. 
Därefter fokuseras arbetet på 
vattenverken. Parallellt med detta har 
man under året arbetat med minimering 
av kemikaliekällor till reningsverket i 
enlighet med Revaq certifiering 2014. 
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10. Fortsatt modernisering och ombyggnad 
av Brandholmens reningsverk. 

 
 

Den samlade bedömningen är att verksamheten 
utförts enligt beställt uppdrag och fastställda 
krav. Verksamheten hanterar ett stort antal 
synpunkter, ärenden och olika typer av kontakter 
med medborgare och ett kontinuerligt arbete 
pågår för att effektivare svara upp mot 
medborgarnas behov och förväntningar. Under  
 

året har exempelvis en ny taxa för hushållsavfall 
införts, för att främja en bättre återvinning. Årets 
resultat totalt för Tekniska divisionen var i nivå 
med budget - 0,6 mnkr. 
 
 
 
 

Årets verksamhetsresultat 
Måluppfyllelse för prioriterade målområden 

Grön omställning 
De övergripande målen för grön omställning i Nyköpings kommun är: 
Att Nyköpings kommuns strategiska planering och verksamheter gör det lätt för medborgarna att göra miljövänliga val i 
vardagen. Att kommunen ska vara ett föredöme och välja de bästa alternativen ur miljösynpunkt vid all kommunal 
upphandling och vid inköp. Detta så att: 

 Utsläpp av växthusgaser minskar  
 Tillståndet i våra vatten förbättras 
 Mängden restavfall minskar  

(Miljö och folkhälsopolicy) 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

1) Mängden restavfall 
minskar (Miljö- och 
folkhälsopolicy 2012-
2015) 

 

Återvunnet hushållsavfall i 
förhållande till totala 
mängden hushållsavfall 
ska öka 
 

 50 % 51 % 54 % - 
 

 

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

Andel nöjda medborgare 
angående gång- och 
cykelvägar 
”Nöjd medborgarindex 
gång- och cykelvägar” 
(SCB medborgar-
undersökning 

53 50 52 54 53 

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

Andel 
nyproducerad 
fastighet med 
högre krav 
(Kommunfastigheter) 

 0 % 
(2013) 

Ej mätt 100 % 100 % 

4) År 2020 har den totala 
energiförbrukningen i 
kommunens fastig-
heter minskat med 20 
% till 5600 MWh. 

Energiförbrukning i 
Kommunens egen- 
förvaltade fastigheter, 
kWh/kvm (Tekniska div) 

 153 
kWh/kvm 
(2013) 

125 
kWh/kvm 
(2014) 

< föreg 
år 

119 
kWh/kvm 

 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
 

1) Målvärde kan inte anges vid bokslutet. Resultat redovisas via KkIK i mars. 
2) Målet är inte uppfyllt. Under året har flera åtgärder och insatser genomförts för att öka nöjdheten och även 

antalet cyklister. Utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet har skett, tydligare markering av gång- och 
cykelvägar samt montering av cykelpumpar. För att nå målet planeras ytterligare åtgärder i form av 
cykelparkeringar med tak, förbättrad vinterväghållning och utökat beläggningsunderhåll. 

3) Målet är uppfyllt. Under året har en fastighet, Svalsta förskola, tillkommit. Energikravet understiger 
Boverkets byggregler med 10 %. 
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4) Målet är uppfyllt. Energiförbrukningen i de egenförvaltade fastigheterna är 6 kWh lägre än utfall 2014. Som 
jämförande mått kan anges att kostnaderna för energiförbrukning har minskat kraftigt under 2015 från 157 
kr/m2 vid bokslut 2014 till 125 kr/m2 vid bokslut 2015. Utfallet beror till stor del på varmare höst, vinter och 
vår än normalt. Vidare beror utfallet på de energieffektiviseringsåtgärder som under flera år genomförts samt 
på att planerat underhåll och reinvesteringsmedel används till att minska värmeförluster från fastigheter 
genom tilläggsisolering, utbyte av fönster och utbyte till mer energieffektiva ventilationsaggregat. Trots att 
detta arbete av ekonomiska skäl enbart kunna genomföras på en mindre del av fastighetsbeståndet 
medverkar det till att minska energikostnaderna. 

 

Tillväxt 
De övergripande målen för tillväxt som alla ska bidra till i Nyköpings kommun är: 

 Att befolkningen ska öka med 700 invånare/år.  
 Att skapa ett bra företagsklimat med god och snabb myndighetshandläggning.  
 Att fler arbetstillfällen utvecklas på den lokala arbetsmarknaden. 
  (Vision 2020) 

 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

5) Nyköpings VA- 
anläggning skall 
vara långsiktig 
hållbar och 
klimatanpassad för 
att kunna 
tillhandahålla robust 
Vattenförsörjning. 
(VA policy) 
 

Förnyelse av 
vattenledningsnätet 

 0,9%  0,9% 1,0% 0,6% 

 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
5) Målet är inte uppfyllt. Nyköping Vatten har en god utveckling av renoveringstakten och en långsiktig plan. Att 

målen inte uppnåtts beror på att kostnaderna påverkas både av dimensioner och längder och att det är en stor 
andel större dimensioner som förnyats under året.  

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

 Goda resultat och nöjda brukare (Vision 2020) 

 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

6) Nyköping ska ha en 
funktionell stadsmiljö 
som medborgarna är 
nöjda med 

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

- 6,3 7,0 6,4 6,8 

7) VA-verksamheten ska 
ha nöjda abonnenter 

Värde på frågan ”Vad tror 
eller tycker du om din 
kommuns vatten- försörjning?
” (SCB med- 
borgarundersökning 

Saknas 6,9 7,6 7 7,8 

8) God service både 
internt och externt 

Företaget upplevelse av 
effektivitet i NKI, SBA 

 Rank 72 Ingen 
mätning 
2014 

>före- 
gående år 

69 (Q1-3) 
 

9) God service både 
internt och externt 

Företagarnas upplevelse av 
tillgänglighet NKI, SBA 
 
 

 Rank 70 Ingen 
mätning 
2014 

>före- 
gående år 

68 (Q1-3) 
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Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
 

6) Målet är uppfyllt även om utfallet inte överstiger toppåret 2014. Återgärder har genomförts för att skapa en 
attraktivare stadsmiljö. 

7) Målet är uppfyllt. En trolig förklaring till de senaste årens utveckling är att det har varit färre störningar i 
vattenleveranserna än tidigare. 

8) Målet är inte uppfyllt. Måttet avser betygsindex enligt SBA för markupplåtelse kvartal 1 och 2, vilket visar en 
minskning av kundnöjdheten i förhållande till 2013. Analys och handlingsplan för åtgärder kommer att 
utarbetas våren 2016. 

9) Målet är inte uppfyllt. Måttet avser betygsindex enligt SBA för markupplåtelse kvartal 1 och 2, vilket visar en 
minskning av kundnöjdheten i förhållande till 2013. Analys och handlingsplan för åtgärder kommer att 
utarbetas våren 2016. 

 

Delaktighet 
De övergripande målen för delaktighet som alla ska bidra till är att: 

 Alla brukare upplever att de kan påverka sin vardag  
 Alla kan vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet 

(Miljö och folkhälsopolicy) 

 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

10) Information och 
kommunikation till 
medborgare ska öka 
för att skapa 
förutsättningar för en 
ökad delaktighet 

Kommunikationsplan ska 
finnas inom alla verksam- 
heter på Tekniska divisionen 
(egen mätning) 

  Nej Ja Nej 

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

Antal insatser som 
verksamheterna genomför för 
att öka delaktigheten 

- - Nytt 5 10 
 

 

12) Information och 
kommunikation till 
medborgare och 
abonnenter ska öka 

Antal insatser som 
verksamheterna genomför för 
att öka delaktigheten 

- - Nytt 10 12 

 

 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
10) Målet är delvis uppfyllt. För division som helt och Renhållningen har kommunikationsplan funnits dock ej för 

samtliga verksamheter. En komplett plan beräknas finnas mars 2016. 
11) Målet är uppfyllt. Deltagande i bland annat i Trafikantveckan, Cykla i Nyköping och Skräpplockardagarna.  
12) Målet är uppfyllt för Renhållningen som har genomfört 9 (5)insatser under året. Ett flertal informationsinsatser 

har gjorts under året med bland annat föreläsningar på skolor, till föreningar. Foldern ”Kasta rätt” har getts ut 
två gånger. I samband med införande av nya taxan besöktes ett antal fastighetsägare.   
Målet är inte uppfyllt för Nyköping Vatten som har genomfört 3 (5) insatser under året. Deltagande på 
bomässa samt genomfört en kretsloppstävling för årskurs 4-5 i Nyköpings skolor i samband med 
Världsvattendagen.  
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Tillgänglighet 
De övergripande målen för tillgänglighet som alla ska bidra till är: 

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

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

 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

13) Medborgarna ska 
uppleva en hög 
tillgänglighet till åter- 
vinningscentraler 

Värde på fråga Fr B 12:2 ”
Vad tror du om tillgänglig- het 
till återvinnings-centraler i din 
kommun? 

 4,8 5,8 6,5 6,3 

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

Antal genomförda åtgärder 
för att förbättra 
tillgängligheten på allmänna 
platser. 

5 5 5 5 34 

 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
13) Målet är inte uppfyllt. En fortsatt positiv utveckling. Tillgängligheten är god jämfört med andra kommuner men 

nedläggningen av återvinningscentralen på Lennings väg påverkar ännu, upplevelsen är att det är långt till 
Björshult jämfört med ÅVC på Lennings väg. 

14) Målet är uppfyllt. En tillgänglighetsinventering av allmänna platser har genomförts och brister har åtgärdats. 
Flera större projekt som genomförts har inneburit att fler åtgärder för ökad tillgänglighet har genomförts än året 
målsättning. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning vid kommunens badplatser är god. 
Kompletterande anpassning har skett på badplatser som är klassade som tillgänglighetsanpassade badplatser.  

 

Produktionsstyrelsemål 
Kommunal organisation 
Nyköping ska stärka sin ställning som en attraktiv arbetsgivare (Personalpolicy) 
 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

15) En hälsofrämjande 
arbetsplats 
(personalpolicy) 

Korttidsfrånvaro dag 1-14 
(personal-system) 

- 1,96 - <1,96 ingen 
mätning 
2015 

16) Ett gott ledarskap 
(personalpolicy) 
 

 

Andel enheter som har 
återkopplat medarbetar-
enkäten 

- - 75%  100% Ingen 
mätning 
2015 

3  
4 Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
 

15) I samband med byte av HR-system har uppgift om årets korttidssjukfrånvaro inte kunnat inhämtas ännu. 
16) Ingen medarbetarenkät har genomförts under 2015. Ett stort fokus har varit på den fysiska arbetsmiljön på de 

arbetsplatser där Tekniska divisionen verkar. Exempel på åtgärder är översyn av besiktningar av 
produktionshjälpmedel, skyddsronder och rutiner för riskfyllda arbetsmoment. 

 

5  

6 Målområde: Grön omställning  
Att Kommunen ska vara ett föredöme och välja de bästa alternativen ur miljösynpunkt vid all kommunal upphandling och 
inköp. Detta så att: 

 Utsläpp av växthusgaser minskar 
 Tillståndet i våra vatten förbättras 
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 Mängden restavfall minskar  
(Miljö och folkhälsopolicy) 
 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

15) 2020 ska 
transportsektorns 
årliga förbrukning 
av fossila bränslen 
minska med 20 % 
jämfört med 2005. 

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

52,5% 34,7% 24,7% 37% 21% 

 
Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 

15) Målet är inte uppfyllt. Den nedåtgående trenden beror på att miljöbilsdefinitionen ändrades 2013. Från 2016 
kommer andelen att öka igen till följd av att ett stort antal leasade fordon byts ut. 

 

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

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

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

 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

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

Svarstid till handläggare 
Servicemätning fråga T7 
(KKiK) 

 

    Målet 
avser inte 
Tekniska 
divisionen 

 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
16) Målet T7 avser inte Tekniska divisionen. Tekniska divisionen har uppföljningar på måtten Tillgänglighet via 
telefon T1, bemötande T5, svartider på e-post E3, utfall och kommentarer återfinns på sid 14 under stycket 
jämförelser. 
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Årets ekonomiska resultat 
 

Mnkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse Budget 
- Utfall 

Bokslut 2014 Förändring 14-15 

Intäkter 
Renhållningen                      

Nyköping Vatten 

Gata Park Hamn 

Kommunfastigheter 

Administration 

561 
  76 

  65 

  67 

336 

  17 

562 
  77 

  65 

  69 

337 

  14 

   1 
   1 

   1 

   2 

   1 

  -3 

532 
  78 

  60 

  59 

321 

  16 

 30 
  -1 

    5 

  10 

  16 

  -2 

Kostnader 
Renhållningen 

Nyköping Vatten 

Gata Park Hamn 

Kommunfastigheter 

Administration 

-561 
  -76 

  -65 

 - 67 

-336 

 -17 

-563 
 - 78 

 - 67 

  -68 

-336 

  -14 

  -2 
  -2 

  -2 

  -1 

   - 

   3 

-536     
  -75 

  -61 

 - 63 

-322 

  -15 

  27 
   3 

   6 

   5 

  14 

  -1 

Netto    0    -1   -1    -4    4 

 

 
Renhållningen 
Jämfört med budget 
Resultatet 2015 slutade på – 1,1 mnkr vilket är 
sämre än budget med samma belopp. Den stora 
avvikelsen på kostnadssidan avser inköp av 
påsar för matavfallsinsamling. Kostnaderna har 
ökat sedan införandet av den nya biopåsen 
2014. 
 
I samband med införandet av ny taxa för 
hushållsavfall i juli 2015 har ett stort antal 
hushåll valt att byta storlek på kärl vilket har 
medfört ökade kostnader för att svara upp mot 
efterfrågan av nya kärl. 
 
På grund av försenad leverans av nya 
renhållningsfordon har Renhållningen haft ökade 
kostnader för bilreparationer. 
 
Avfallsanläggningen i Björshult har haft höga 
kostnader för omhändertagande av lakvatten till 
följd av att planerade åtgärder har försenats. 
Förseningar i byggandet av nytt lakvattendike 
har inneburit att ytvatten och lakvatten inte har 
kunnat separeras vilket har medfört att även 
ytvatten har varit tvunget att behandlas som 
lakvatten vilket har medfört att kostnader för 
omhändertagande av lakvatten blivit högre än 
förväntat. 
 
Intäkterna för försäljning av återvinnings-
material är lägre än budget, till följd av att 
volymerna är lägre men framförallt beroende på 
att priset för återvinningsmaterialet har sänkts.  
 
Jämfört mot föregående år 
Lägre intäkter på försäljning av 
återvinningsmaterial på grund av fallande priser.  
 

 
 
 
Tippintäkterna på avfallsanläggningen har ökat i 
och med ökade volymer mottaget avfall 
samtidigt som kostnaderna för 
behandlingsavgifter har ökat.  
Lakvattenkostnaderna har till följd av bland 
annat en nederbördsrik sommar ökat med 500 
tkr. Kostnader för matavfallspåsar och inköp av 
kärl har ökat med 650 tkr. 
 
Jämfört med delårsprognos 
Intäkterna är 0,5 mnkr högre än 
delårsprognosen bl a till följd av högre ersättning 
från Oxelösund avseende del i Björshult samt 
intäkter för mottaget avfall.. Resultatet blev 
sämre än prognostiserat till följd av minskade 
intäkter för återvinningsmaterial kombinerat med 
ökade kostnader för behandling och transporter. 
 
Nyköping Vatten 
Jämfört med budget 
Årets resultat 2015 blev – 1,3 mnkr vilket är en 
avvikelse mot budget med samma belopp. 
Intäkterna ökade för lakvatten till följd av ökad 
nederbörd. Tjänster under 2015 som inte tillsatts 
har inneburit lägre lönekostnader men samtidigt 
ökade konsultkostnader.  
Minskade externa intäkter för till exempel 
arbeten gentemot NOVF. Kostnaderna ökade för 
drift och reparationer samt för inköp av 
drivmedel. Trenden visar på att kostnader för 
serviceuppdraget har ökat under året där den 
större delen avser kontakter med kunder och 
utredningar. Vattenlaboratoriet visar på en liten 
vinst med 0,1 mnkr för 2015. 
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Jämfört med föregående år: 
Lakvattenintäkterna har ökat. Minskade intäkter 
för externa uppdrag på grund av färre 
förfrågningar och svårigheter att utföra tjänster 
externt. 
Från och med 2015 har VA fått ersättning från 
nämnden enligt faktiska kostnader för slam i 
samband med Revaqcertifieringen. 
Lönekostnaderna är 1,0 mnkr lägre än 
föregående år till följd av ej tillsatta tjänster.  
Vattenlaboratoriet visar en liten vinst på 0,1 
mnkr en förbättring mot föregående år med 0,5 
mnkr. 
 
Jämförelse mot delårsprognos:  
Delårsprognosen beräknades till 0 mnkr men 
utfallet slutade på – 1,3 mnkr. Ökade kostnader 
för underhåll samt utredningar kopplat till 
Kustledningen. Resultatet är avstämt med BTN. 

 
Gata Park Hamn: 
Jämfört med budget 
Resultatet 2015 slutade på 1,4 mnkr en 
förbättring mot budget med samma belopp samt 
1,2 mnkr bättre än föregående år. Intäkterna 
överstiger budget med totalt 1,9 mkr. Extra 
ersättning från Bygg- och tekniknämnden 
avseende bland annat vinterväghållningen och 
belysning i Gästhamnen. Ersättning för utförda 
arbeten och tjänster överstiger budget och avser 
vinterunderhåll till Kommunfastigheter samt 
utförda arbeten och tjänster till annan 
förvaltning. 
Kostnaderna för Serviceuppdraget har överstigit 
budget med 1 mkr. Avvikelsen beror till stor del 
på en extra tillsatt tjänst för GIS. 
Under året har entreprenör för 
parkeringsövervakning bytts ut vilket har medfört 
0,5 mnkr i lägre kostnader.  
Kostnaderna för gatubelysningen är 0,5 mnkr 
högre än budget. Antalet belysningsstolpar har 
ökat och många av stadens 
belysningsanläggningar är av äldre modell som 
kräver ett tätare underhåll 
 
Jämfört med föregående år 
Gata Park Hamn ökade intäkterna med totalt 5,9 
mkr mellan år 2014 och 2015. Intäktsökningen 
är framförallt kopplad till att kommun-
ersättningen för asfaltsbeläggning ökat med 3,8 
mkr mellan åren. Utöver detta har extra 
kommunersättning betalats ut 2015 för extra 
insatser avseende vinterväghållningen och 
belysning i Gästhamnen. De totala kostnaderna 
ökade med 4,7 mkr mellan åren och kan 
framförallt förklaras med att 

entreprenadkostnaderna för asfaltsbeläggning 
har ökat mellan åren. 
Intäkterna inom Gata har ökat med totalt 1,7 mkr 
mellan år 2014 och 2015. Intäktsökningen är 
främst kopplad till att kommunersättningen har 
ökat med 1,5 mkr inom verksamheterna 
barmarksunderhåll och vinterväghållning.  
 
Jämfört med delårsprognos: 
Årsprognosen i delårsbokslutet uppgick till -0,4 
mkr men har förbättrats till +1,3 mkr. Den 
främsta orsaken till det förbättrade årsresultatet 
är att kostnaderna för barmarksunderhåll blev 
lägre än prognostiserat på grund av att fler 
arbeten utförts i egen regi. 
Inom Parkering har kostnader för entreprenad-
tjänster blivit lägre än prognostiserat på grund 
av att inga omfattande reparationer på 
parkeringsautomater behövdes under hösten. 
 
Kommunfastigheter: 
Jämfört med budget 
Årets resultat slutade på 0,5 mnkr vilket var 
bättre än budget med samma belopp och 3,2 
mnkr bättre än föregående år. Intäkterna är 0,9 
mnkr högre än budget och avser till större delen 
ej budgeterade ersättningar för el och fjärrvärme 
på egna fastigheter, ersättning från 
försäkringsfonden för skador samt för arbete 
med flyktingboende.  
Hantering av kommunkontrakt övertogs från 
DSO den 1 oktober vilket också bidrog till ökade 
intäkter. Kostnaderna överstiger budget med 0,4 
mnkr. Den största förändringen består av ökade 
kostnader för planerat underhåll, skador, 
skadegörelse och förebyggande underhåll. 
Genom lägre kostnader för energi, 
kapitaltjänstkostnader och uppnådda 
effektiviseringsvinster bland annat på grund av 
att vakanta tjänster inte återbesatts har dessa 
kostnader förts till planerat underhåll och 
förebyggande underhåll enligt 
internöverenskommelse för 2015. 
 
Jämfört med föregående år 
I jämförelse med utfall 2014 innehåller resultatet 
för 2015 helårseffekt av äldre- och 
trygghetsboendet Myntan och högstadiet Alpha. 
Vidare innehåller bokslut 2015 halvårseffekt av 
den nya förskolan i Svalsta. Dessa objekt ökar 
omslutningen med 29 mnkr. 
Kvarvarande kostnader för TAC-projektet 
avslutades vid bokslut 2014 vilket påverkade 
resultatet för 2014 genom ett underskott med 
2,7 mnkr. Kommunfastigheter har därmed 
mellan åren gjort en resultatförbättring med 3,1 
mnkr.  
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Jämfört med delårsprognos 
I jämförelse med delårsbokslutet uppvisar 
Kommunfastigheter ett positivt resultat med 0,5 
mnkr. Detta beror till större delen på ej 
budgeterad återbetalning av vattenkostnader på 
Hjortensbergsbadet från BTN. I jämförelse med 
delårsprognosen påverkades 

Kommunfastigheter även av utrangeringen av 
Vrena förskola med 0,3 mnkr. 
Ökade intäkter avseende hyra för Långberg och 
ersättning för åtgärder med anledning av 
flyktingsmottagande. Dessa intäkter har 
omvandlats till planerat underhåll. 
 
 

 
 

Årets händelser och aktiviteter 
Grunduppdraget 
 
Renhållningen: 
Renhållningen ska svara för verksamheten 
Renhållning enligt gällande lagar och 
förordningar samt kommunens styrdokument; 
verksamhetsplaner, budget och tillämpad praxis.  
Verksamheten omfattar  

 Insamling av avfall  
 Drift av återvinningscentraler 
 Drift av Björshults avfallsanläggning 
 Serviceuppdraget 

 
Renhållningen har inte uppfyllt målet med 
omhändertagande av den deponigas som 
uppstår på avfallsanläggningen. Den nya 
kompressorstationen har delvis trimmats in 

under 2015 men det finns kvarstående brister i 
ledningsnätet till kompressorstationen. 
Lakvattendikena som tar hand om lakvatten från 
avfallsanläggningen har påvisat brister och 
åtgärder har under året vidtagits för att förhindra 
läckage av lakvatten till omgivande mark. Dock 
återstår några områden där tillfälliga lösningar 
har anlagts. 
 
I övrigt har uppdraget under året utförts enligt 
internöverenskommelsen.  
 
Nyköping Vatten: 
Nyköping Vatten ska tillgodose 
kommuninvånarnas behov av rent och gott 
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dricksvatten. Producerat avloppsvatten ska 
renas och återföras kretsloppet. 
Livsmedelsverkets kvalitetskrav på dricksvatten 
ska uppfyllas. Dag-och spillvatten ska 
omhändertas på bästa sätt för att minska 
belastningen på våra nät och minska risken för 
översvämningar på fastigheter. 
Under året har Nyköping Vatten arbetat utifrån 
gällande VA-plan och VA-strategi. Tre gamla 
vattenverk har avvecklats och kommande år 
kommer två verk per år att avvecklas. Fortsatt 
planering pågår för mindre avloppsverk, strategi 
för åtgärdsplaner och arbetsmiljö. 
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. 
Inmätningen av kommunens VA-nät går enligt 
plan och beräknas färdigt första halvåret 2016. 
Uppströmsarbete fortgår för att bibehålla 
miljöcertifieringen av slammet. Utbyggnaden av 
Brandholmen fortsätter och beräknas vara klart 
2017. 
Exploatering av Buskhyttans gamla sågområde 
med större investeringar av VA-anläggningen 
pågår. 
 
Gata Park Hamn 
Avseende mål utifrån kommunens 
handlingsprogram för en säkrare och tryggare 
kommun så är de delvis uppfyllda. 
Informationskampanjer och 
hastighetsanpassning i bostadsområden till 30 
km/tim har genomförts. Arbetet med att förbättra 
cykelvägar och säkra övergångsställen och 
gångpassager pågår kontinuerligt. 
 
Kommunfastigheter 
Under 2015 har den nybyggda Svalsta förskola 
tagits i drift.  
2015 har präglats av stora utmaningar för 
Kommunfastigheter som medfört omställningar 
och neddragning av kostnader på grund av 
minskad ersättning enligt 
internöverenskommelse i budget. Den minskade 
ersättningen ledde till en budgetmässig 
neddragning av planerat underhåll till 39 kr/m2. 
Bokslutet visar på ett utfall på 76 kr/m2. De 
minskningar för energi- och 
kapitaltjänstkostnader samt de 
effektiviseringsvinster som uppnåtts under året 
har enligt överenskommelse i 
internöverenskommelse förts över till planerat 
underhåll och förebyggande underhåll.  
Kostnaderna för fastighetsunderhållet fördelar 
sig med 61 % förebyggande underhåll och 39 % 
akut underhåll. Det förbyggande underhållet har 

ökat i jämförelse både med budget och 
föregående år. 
Planerat underhåll och förebyggande underhåll 
har prioriterats till planerade fastighetsåtgärder 
som inneburit att tomställd lokal tagits i drift.  
Hösten 2015 har medfört ett omfattande 
merarbete för att iordningsställa lokaler för 
tillfälliga boendeplatser för flyktingar vid 
Strandstuvikens camping samt HVB-hem och 
utslussningslägenheter för ensamkommande 
barn. 
Under 2015 har processer och rutiner för 
kommunkontrakt utarbetats. 
Kommunkontrakt hanteras av 
Kommunfastigheter på uppdrag av DSO sedan 
oktober. Totalt omfattar kommunkontrakt cirka 
120 lägenheter. 
Arbetet med utbyte av kvarvarande 
oljeanläggningar har påbörjats men inte kunnat 
slutföras på grund av försenad upphandling. 
Samtliga återstående oljeanläggningar planeras 
vara utbytta under 2016. 
Hantering av anmälda fel i fastigheter har 
genomlysts och omarbetats. Arbetet färdigställs 
våren 2016. 
I Kommunfastigheters uppdrag ingår att ansvara 
för kommunens operativa lokalresursplanering i 
syfte att kommunens lokaler nyttjas optimalt ur 
ett verksamhets- och kostnadsperspektiv. 
Lokalberedningsprocessen utvecklades under 
2010. Under året har lokalberedningsprocessen 
reviderats och fastställts av lokalstyrgruppen. 
Mallar för att dokumentera arbete i de olika 
stegen har saknats och under året har dessa 
utvecklats och fastställts av lokalstyrgruppen. 
Under året har Kommunfastigheter medverkat i 
projektet Hälsosam förskola. Inom ramen för 
projektet har förekommande material i golv och 
väggar inventerats. Med anledning av resultatet 
och om finansering tilldelas kan förtida utbyte av 
material bli aktuellt. 
 
 Fordonssamordning 
Kommunens Fordonssamordning 
vidareutvecklades under 2015 och uppdraget att 
införa bilpooler inom kommunen fortskred. Ny 
bilpool vid Stadshuset startades i december. 
 
Övrigt 
Under året har 57 investeringsprojekt avslutas. 
17 projekt som avslutades hade en budget på 1 
mnkr eller mer.  
I 30 % av projekten har budget överskridits och i 
70 % av projekten har kostnaderna blivit lägre 
än budget. Totalt återlämnades 34,9 mnkr. I 
avslutade projekt ingår Äldreboende Myntan 
som driftsattes i september 2014. 
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Av pågående projekt dec 2015 kan nämnas Nya 
kustledningen, Hjortensbergsbadet, 
gymnasieskolan Gripen, moderniseringen av 
reningsverket vid Brandholmen samt flytten av 
Tekniska divisionen.   

 
 
 

 

Internkontroll 
Internkontroller för år 2015 har genomförts inom 
en rad områden: 
För områden inom Ekonomi -
 ”leverantörsbetalningar” och ”attesträtt”. 
Internkontrollen visar på rutinerna fungerar med 
ett fåtal brister. Punkterna kvarstår med 
stickprover för 2016.  
För områden inom Personal och medarbetare 
finns ”APT genomförs med obligatoriskt innehåll” 
och ”medarbetarsamtal med skriftlig 
utvecklingsplan”. Dessa genomförs men 
internkontrollen visar på vissa brister gällande 
dokumentation varför verksamheterna fått i 
uppdrag att följa rutinen bättre inför 2016. Inom 
kontrollområde ”olyckor i samband med 
hantering av kemikalier” har flera förbättringar 
gjorts med bland annat kemikalieinventering och 
bättre ordning vid förvaring. Inga olyckor har 
skett men risken bedöms ändå så pass hög att 
punkten kvarstår och arbetet fortsätter genom 

ett nytt arbetssätt och utbildning av berörd 
personal. 
 
För kontrollområde ”systematiskt 
arbetsmiljöarbete” ska antal tillbud mätas. Det är 
fortfarande svårigheter att få medarbetarna att 
skriva rapport om tillbud. Punkten kvarstår och 
rutinen kommer att ses över och kompletteras 
med en riskbedömning. 
Punkten ”IT-säkerhet, antal system med BITS-
planer ” är nu under kontroll och inga ytterligare 
åtgärder krävs.  
Slutligen finns tre områden på verksamhetsnivå 
”uppföljning av ventilationsbesiktning (OVK) i 
kommunens fastigheter”, ”elsäkerhet” och 
”service utförs på leasade fordon”. För 
punkterna ventilation (OVK) och elsäkerhet finns 
fortfarande avvikelser och rutinerna behöver 
utvecklas och följas upp. Fordonspunkten är nu 
under kontroll och service utförs enligt plan. 
 

 

Kvalitetssystemet 
1 Tjänstegarantier 
De fyra tjänstegarantier som berör Tekniska 
divisionens verksamhet är belysning (utbyte av 
trasiga lampor utifrån plan), gaturenhållning 
(städning av prioriterade områden), 
sandupptagning och vintervägunderhåll 
(påbörjar snöröjning när det kommit mer än 4 
cm snö). Likt 2014 så är dessa tjänstegarantier 
till huvuddelen uppfyllda av produktionen. 
Städning i prioriterade områden har inte skett 
dagligen under vinterhalvåret, däremot under 
sommarhalvåret. Trasiga ljuskällor byts i 
enlighet med tjänstegarantin, däremot inte då 
det är armatur- eller kabelfel. Sandupptagning 
och vinterväghållning har skett enligt 
tjänstegarantin. 
 
 
2 Synpunkten 
Betydligt fler synpunkter har inkommit till 
Tekniska divisonen under 2015 i jämförelse med 
2014. Fördelning enligt tabellen nedan.  

 
Tabell – fördelning av synpunkter inom Tekniska 
divisionen 2015 (2014)  
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Tabell - fördelning mellan kategorier 
88 % av inkomna synpunkter till tekniska 
divisionen berör verksamheten 
Gata/Park/Hamn. Många synpunkter har 
inkommit avseende parkering, vinterväghållning 
och trafiksäkerhet.  62 % av synpunkterna är 
besvarade inom 14 dagar vilket är en försämring 
jämfört med föregående år. Anledningen till 
längre återkopplingstid beror på den 25-
procentiga ökningen av mängden inkommande 
synpunkter i kombination med arbetsbelastning 
på handläggarna. Innan januari månads slut 
bedöms samtliga inkomna synpunkter för 2015 
vara återkopplade och avslutade. 
Exempel på synpunkter som lett till åtgärd är 
bland annat säkerhetsåtgärder vid 
övergångställe, uppsättning av nya skyltar, 
bland annat om förbud mot tippning och 
begränsad hastighet, uppdateringar med bland 
annat avfallsguiden på hemsidan.  
Tekniska divisionen planerar för att lägga ut 
information om inkomna synpunkter på 
Nyköpings kommuns webbplats.  
 
3 Medborgar- och kund-

/brukarundersökningar 
Gata/Park/Hamn har under året genomfört en 
brukarundersökning i form av en enkät riktad till 
cyklister. Enkäten har haft 268 svaranden och 
visar bland annat deras resvanor och vilka 
områden som de bedömer vara viktigast att 
satsa på inom området cykling. Undersökningen 
visar att trafiksäkerhet, separering av gång- och 
cykeltrafikanter samt vägvisning bedöms vara 
viktigast att satsa på inom det aktuella området.    
SCB:s medborgarundersökning mäter nöjdheten 
hos kommunens medborgare. För 
verksamheterna som berör Tekniska divisionen 
– Gång- och cykelvägar, Gator och vägar, 
Renhållning och sophämtning samt Vatten och 
avlopp ser vi en positiv trend inom alla områden 
utom belysning av gator och vägar som sjunkit 

något jämfört med föregående år. Utbyte av 
belysningen pågår vilket bör förbättra 
upplevelsen av en bättre belysning. Kontinuerligt 
pågår ett arbete med att förbättra belysning vid 
övergångsställen. Det är också ett viktigt och 
ständigt aktuellt arbete med att kommunicera ut 
de åtgärder som görs inom aktuella områden. 

 
4 Jämförelser 
De tre första måtten i KKiK (del av 
servicemätningen) mäter svarstid på e-post 
inom två arbetsdagar (E3), tillgänglighet via 
telefon inom 60 sek (T1) och bemötande (T5). 
Gator och vägar finns med som ett område. 
Under miljö och hälsa återfinns bland annat 
renhållning. Det är ett förbättrat resultat i 
jämförelse med 2014 inom samtliga områden, 
se tabell nedan. 
 

Mått 1       

Svarstid  % (E3) 2013 2014 2015
Miljö och hälsa 100 50 83

Gata och vägar 67 50 100

    

Mått 2       
Tillgänglighet % 
(T1) 2013 2014 2015
Miljö och hälsa 75 58 83

Gata och vägar 67 50 58

   

       

Mått 3       
Bemötande % 
(T5)  2013 2014 2015 

Miljö och hälsa 100 86 100

Gata och vägar 88 83 100
 
Mått 4 i KKiK som berör öppettider utöver 
vardagar 8-17 på bibliotek, simhall och 
återvinningscentral ligger lågt då simhallen varit 
stängd för renovering under 2015. Om vi enbart 
tittar på återvinningscentralers öppettider så 
ligger Nyköpings kommun på 19 timmar medan 
medelkommunen har 12 timmar. 
 
Resultatet av mått 36 som mäter återvunnet 
material av hushållsavfall 2014 är 51 % vilket är 
bland de 25 % bästa kommunerna. Resultatet 
för 2015 kommer i mars.  
 
Av servicemätningens resultat avseende 
markupplåtelse för de tre första kvartalen 2015 
ser vi ett förväntat bättre resultat än vid tidigare 
mätning. Det slutliga resultatet väntas under 
vecka 12.  
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5 Premiering av kvalitetsutvecklande idéer 
och arbetssätt 

I årets vägvisare nominerades tre 
personer/funktioner från Tekniska divisionen. 
Städgruppen Parken nominerades i kategorin 
kreativitet och i kategorin professionellt 
bemötande fick Parkförvaltningen en nominering 
och en ekonom två nomineringar. De 
nominerade uppmärksammades på divisionens 
APT den 27 november. 
 
Tekniska divisionen har arbetet vidare med 
införande av ett Kvalitetsledningssystemet, som 
också var temat för Tekniska divisionens stora 
APT i november. Rutiner och processer tas fram 
som en del i att förbättra vårt arbetssätt. 
Avvikelsehantering har införts. 
Kommunfastigheter har infört utmärkelsen 
månadens medarbetare. 
 

Medarbetare 
Den 31 december fanns 171 tillsvidareanställda 
och 11 visstidsanställda, varav 55 kvinnor med 
en medelålder på 45,8 år och 133 män med en 
medelålder på 49,6 år. Den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden var 99,2 %. Fyra 
personer är 65 år eller äldre. 32 personer är i 
åldern 60-64 år. 
Under året har divisionen erbjudit tre personer 
att delta i kommunens traineeprogram, varav två 
personer har erhållit tillsvidareanställning. 
Divisionen har nyanställt 25 personer, av dessa 
kommer sex personer från kommunens 

verksamheter och 19 personer externt. Under 
året har 16 personer haft en säsongsanställning 
inom Parkverksamheten. 
Totalt har 27 personer valt att avsluta sin 
anställning på Tekniska divisionen. Sex 
personer har gått vidare till nya tjänster inom 
kommunen, sju personer har gått i pension och 
14 personer har slutat sin tillsvidareanställning. 
Företagshälsovården har deltagit i förebyggande 
arbete och rehabiliteringar, samtal och  
vaccinationer. Bland annat har en kurs hållits i 
hur personalen kan förebygga vibrationsskador. 
67 (88, 2014) personer har använt 
friskvårdspengen. 
Inom Tekniska divisionens verksamheter finns 
många olika arbetsmiljörisker och fortsatt 
satsning på arbetsmiljön har genomförts där 
handlingsplan till följd av genomförda 
skyddsronder har tagits fram. Under året har 34 
anmälningar om arbetsolyckor inkommit och 10 
anmälningar om tillbud.  
 
Med anledning av att Nyköpings kommun har 
infört ett nytt HR-system saknas uppgift om 
korttidssjukfrånvaro för 2015. 
Större utbildningar under året har varit utbildning 
i kvalitetsledningssystem och fortsatt satsning 
på chaufförernas YKB-utbildning. En utbildning 
för chefer i kommunikativt ledarskap har 
påbörjats. 
 
 
 

 
 
ÅREN SOM KOMMER 
 
 
År 2016 kommer även det att bli ett utvecklingsintensivt år för Tekniska divisionen. Divisionen deltar aktivt 
i många centrala projekt men driver samtidigt ett strukturerat och systematiskt utvecklingsarbete internt 
inom framförallt effektiviseringar, arbetsmiljö och verksamhetssystem.  
 
Aktuella projekt/utredningar inom divisionen: 
• Flytt av Tekniska divisionen 
• Fortsatt utveckling av Förvaltningsprocessen 
• Fortsatt processutveckling för att möta tillväxt tillsammans med Samhällsbyggnad. 
 
Hållbar tillväxt 
Det är särskilt viktigt att Tekniska divisionen som utreder, planerar för och bygger kommunens tekniska 
infrastruktur har ett proaktivt och effektivt samarbete med kommunens Samhällsplaneringsavdelning så 
att alla tillväxtmöjligheter i kommunen kan tillvaratas.  En viktig förutsättning för 
tjänstemannahandläggning av alla de förstudier och planeringsarbeten som behövs är att vi 
resursplanerar för att bereda de nya anläggningar som kommer att behövas samtidigt som vi kontinuerligt 
arbetar med att effektivisera och vidmakthålla de anläggningar vi har. Utöver en ekonomisk 
framförhållning så kommer vi att få arbeta mycket med att rekrytera rätt kompetenser för dessa uppdrag. 
Rekryteringarna kommer att bli en utmaning då kommunens löneläge i vissa fall avviker mycket från den 
privata marknaden.  
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Grön omställning 
Kommunens bilpooler, som drivs av Tekniska divisionen, kommer att bidra positivt till att andelen 
miljöbilar ökar genom det utbyte av personbilar och lätta lastbilar som planerats för de kommande åren. 
Genom att anlägga en ny schaktmassetipp erhålls kortare transportsträckor i kommunen. 
Energiförbrukningen i kommunens egenförvaltade fastigheter har planerats minska jämfört med 2015 
genom en fortsatt optimering av fastigheternas el-, ventilations- och uppvärmningssystem.  
Internt kommer divisionen att införa inköpssamordning och gemensam lagring av kemikalier för att erhålla 
en tydligare miljöstyrning.  
 
 
Social sammanhållning 
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 
skateparken vid Hjortensbergsbadet. 
 
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 en 
slutgiltig placering är således centralt under 2016. 
Den stora mängd ärenden, e-post, samtal med mera som inkommer till Tekniska divisionen fordrar ett 
fortsatt fokus på att utveckla vår förmåga att förkorta svarstider, erhålla en aktivare uppföljning och 
återkoppla på genomförda åtgärder. Införande av ett nytt systemstöd samt intern utbildning under 2016 
bedöms underlätta och effektivisera detta arbete.   
För att erhålla en säker produktionsmiljö har Tekniska divisionen en egen arbetsmiljösamordnare för 
samordning och framdrift av det systematiska arbetsmiljöarbetet. En fortsatt uppföljning av att alla 
arbetsställen genomför skyddsronder och åtgärdar de brister som framkommer är avgörande för våra 
medarbetares vardagssäkerhet.  
 
 
Hållbar ekonomi 
Att möta kommunens behov av effektiva lokaler är en av divisionens viktigaste bidrag till en god 
kommunal ekonomi. Under kommande år prognostiserar kommunen en fortsatt positiv tillväxt kommer att 
medföra ett stort genomslag på ekonomin. Det kommer att kräva en aktiv lokalresursplaneringen som 
tillgodoser alla investeringsbehov som framkommer samt genererar välplanerade och minimala 
investeringar. Vår utveckling som byggherre när vi bedriver projekt är avgörande för att de beslutade 
investeringarna håller beslutat innehåll, tid men framförallt kostnad. Nyckelförutsättningar för att detta ska 
lyckas är att klargöra projektens samband så att helheten blir tydlig, samt att projektens innehåll fastställs 
och bibehålls inom tidsramen. För att skapa en intern effektivitet fortsätter divisionen arbetet med att 
skapa tydliga mål- och resultatkedjor. Det är ett arbete som kommer att underlättas av kommunens 
införande av en verksamhetsmodul. 
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VOLYMER OCH NYCKELTAL 
 
 

 

 

 

Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2015 2015 2014 2013 2012 2011

Kommunfastigheter
Plan underhåll,  exkl riktade medel kr/m2 76 39 70 69 67 67

Akutunderhåll kr/m2 23 24 24 24 26 33
Uthyrningsgrad, % av total yta 94 97 95 97 94 94

Förvaltninskostnad, drift kr/m2 85 80 92 77 63 66

Förvaltninskostnad, adm kr/m2 51 58 53 58 56 54

Energifkostnad kr/m2 125 152 157 160 175 160

Medelhyra egna fastigheter, kr/m2 741 737 721 720 692 722

Medelhyra inhyrda lokaler kr/m2 1 144 1 229 1 169 1 298 1 209 1 172

Kapitalkostnad, kr/m2 262 271 229 224 244 223
Kommunbidrag förlustfastigheter, tkr 2 938 2 938 2 900 4 538 5 759 4 947

Gata Park Hamn
Driftskostnad gatubelysning kr/stolpe 910 750 861 862 849 900
Förnyelse av asfalt % 3% 2% 1% 1% 2% 4%
Nöjd medborgarindex - gator och vägar % 52% 51% 52% 49% 51%
Nöjd medborgarindex - gång och cykelvägar % 53% 54% 52% 50% 53%
Tillgång till parker, grönområden och natur, SCB (1-10) 7,3 7,2 7,3 7,1 7,3

Nyköping Vatten
Vattenledningsläckor, st 46 50 46 52 42 63
Kostnad drickvatten från NOVF, kr/ m3 3 3 3 3 2 2
Kostnad drickvatten egen produktion, kr/m³ 12 12
Nöjd medborgareindex - vatten och avlopp 74 72 74 67
Årlig förnyelse av vattenledningsnätet (%) 1 1 1 1
Kostnad för ”normalvilla” (kr/år) 6 913 6 918 6 782 6 649 5 865 5479
Antalet vattenprov som visar tjänligt med anmärkning, st 21 24 26 31
Antalet vattenprov som visar otjänligt, st 0 0
Nöjdhet vattenförsörjning (SCB skala 1-10) 8 8 8 7
Nöjdhet avloppssystem (SCB skala 1-10) 7 8 7 7
Fast avgift per mätställe, kr/år 2 848 2 840 2 784 2 737 2 460 2 299
Levererat dricksvatten, kr/m³ 27 27 27
Processkostnad Brandholmen, kr/m³ 3 3 3 3 3 2
Processkostnad övriga reningsverk, kr/m³ 5 6 4 5 5 5
Driftproblem på avloppsnätet 16 20 12 30 24 30
Debiterad vattenmängd/levererad vattenmängd 94 86 89 82 85 87
Levererad vattenmängd/behandlad avloppsmängd 53 66 63 74 60 66
Återvunnen mängd slam till jordbruket 1 614 2 000 875 1 450 0 0

Renhållningen
Nyköpings kommun
Insamlat hushållsavfall/invånare, kg 221 213 230 235 239 224
Insamlat matavfall i förhållande till vad en 53 19 48 - - -
genomsnitt producerar, %
Insamlat farligt avfall, kg per invånare 2 1,9 1,5 2,0 2,0 -
Abonnemangsavgift för normalvilla inkl moms/år, kr 2 050 1 980 1 937 1 899 1 844 1 791
Kostnad insamling av hushållsavfall exkl tippavgifter /ton, kr 1 430 1 200 1 318 1 342 1 130 1 175
Latrinhämtning exkl tippavgifter/kärl, kr 234 275 208 236 285 200

 Nyckeltal
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Analys utfall 2015 
Jämfört med budget 
Renhållningen 
Totalt invägt avfall på Björshult följer de senaste årens trend och avvikelsen ligger i en felaktigt lagd 
budget. Detsamma gäller för avfall till deponi, som visar på en positiv utveckling. I övrigt är kostnader för 
insamling av hushållsavfall det som har en större avvikelse, där har kostnaderna kommenterats ovan 
under ”Årets ekonomiska resultat”. 
 
Nyköping Vatten 
Volymen för behandling av avloppsvatten har ökat som en följd av ökad nederbörd. Mindre inköp av 
vatten från NOVF har gjorts under 2015.  
 
Gata Park Hamn 
Antalet synpunkter, schakttillstånd och medborgarförslag är högre än budget. En inmätning och 
inventering av antalet belysningspunkter och parkeringsplatser har genomförts under året vilket innebär 
skillnader i antal jämfört med budget. Det ändrade antalet båtbottentvättar är lägre än budget och behov 
av ytterligare kommunikationsinsatser finns för att öka nyttjandet av båtbottentvätten. Driftkostnaden för 
gatubelysning är högre än budget vilket bland annat beror på att antalet belysningspunkter är mindre. 
 
Kommunfastigheter 
Förvaltad yta understiger budget med 62 m2 och beror på felaktigt lagd budget.  
Inhyrda lokaler understiger antal inhyrda kvadrat med 3 316 m2. I budget fanns lokalytor med som 
lämnades i slutet av 2014 efter lagd budget. Den totala inhyrda ytan har utökats med 7 278 m2 och avser 
kommunkontrakt som övertagits från DSO.  
Antalet interna och externa avtal överstiger budget som till större delen avser kommunkontrakt. 
Vakanta lokaler överstiger budget med 9 610 m2. Den tomställda ytan är i bokslut lägre än  

prognostiserat resultat i delårsbokslutet då vakant yta prognostiserats till 20 507 m2. 
Antal felanmälningar understiger budget med 3 151 stycken. Under året har konstaterats att det finns en 
felkälla i dokumentation av felanmälningar. 
Differensen mellan utfall för bokförda värden jämfört med budget förklaras av sänkt internränta.  
Den stora skillnaden mellan budget och utfall för planerat underhåll beror på att besparingen i 
kostnaderna för bland annat energi och ej tillsatta tjänster överförts till planerat underhåll, enligt 
internöverenskommelsen. 
Förvaltningskostnader drift överstiger budget med 5 kr/m2. Den ökade kostnader är en följd av att 
Kommunfastigheter under året omvandlat effektiviseringsvinster i driften till ett utökat förebyggande 
underhåll men även att den totala förvaltade ytan har ökat.  
Kostnaderna för förvaltningskostnader administration understiger budget med 7 kr/ m2. Resultatet 2015 
beror på att vakanta tjänster inte besatts vilket kommer att ske under 2016 varvid kostanden för 
administration kommer att öka. 
Kostnader för energi understiger budget med 27 kr/m2. Utfallet beror dels på varmare höst, vinter och vår 
än normalt  
Medelhyra för inhyrda lokaler understiger budget med 85 kr/m2. Detta orsakas bland annat av att 
verksamhetsanpassningar genomfördes i inhyrda lokaler under året.  
Kapitalkostnader understiger budget med 9 kr/m2 vilket främst förklaras av förändringar av ansvar för 
kapitaltjänstkostnader rörande inventarier till högstadieskolan Alpha. 
 

Jämfört med 2014 
Renhållningen 
Jämfört med 2014 är det producerad deponigas 
som avviker mest och det är beroende på att 
anläggningen inte var i drift under större delen 
av 2014. Även jämfört med 2014 har kostnaden 
för insamling av hushållsavfall ökat. Övriga 
volymer och nyckeltal följer de senaste årens 
utveckling.  

 
Nyköping Vatten 
Ökad volym för behandling av avloppsvatten. 
Nyköping Vatten har även ökat slamproduktion 
till åkermark beroende på att mer slam har blivit 
godkänt än tidigare år. Trenden visar på att 
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inköp av vatten från NOVF minskar vilket kan 
vara en följd av renoveringsinsatser som 
minskat läckaget. 
 
Gata Park Hamn 
Antalet utbytta armaturer är fler jämfört med 
2014 på grund av att extra investeringsmedel 
avsatts för detta. Till följd av genomförandet av 
beslutad parkeringsstrategi har antalet 
avgiftsbelagda parkeringsplatser ökat och 
antalet avgiftsfria parkeringsplatser minskat 
jämfört med 2014.  
Antalet lekplatser har minskat jämfört med 2014 
med anledning av genomförda åtgärder i 
enlighet med antaget program för utveckling av 
kommunens lekplatser. 
Jämfört med 2014 har asfaltsförnyelsen ökat till 
3 % av vägnätet från 1 % till följd av ökad 
ersättning från BTN. 
 
Kommunfastigheter 
Förvaltad yta 2015 är 16 024 m2 högre än 2014. 
Utfallet påverkas av helåreffekt för äldreboendet 
Myntan och högstadieskolan Alpha, och av att 
Svalsta förskola har tagits i drift under året.   
Inhyrda lokaler 2 671 m2 lägre än utfall 2014 
beroende på att det i utfall 2014 fanns medtaget 
lokaler som lämnats under 2015.  
Antalet externa avtal överstiger utfall 2014 med 
80 avtal. Dessa orsakas framförallt av 
övertagandet av kommunkontrakt. 
Vakanta lokaler överstiger utfall 2014 med 4 936 
m2. Ökningen av den tomställda ytan beror 
framförallt på genomförda justeringar av 
grundskolan.  
Antal felanmälningar understiger budget med 2 
731 anmälningar. Under året har konstaterats att 
det finns en felkälla i dokumentation av 
felanmälningar. Detta påverkar utfall 2015 och 
åtgärder har inletts för en revidering av 
felanmälanprocessen. 
Planerat underhåll överstiger utfall 2014 med 8,6 
%. Kostnaden för planerat underhåll har genom 
lägre kostnader för energi och 
effektiviseringsvinster under året kunnat hållas 
på en högre nivå jämfört med utfall 2014.  
Uthyrningsgraden är i stort lika som utfall 2014.  
Förvaltningskostnader drift är lägre än utfall 
2014 med 7 kr/m2. Orsaken till förändringen är 
bland annat att det under 2015 funnits vakanser 
som inte återbesatts direkt på driften.   
Kostnader för energi understiger budget med 32 
kr/m2. Differensen beror dels på varmare höst, 
vinter och vår än normalt och dels på de 
energieffektiviseringsåtgärder som under flera år 
genomförts.  
Medelhyran i egna fastigheter överstiger utfall 
2014 med 20 kr/m2. Orsaken till detta är att 

andelen nybyggda fastigheter med högre 
hyreskostnad ökat jämfört med utfall 2014.   
Medelhyra för inhyrda lokaler understiger utfall 
2014 med 25 kr/m2. Detta orsakas bland annat 
av att verksamhetsanpassningar genomfördes i 
inhyrda lokaler under 2015.  
Kapitalkostnader överstiger utfall 2014 med 33 
kr/m2 vilket främst förklaras av helårseffekt på 
äldreboendet Myntan och inventarier till 
högstadieskolan Alpha samt Svalsta förskola. 
Kommunbidrag förlustfastingheter har ökats 
med hela 1,3 % mellan åren 2014 och 2015. 
Detta kan jämföras med att den tomställda ytan 
har ökat med 33,6 % mellan åren.   
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MEDARBETARE 

 

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Bokslut 
2011

Förändr jmf 
2014

Antal anställda
Tillsvidareanställda kvinnor, antal 49 52 47 48 45 -3
Tillsvidareanställda män, antal 130 128 123 120 120 2
Totalt antal tillsvidareanställda, antal 179 180 170 168 165 -1
Visstidsanställda med månadslön kvinnor, antal 6 6 6 7 5 0
Visstidsanställda med månadslön män, antal 5 5 13 8 8 0

Totalt antal visstidsanställda med månadslön, antal 11 11 19 15 13 0
Totalt antal anställda 190 191 189 183 178 -1

Medelålder¹
Medelålder kvinnor 46,5 45,7 45,7 44,8 45,2 0,8
Medelålder män 49,7 49,6 49,5 49,4 50,1 0,1
Medelålder totalt 48,8 48,4 48,5 48,0 48,7 0,4

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, %¹
Genomsnittlig sysselsättningsgrad kvinnor, %¹ 98,7 99,6 99,5 98,2 97,6 -0,9
Genomsnittlig sysselsättningsgrad män, %¹ 99,4 99,7 99,4 99,7 98,2 -0,3
Genomsnittlig sysselsättningsgrad totalt, % 99,2 99,7 99,5 99,2 98,1 -0,5

Arbetsskador 34 24 19 13 15 10
Tillbud 10 24 13 12 11 -14

Arbetad tid²
Månadsavlönat arbete¹, årsarbetare 185 178 172 175 -185
Timavlönat arbete, årsarbetare 3 3 6 5 -3
Övertid och mertid, årsarbete 4 5 4 5 -4
Summa arbetad tid, årsarbetare 0 192 186 182 185 -192

Fördelning av tid enligt ordinarie arbetstid¹
Producerad tid, % 83,9 82,6 84,0 85,1 -83,9
Sjukfrånvaro, % 3,8 5,0 4,5 3,2 -3,8
Varav 90 dgr sammanhängande eller mer, % 1,4 1,9 1,3 0,0 -1,4
Varav sjuk- och aktivitetsersättning, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tillfällig vård av barn, % 0,3 0,4 0,3 0,3 -0,3
Studieledighet, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Facklig verksamhet, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Semester och ferie, % 12,0 12,0 11,2 11,3 -12,0

Summa 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Föräldraledighet, % 2,4 3,1 3,2 3,2 -2,4

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Bokslut 
2011

Förändr jmf 
2014

Sjukfrånvaro, procent av den egna gruppen¹
Per åldersgrupp
     - 29 år 1,8 2,5 1,6 4,8 -1,8
30 – 49 år 2,4 3,9 4,5 2,0 -2,4
50 år och äldre 5,1 6,1 4,9 3,8 -5,1

Per kön
Kvinnor 4,3 5,1 5,7 2,9 -4,3
Män 3,6 4,9 4,0 3,3 -3,6

Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr 
sammanhängande eller mer 51,0 49,4 40,0 6,7 -51,0

¹ Mätningen avser tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön
² Vid beräkning av antalet årsarbetare har 1700 timmar/kalenderår använts. 
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INVESTERINGAR 

Pågående projekt

 

Projekt Utf 2014 Utf Totalt P1 Totalt Bud Totalt Avv Bud- 
P1 Totalt

Beräknad 
driftstart

Kommentarer

 Alla inklusive f iktiva () 186 332 725 076 1 526 062 1 388 014 -138 048

         Fiktiva projekt (f iktiva_projekt) 643 217 580 189 -63 028

                 PE Stigtomta, ny skola och förskola (projekt0082) 180 000 180 000 0 2018 Byggstart augusti 2016. Beräknad färdigställande 
hösten 2018. Försening senaste månad beror på 
omtag gällande placering och utformning av 
skolan.

                 RH Björshults anläggningar (projekt0095) 1 084 1 084 Bespraring 600 tkr 2014. Kvarstående 484 tkr 
kommer att användas till 655745 
gasanläggningens f läktstation. 

                 GPH Vajrar Kanotstadion (projekt0117) 1 500 1 500 0 2016-05-30 Projektet är försenat. 

                 TEK Björshult arbetsmiljöåtgärd (projekt0140) 25 000 25 000 0 2016-12-31 Under våren 2016 kommer denna att omarbetas 
och om ÅVC:n kan placeras på samma plats dit 
TEK flyttas kommer denna summa att kunna 
bantas men det är för osäkert och för tidigt att 
justera denna nu.  

                 Tekn div f lytt (KSO 2013) (projekt0506) 60 000 49 000 -11 000 2017 Det f inns ett uppdrag att fytta TEK under året. 
Plats och tidpunkt är osäker men kan klarna under 
våren 2016. Prognosen dör denna såväl som 
Arbetsmiljöåtgärder på Björshult och Brandholmen 
får ligga kvat men kan förhoppningsvis 
uppdaterad ordentligt innan delåret.

                 Vägporten ombygn KSo 2013 (projekt0507) 80 000 80 000 0 2017 Beslut om projektet väntas på styrgruppsmöte feb 
2016. 

                 GPH Arbetsbåt Hamnen 2015 (projekt0613) 2 000 2 000 0 2016-03-31 Anbud inkommit, utvärdering sker i feb 2016

                 KF Nicolaiskolan ombyggnation (projekt0703) 46 500 23 000 -23 500 2017-12-31 Projektet har startat omställning för evakueringen 
av Gripen samt kommande skolverksamhet. Del av 
investeringsbeloppet kommer användas för 
anpassning inför evakueringen av Gripenelever. 
Åtgärder som genomförs för evakuering av 
Gripen är sammanfaller med långsiktig anpassning 
av Nico. Resterande delen av projektet återupptas 
när återf lyttning av Gripenelever har skett. 
Totalbudget på 46,5 mnkr. Sista etappen startar 
efter återf lyttning till Gripen den 2017-07-01

                 PE Gripenskolan Etapp 2-4 (projekt0707) 166 112 144 000 -22 112 2017-12-31 Projektet är ute på upphandling, tilldelning sker i 
februari/mars.

                 Nicolai park (projekt0809) 10 000 10 000 0 2016-09-30 Överlämning av projekt har skett i december 2015. 
Delar av projektet, kopplat till planprogram och 
underlag för detaljplan, kommer genomföras under 
2016.

                 PE Gripenskolan etapp 2 byggnation (projekt0831) 60 000 56 000 -4 000 2017-12-31 Kalkylen visade att beräknad budget överskrids. 
Har behandlats i styrgrupp och ÄB. Upphandling 
sker i december. Beräknad byggstart i juli 2016. 
Etapperna är ihop slagna till en gemensam 
entreprenad.

                GPH Cirkulationsplats Lennings väg/Östra 
Rundgatan,genomförande (projekt1094)

6 855 6 855 0 2016-12-31 Upphandling är avslutad i december 2015. KS-
beslut förväntas i januari 2016. Budget beräknad 
till 9 355 tkr och bidrag från Trafikverket 2 500 tkr. 
Kostnad för kommun 6 855 tkr. 

                 EK/FS Alkolås och elektronisk körjournal (projekt1117) 250 250 0 2016-06-30 Första bilpoolen startad i dec 2015 med placering 
nära Stadshuset. 

                 Alpha Energibonus (projekt1134) 3 500 0 -3 500 2016-05-31 Bedöms ska betalas ut.

                 RH MIFO 2 (projekt1195) 1 500 1 500 0 2016-10-31 En provtagningsplan för 6 deponier har tagits 
fram. Arbetet med undersökningar av deponierna 
startar våren 16 som ska utmynna i en rapport 
och åtgärdsplan.

         Alla projekt (alla) 186 332 725 076 882 845 807 825 -75 020

                 300938 LÅNGSÄTTERS FSK BELYSNING (300938) 195 195 195 200 5 2015-12-31 Avslutas

                 300944 NUNNEBANAN MLS (300944) 17 294 300 300 0 2014-12-31 Driftsättning under februari 2016

                 300945 TYBBLEGÅRDARNA FSK VENTIL (300945) 395 395 400 400 0 2015-12-31 Avslutas

                 300950 NÄVEKVARNS CAMPING EL VVS (300950) 1 430 430 0 2016-06-30 Projektet försenat till följd av att bygglovet är 
överklagat till Mark & Miljödomstolen.

                 300952 STRANDSTUVIKENS CAMP VVS (300952) 43 43 200 200 0 2015-07-31 Arbetet återupptas i mars 2016.

                 300961 VRENA SKOLA ERS OLJA (300961) 200 200 0 2015-012-31 Vrena är inte är fullt uthyrt och ligger därmed i 
sista etappen av bytet av oljeanläggningar

                 300962 LÅNGA LÄNGAN ERS OLJA (300962) 100 100 0 2016-06-30 Ombyggnation pågår och slutsförs under första 
halvåret 2016

                 300963 NÄVEKVARNS CAMPING (300963) 11 11 1 000 1 000 0 2016-06-30 Projektet försenat till följd av att bygglovet är 
överklagat till Mark & Miljödomstolen.

                 300964 NICO ANPASSNING (300964) 368 368 500 500 0 2015-01-01 Sista etappe,  målning och byta av mattor kommer 
att ske under kvartal 3, 2016

                 300969 JÖNÅKER SKOLA RENOV DUSCH (300969) 183 183 360 360 0 2016-06-30 Åtgärder ska göras i våtutrymmen under 
sommarlovet för att inte störa verksamheten

                 300974 Å-HUSET FÖNSTER (300974) 82 82 150 150 0 2016-08-31 Sista etappen av fönsterbyte görs under våren 
2016

                 300975 SJÖSA SKOLAN FÖNSTER (300975) 344 344 400 400 0 2016-03-31 Fönsterbyte sker under våren 2016.

                 300976 BORGIS FÖNSTER (300976) 530 530 0 2016-08-31 Fönsterbyte sker under sommaren 2016

                 300978 NÄVEKVARN VÄRMSYSTEM (300978) 600 600 0 2016-12-31 Ny upphandling under våren. Arbetet utförs under 
juli - september
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                 300979 JÖNÅKER FSK VÄRMESYSTEM (300979) 1 000 1 000 0 2016-12-31 Ny upphandling under våren. Arbetet utförs under 
juli - september

                 300980 JÖNÅKERS SKOLA VÄRMESYSTE (300980) 18 18 800 800 0 2016-12-31 Ny upphandling under våren. Arbetet utförs under 
juli - september

                 300981 SVALSTASKOLAN VÄRMESSYSTE (300981) 1 000 1 000 0 2016-12-31 Ny upphandling under våren. Arbetet utförs under 
juli - september

                 300982 TYBBLEGÅRDEN VÄRMESSYTEM (300982) 700 700 0 2016-12-31 Ny upphandling under våren. Arbetet utförs under 
juli - september

                 300983 TYSTBERGASKOLA VÄRMESYSTE (300983) 1 000 1 000 0 2016-12-31 Ny upphandling under våren. Arbetet utförs under 
juli - september

                 300984 LÅNGA LÄNGAN FÖNSTER (300984) 500 500 0 2016-04-30 Fönsterbyte sker under våren 2016.

                 300985 VRENA BRANDSTATION PORT (300985) 192 192 250 250 0 2016-03-31 Behov av större ombyggnation än planerat vilket 
försenar projektet.

                 300986 VRENABY 30:3 ÅTERSTÄLL LG (300986) 1 149 1 149 2 000 2 000 0 2016-03-30 Arbetet pågår, beräknas klart under mars 2016.

                 300987 UTBYTE AV RITA (300987) 188 188 230 230 0 2016-04-30 I samband med byte av hyresgäst på 
Auktionskammaren kommer Rita att bytas ut mot 
Arx

                 350009 PROJ GRIPENSKOLAN (350009) 7 059 19 249 19 519 19 000 -519 2017 Projektet är ute på upphandling. Tilldelning sker 11 
feb med utvärdering som följd. Tidigare 
överskridande budget beror bland annat på: 
husen har visat sig vara i sämre skick än befarat 
vilket lett till krävande undersökningar och f lera 
omtag gällande projektering.

                 350030 HÖGSTADIESKOLA-BYGGNAD (350030) 131 226 166 226 166 224 000 -2 166 2014-08-01 Energibonuskostnader max 3,5 milj i början av 
året.

                 350031 GRIPENSKOLAN RENOVERING (350031) 1 255 39 839 39 839 39 000 -838 2014-12-31 Etapp 1 idrottshallen. avslutas

                 350036 BJÖRSHULT ARBETSMILJÖÅTG (350036) 402 1 700 5 000 5 000 0 2016-06-30 Projekteringen koppplat till projekt 0140. Behålls 
tills delår.

                 350037 NY KUSTLEDNING SJÖSA-VÅLA (350037) 31 618 102 345 102 291 59 400 -42 891 2016-10-31 Ökad mängd bergssprängning på sträckan 
Herrvreten-Ånga samt att det ej är säkert att 
planerad samordning av tillfällig väg vid nya 
byggrätter i Brannebol går att utföra p g a 
överklagan. 

                 350038 HJORTENSBERGSBADET (350038) 80 906 159 031 187 800 146 500 -41 300 2016 Total prognos är 192 mnkr inkl solceller. Ökade 
kostnader för projekt- och byggledning samt 
juristkostnader.

                 350039 PROJEKTERING VÄGPORTEN 2 (350039) 155 1 217 8 000 8 000 0 2016-12-31 Beslut om igångsättning med projekteringen tas 
vid styrgruppsmöte i februari.

                 350040 PROJ FLYTT ETAPP 2 GPH,VA (350040) 551 4 418 6 488 10 000 3 512 2017 Inväntar beslut om lokalisering.

                 350044 STIGTOMTA SKOLA NYBYGGNAD (350044) 2 147 3 081 9 000 9 000 0 2018 Olika alternativa byggnader utreds fortfarande. 
Projektet väntar på tekniska standarder och dessa 
ska vara klara i början på januari då projekteringen 
ska påbörjas.

                 350045 SVALSTA FSK OM- O TILLBYG (350045) 14 226 52 242 52 742 59 670 6 927 2015-06-01 Mindre markkompletteringar sker under 
våren/försommaren 2016

                 350046 LOKALANPASSNING STALLBACK (350046) 4 899 4 899 4 899 3 500 -1 399 Projektet avslutat efter projektering

                 350047 CIRKPL JÄRNVG/V.TULLG (350047) 8 188 8 188 11 038 12 000 962 2015-11-30 Under våren 2016 återstår att f lytta Vattenfalls 
tranformatorstation till Teaterparken och göra 
bullerdämpande åtgärder på närliggande 
fastigheter. I budgeten har vi för bullerutredning 
och åtgärder reserverat ca 1,5 Mkr och f lytten av 
transformatorstationen 0,5 Mkr. Buller utredning 
ca 200 tkr, projektkostnader och en del små 
åtgärder blir också under 2016. 

                 350048 BANKHUSET GRUNDFÖRSTÄRKNI (350048) 247 247 5 000 5 000 0 2016-06-30 Provborrning sker i december, förväntad 
byggstart i april 2016. 

                 623428 BELYSNING G-C VÄG BERGSHA (623428) 13 979 998 1 000 2 2014-01-31 Inväntar den tekniska beskrivningen för 
relationshandlingarna och drif t. Därefter avslutas 
projektet

                 623432 GATUBELYSNING 2013 (623432) 14 1 494 1 494 2 000 506 2016-06-30 Huvuduppdraget snart slutfört, inväntar montering 
av ca 100 armaturer efter förlängning av kabel 
samt bockning av ett antal stolpar. Optioner utöver 
huvuduppdraget tillkommer dock i ett annat projekt. 
Projekt 623432, 623451 och 623467 är i praktiken 
samlat till ett projekt och budgeten sammanlagd för 
dessa tre projekt beräknas hamna inom angivna 
budgetramar.

                 623433 ÖSTRA KAJEN (623433) 364 41 493 41 643 37 000 -4 643 2014-06-01 Beräknas slutredovisas i mars 2016

                 623440 SKATEPARK KUNGSHAGEN (623440) 1 447 1 631 1 800 1 800 0 2015-12-31 Sprickbildning i betongen, åtgärdas under våren 
2016

                 623443 ÖSTRA STORG OMBYGGN E2+3 (623443) 4 797 13 072 13 237 13 670 434 2015-11-30 Projektet ej helt slutfört slutbesiktningen p g a 
dåligt väder. Projektet avslutas i maj 2016.

                 623445 BJÖRSHULTSV OMBYGGGNAD (623445) 3 902 4 083 8 823 9 700 876 2016-06-30 Har gjort en ny prognos för 2016. Entreprenad 
kostnader lite lägre än i novemberprognosen p g a 
att det inte var som mycket ändringar och tillägg i 
etapp 1. Skanska har byggt klart etapp 1 och 
överlämnat arbetsområde till oss den 21/12. De 
återkommer tillbaka och bygger etapp 2 under 
våren 2016.

                 623451 GATUBELYSNING UTBYTE 2014 (623451) 2 452 2 461 2 461 2 000 -462 2015-12-31 Se kommentar projekt 623432

                 623457 GPH PARKERINGSAUTOMATER (623457) 1 290 1 290 1 489 1 500 11 2016-03-31 Det preliminära startdatumet för drif tsättningen av 
de 6 inköpta automaterna under 2015 är mars 
2016.

                 623459 TRAFIKSÄKERHETSÅTG 2015 (623459) 1 157 1 157 1 497 1 500 3 2016-09-30 Skanska kommer att skicka en kreditfaktura på 
300 tkr (fel belopp fakturerad i oktober). Ändrad 
prognos för 2016. Upphandling för 
Oskarsbergsvägen ännu inte påbörjad. Påbörjad 
utredning för Rättarvägen.

                 623464 CIRKULATIONSPLATS LENNING (623464) 447 447 537 450 -87 2016-12-31 Upphandling är avslutad. KS beslut om 
genomförande av ombyggnaden förväntas i 
januari. Prognosen för projekteringskostnader 
ändrad pga. kostnader för geoteknisk utredning.

                 623466 BELYSNING GC-VÄG ÖRUNDGAT (623466) 22 22 1 000 1 000 0 20016-09-30 Framtagning av AF-delen. Projektet beräknas gå 
ut för förfrågning i slutet av januari.
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                 623467 BYTE KVICKSILVERARMATURER (623467) 2 583 2 583 5 045 5 000 -45 2015-12-31 Se kommentar projekt 623432

                 623471 ÅKROKEN STRANDSKONING (623471) 36 36 1 406 1 500 94 2016-03-31 ÅF Konsult har fått beställning och påbörjat 
projektering. Ett möte med Länsstyrelsen bokat för 
diskussion om vattenanmälan. Ny prognos för 
projektkostnader är gjord.

                 623472 EKENSBERG LYSARMATUR (623472) 500 500 0 2016-03-31 Samtliga armaturer utbytta förutom sju stycken 
där ett stolpbyte inväntas, det arbetet kommer att 
utföras i samband med att tjälen i marken kommer 
för framkomlighet för fordonen.

                 623476 LASTBIL 2015 (623476) 2 200 2 200 0 2016-03-31 Inväntar leverans av lastbil.

                 644317 BRÄDDMÄTN RADIOKOM (644317) 20 2 316 2 500 2 500 1 2016-04-01 Citect projektet har dragit ut på tiden vilket gör att 
kvalitetssäkring av bräddmätningen ej kunnat 
utföras. Inventering har påbörjats och beräknas 
vara klar under våren 2016.

                 644329 INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR (644329) 1 229 5 458 6 700 6 700 0 2014-12-31 Direkt upphandling gjord för Runtuna, Aspa, 
Råby/Edstorp. Inmätningar görs under ca 8-9 
veckor, 2016 av extern konsult. Fortsatta 
mätningar kommer göras internt. Orter som 
återstår. Lästringe, revidering av Tystberga.

                 644349 JÄRNKLORIDTANK (644349) 527 529 1 550 2 500 950 2016-02-28 Tankar är levererade och installation pågår. 
Avslutas under våren. Besparing 950tkr  2014. 
Totalbudget 1550tkr.

                 644350 SLOTTSVAKTEN PST VENTILAT (644350) 33 355 400 450 50 2014-07-01 Översyn görs om luktreducering kan göras med 
ozon under 2016. Besparing 50 tkr 2014 . Total 
budget 400tkr.

                 644352 VATTENVERK TYSTBERGA (644352) 141 530 650 650 0 2014-04-01 Inkommande råvattenledning är omlagd och bytt. 
Uppföljning sker kontinuerligt under våren. Om det 
ger bra utfall avslutas projektet i vår

                 644353 BRANDHOLMEN MODERNISERING (644353) 6 677 7 902 55 000 55 000 -1 Startbesked är inte klart pga komplettering av 
brandskydd. Detta påverkar inte tidplanen 
nämnvärt. Byggarbeten som renovering av ytskikt 
i slambyggnaden och markarbeten pågår. För 
processdelarna pågår projektering.

                 644355 CITECT MIGRERING (644355) 535 1 949 1 949 1 750 -200 2014-10-30 Migrering är gjord under december och 
programversionen är körda parallellt för 
kvalitetssäkring.  Kvarstår slutlansering av den 
migrerade slutversionen. 

                 644356 RADIOKOMMUNIKATION 2014 (644356) 400 618 1 000 1 000 1 2014-12-31 Uppdatering av radiokommunikation på 7st 
pumpstationer. 

                 644358 BRUTET VATTEN 2014 (644358) 700 700 0 2016-12-31 Investering- och installation av brutet 
vattenaggregat.

                 644360 LARM VATTENTORNET (644360) 54 197 197 200 4 2014-12-31 Avslutas. Försening av projekt pga omprioritering 
av resurser.

                 644361 BLÅSMASKINER YTTRE VERK (644361) 40 40 950 1 300 350 2016-08-31 Försening pga omprioriteringar. Direktupphandling 
sker jan-feb. Besparing 350tkr, 2014. Totalbudget 
950tkr.

                 644367 ANSLUTNINGSUTGIFTER VAUTG (644367) 6 803 6 803 6 803 -6 803 Löpande

                 644368 ANSLUTNINGSINKOMSTER VAIN (644368) -12 800 -12 800 -12 800 12 800 Löpande

                 644369 HÅLLSTAVÄGEN RELINING (644369) 3 646 3 646 3 946 3 800 -146 2016-05-31 Asfaltsåterställning kommer ske under våren 
2016. Investeringen kan komma att överskrida 
budget med ca 150-200tkr. 

                 644370 STORKVÄGEN RELINING (644370) 2 141 2 141 2 700 2 700 0 2016-04-30 Projekt klart december 2015. 

                 644372 AVLOPP NYKV BERGSHAMMAR (644372) 450 450 0 2016-04-30 Projektet försenat. 

                 644374 VÄSTRA SPILLVATTNLEDN INF (644374) 2 269 2 269 2 269 1 860 -409 2016-01-31 Projekt klart 2015.

                 644376 NY RÅVATTENBRUNN ASPA (644376) 500 500 0 2016-12-31 Projekt försenat, pga av att vattendom saknades 
under utredning. Vattendom kommer tas fram och 
råvattenbrunnar borras under 2016.

                 644377 ÅSKSKYDD STAVSJÖ, VVoARV (644377) 91 91 200 200 0 2015-10-30 Visst arbete kvarstår. Arbetet utförs under januari 
och februari.

                 644378 ÅTG PÅ LÅGRESERVOARER (644378) 43 43 150 150 0 2016-06-30 Projektet är försenat. Inköp och installation 
kommer ske under första halvåret 2016.

                 644379 LÅS OCH LARM 2015 (644379) 0 0 250 250 0 2016-08-31 Projektstart februari. Omprioritering av arbetet 
inom Lås och Larm har gjort att projektet 
försenats.

                 644380 BRANDKÄRRS PUMPST RENOV (644380) 800 800 0 2016-04-30 Byggstart januari. Något försenad pga 
leveransproblem av material. Beräknas vara klart 
februari.

                 644381 ASPA AVLOPPSV.RENOV (644381) 166 166 400 400 0 2016-12-31 Under påbörjad utredning av yttre verk. Driftdatum 
flyttas fram till dec 2016.

                 644382 STIGTOMTA ARV RENOVERING (644382) 151 151 400 400 0 2016-06-30 Akuta åtgärder gjorda under 2015. Under 
påbörjad utredning av yttre verk avseede insatser 
för att klara utsläppskrav. 

                 644383 PUMPSTATIONER (644383) 49 49 600 600 0 2016-12-31 Under påbörjad utredning av yttre verk. Driftdatum 
flyttas fram till dec 2016.

                 644384 RADIOKOMMUNIKATION (644384) 191 191 375 375 0 2016-02-28 Ålberga avloppsreningsverk delvis klart. Fler verk 
kommer att åtgärdas under 2016. 

                 655754 GASANL FLÄKTSTATION (655754) 41 3 238 3 399 2 800 -599 2013-01-31 Ev. tillkommande kostnader vid garanti- och 
slutbesiktning. Åtgärder från GEP-Group är ej 
slutförda. Slutbetalning sker efter slutbesiktning o 
överlämnande av anläggningen.

                 655755 DIGITALISERING AVFALL (655755) 181 2 152 2 700 2 700 0 2016-06-30 Projektet är försenad delvis pga resursbrist. 
Planeras klart juni 2016.

                 655758 RENHÅLLNINGSFORDON NR 2 (655758) 2 240 2 400 160 2016-05-31 Tre stycken chassier är beställda beräknad 
leverans maj 2016.

                 655760 RENHÅLLNINGSFORDON 2014 (655760) 2 790 2 400 -390 2016-10-30 Fordon beställs under våren 2016, behovsanalys 
pågår.

                 655763 LOKALT OMHÄNDERT LAKVATTE (655763) 208 208 15 000 15 000 0 2017-06-30 Nya förutsättningar för projektet, en alternativ 
behandlingsmetod, gör att slutrapporten är 
försenad och leverans sker 2016-01/02 och 
därefter startar politisk beredning.

                 655766 RENHÅLLNINGSFORDON 2015 (655766) 2 170 2 400 230 2016-03-31 Leverans sker senast 31 mars 2016

                 655769 SCHAKTMASSEMOTTAGNING (655769) 1 150 1 150 0 2017-04-01 Projektet är under uppstart.
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 Alla inklusive f iktiva () 47 157 335 417 398 751 63 334

         Fiktiva projekt (f iktiva_projekt) 0 0 28 505 28 505

                 RH Björshult åtgärdande av bef lakvattensystem (projekt0133) 5 000 5 000

                 GPH Återanskaffning Gata Park Hamn 2015 (projekt0426) 5 5 Återstående medel 5 tkr. 12 tkr => Lunningsvinsch (proj.nr. 623473), 245 
tkr => Lakevagn (proj.nr. 623474), 68 tkr => Sopvals (proj.nr. 623475).

                 Släbro för- och grundskola (KSo 2013) (projekt0505) 23 500 23 500 23,5 mnkr är omdisponerat till Nicolaiskolan, fiktivt nr 0703, resterande 
belopp 31,5 mnkr omdisponeras till Tessinskolan projektering, fiktivt 1100, 
och Tessin skolan ombyggnation till F-6 skola, f iktivt 1101. Projekt nr 0505 
avslutas.

                 KF Investeringsram 2015 (projekt0704) 0 0 Fiktivft projekt för rambudget som fördelas per objekt

         Alla projekt (alla) 47 157 335 417 370 246 34 829

                 300793 NÄVEKVARNSK BYTE AV FÖNST (300793) -217 236 300 64 Lägre materialkostnader än budgeterat

                 300928 RIVNING O SAN VIADUKTEN 3 (300928) 21 1 855 2 000
145 Anbudet för rivningskostnaden och saneringen vart mycket lägre än 

beräknat

                 300933 TÄNGSTA FSK MLS (300933) 15 274 280 6

                 300942 JÖNÅKER FSK BYTE DÖRRAR (300942) 80 100 100 0

                 300943 VÄGPORTEN VENTILATIONSÖVE (300943) 30 200 200 0

                 300947 VATTENLILJAN FSK MLS (300947) 18 341 350 9

                 300953 BRÅVIKENS FSK ERS OLJA (300953) 35 1 308 1 300 -8

                 300955 BERGSHAMMAR FSK PAVILJONG (300955) 810 1 447 1 325 -122 Det krävdes större ingrepp i byggnaden än budgeterat

                 300956 ANNAGÅRDENS FSK VENTILATI (300956) 158 802 800 -2

                 300957 HÖGBRUNNSKOLAN MLS (300957) 195 195 200 5

                 300958 BUSKHYTTAN SKOLA ERS OLJA (300958) 207 207 250 43

                 300959 ÅLBERGA SKOLA ERS OLJA (300959) 208 208 240 32

                 300960 DAMMLÖT SKOLA ERS OLJA (300960) 177 177 200 23

                 300965 ÖSTRA SKOLAN ANPASSNIN (300965) 500 500 500 0

                 300966 BORGIS ANPASSNING (300966) 500 500 500 0

                 300967 BERGSHAMMAR VENTILATION (300967) 400 400 400 0

                 300968 TYSTBERGASKOLAN VENTILATI (300968) 130 130 130 0

                 300970 OPPEBYSKOLAN ANPASSNING (300970) 500 500 500 0

                 300971 DALDOCKAN FSK MLS (300971) 160 160 140 -20 Tillkommande arbete efter inkommen offert har fördyrat projektet

                 300972 NÄVEKVARNSSKOLAN MLS (300972) 470 470 500 30

                 300973 EKORREN FSK MLS (300973) 218 218 180 -38 Installation av utvändig värmekabel har tillkommit

                 300977 SPORTHALLEN TAK (300977) 500 500 500 0

                 350021 DAMMLÖTSKOLAN (350021) 44 108

64 Skolan har nu ett uppkopplat trådlöst nätverk. Arbetet med installationen av 
nätverket har löpt på bra. Arbetet blev något billigare och kunde utföras 
effektivare än i kalkylen. 

                 350034 ÄLDREBOENDE MYNTAN (350034) 14 404 285 553 314 200

28 647 Det positiva resultatet beror på högre stadsbidrag än beräknat, ett effektivt 
och bra genomförande i entreprenaden samt att momsen blev gynsammare 
än beräknat. 

                 350041 PROJEKTERING BEF LAKVATTE (350041) 87 604 700

96 Projektets syfte var att ta fram en fungerande lösning för uppsamling av 
lakvatten på södra sidan av deponin vid Björshults avfallsanläggning i 
Nyköping. Den projekterade åtgärden innebär att ett befintligt dike 
renoveras och kompletteras med ett nytt djupare dike. Avvikelsen mot 
budget beror på att en enklare bygghandling kunnat tas fram då arbetena 
kan avropas enligt gällande ramavtal för entreprenadarbeten.

                 350042 HJORTENBERGSB SOLCELLER (350042) 4 700 4 716 4 500 -216 Montering av solceller påbörjas efter att taket är klart och besiktat.

                 350043 SLÄBROSKOLAN OM- O TILLBY (350043) 0 0 5 000

5 000 Lokalstyrgruppen har beslutat att Nicolaiskolan ska byggas om till F-6 
skola. Byggnationen ska genomföras så att en f lexibel användning av 
fastigheten kan uppnås för utbildningsändamål. Långsiktigt kan fastigheten 
komma att rymma eftergymnasial utbildning. dessa projekteringsmedel om 5 
mnkr omdisponeras från detta projekt till nytt projekt projekteringsmedel 
Nico. Detta projekt (projektnr 350043) föreslås avslutas

                 623444 LEKPLATSPROGRAMMET (623444) 0 690 750

60 Omställningsåtgärder under 2014 enligt lekplatsprogrammet som tas fram 
under 2013. Omfattar bland annat att tillgänglighetsanpassa och 
tillgänglighetsgöra vissa lekplatser. Under 2014 har följande utförts: 
Jupiterparken, objekt 90322 - upprustats/byggts om Tängstavägen, 
Stigtomta, objekt  90363 - upprustats/byggts om Träffen, objekt 90338 - 
upprustats/byggts om Kungshagenslekplats, objekt 90321 - 
upprustats/byggts om Mariebergsparken, objekt 90333 (Flyttats till 2015 
men lite material hade köpts in.)  - upprustats/byggts om Fabelstigen objekt 
90305 - utgår som lekplats byggs om till parkmark. Trollstigen objekt 90306 - 
utgår som lekplats byggs om till parkmark Sprängarbacken objekt 90334 - 
utgår som lekplats byggs om till parkmark. Skogsvägen nävekvarn objekt 
90373 - utgår som lekplats byggs om till parkmark. Ervallavägen Ålberga 
objekt 90385 - utgår som lekplats byggs om till parkmark. Frubäcken 
Stigtomta objekt 90364 - utgår som lekplats byggs om till parkmark. Samt 
mindre inköp till Ålberga och Svalsta. 

                 623448 TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER (623448) 38 788 750

-38 Åtgärder som gjordes:
1. Ombyggnad av 4 befintliga bushållsplatser för att de ska förstärkas 
kapacitetmässigt. 
2. Trafiksäkerhetsåtgärder i och omkring skolor Alfa och Omega, 7 nya på- 
och avstigningsplatser och en ny gång- och cykelväg utmed 
Örnsköldsvägen. Kostnader var 38 tkr högre pga. att kostnad för 
projektledarens tid var inte inräknad i budgeten. Syftet med åtgärder var att 
förbättra trafiksäkerhet på de platserna där åtgärderna gjordes. Alla 
åtgärder är slutbesiktade och vi har uppfyllt bra kvalitet när det gäller 
utförd arbete i enligt med Gatans standard och normer. Trafiksäkerheten 
har förbättrats på de platserna.

                 623449 HAMNKRAN (623449) 994 1 046 1 000

-46 Verksamheten har ändamålsenlig utrustning som uppfyller dagens 
arbetsmiljökrav avseende ergonomi och säkerhet för personalen. Den 
hamnkran som köptes in var det billigaste alternativet. Ingen hamnkran 
fanns att köpa in för 900 tkr.
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Projekt Utf 2015 Utf Totalt Bud tot Avv Bud-
Utf Totalt

Kommentarer

                 623450 LENNINGS VÄG NY GC VÄG (623450) 2 022 2 315 3 100

785 En ny gång- och cykelväg på båda sidor om Lennings väg sträckan mellan 
Alfa skolan till korsningen Lennings väg - Fågelbovägen är byggd. Ny 
belysning på västra sidan. En allé med träd på bägge två sidor av vägen 
på samma sträckan är planterad. Resultatet för projektet blev 785 tkr lägre 
än vad som var budgeterat. Trafikverket betalade ca 250 tkr i bidrag mer 
än som var preliminärt beslutat. Resultatet för projektet blev 785 tkr lägre 
än som var budgeterat. Trafikverket betalade ca 250 tkr i bidrag mer än 
som var preliminärt beslutat. 

                 623452 BUSSHÅLLSPL MM ALFA O OME (623452) 1 622 1 750

128 Se kommentar under projekt 623448 Trafiksäkerhetsåtgärder. Kostnader 
var 128 tkr lägre än budgeterat pga minskade kostnader för 
anläggningsentreprenad.

                 623453 GÅNG- O CYKELBRO PERIODEN (623453) 2 162 2 211 2 300

89 Den befintliga överbyggnaden revs och ersattes med en ny överbyggnad 
med nya stålbalkar och nya träfarbana. Räcken revs och ersattes med nya 
räcken. En ny belysning gjordes på bron och anslutande gång- och 
cykelvägen. Entreprenaden slutbesiktades 28 maj 2015 och belysningen 
10 november 2015. Kostnader för ombyggnad av bron och ny belysning 
överskred inte beviljad budget.

                 623454 PARKERING MELLAN BRUKSLAG (623454) 525 1 383 2 100

717 En avgiftsfri parkering mellan Brukslagarvägen och järnvägen har anlagts 
under hösten/våren 2014-2015. I enligt med antagen parkeringsstrategi 
fanns behov för en sådan parkering för ca 100 bilar inom gångavstånd till 
centrum. Markarbeten gjordes i egen regi och belysning upphandades med 
Vattenfall. Parkering är grusad med betongavgränsare för 
parkeringsplatser. Ett nytt skåp och abonnemang för belysningsanläggning 
är gjort. Schaktade massor var förorenade och kördes bort till Finspång för 
sanering. Kostnader var lägre p g a att stor del av jobbet gjordes i egen 
regi: projektering, arbetsledning och markarbete. 

                 623456 GPH TRAFIKSÄKERHETSHÖJAND (623456) 15 664 710

46 Se kommentar under projekt 623448 Trafiksäkerhetsåtgärder. Kostnader 
var 46 tkr lägre än budgeterat. Investeringen har renderat högre kostnader 
för extern projektering vilket uppvägs av lägre kostnader för 
entreprenaden.

                 623458 GPH SKATESPOT STIGTOMTA (623458) 45 45 45 0 Spoten är färdig och har tagits i bruk.

                 623460 BUSSHÅLLPLATS ARNÖ (623460) 318 318 300

-18 Två nya handikappanpassade busshållplatser på Arnöleden vid nya 
äldreboende Myntan är byggda. Busshållplatser på bägge två sidor av 
Arnöleden med en gångpassage mellan, extra belysning på gångpassagen 
och busshållplatserna. P g a dåliga markförhållanden har man varit tvungen 
att göra nya dike på västra sidan av Arnöleden och därför var kostnader 
lite högre än budgeterade. Busshållplatser besiktades i november 2015. 
Man var tvungen att göra en del åtgärder p g a dåliga markför-hållanden på 
västra sidan av Arnöleden och därför var kostnader lite högre än 
budgeterade.

                 623461 BUSSHÅLLPLATS EKENSBERG (623461) 236 236 200

-36 Två nya handikappanpassade busshållplatser på Lennings väg vid 
Hälsovägen är byggda. Busshållplatser på bägge två sidor av Lennings 
väg och extra belysning på busshållplatserna. Man har varit tvungen att 
göra en ny dagvattentrumma på östra sidan av Lennings väg och därför 
var kostnader lite högre än budgeterade. Trafikverket medfinansierade 
projektet med 200 tkr. Busshållplatser besiktades i november 2015. Lite 
högre kostnader än budgeterade p g a att en trumma bakom 
busshållplatsen på östra sidan av Lennings väg och en anslutning till 
belysning av väderskyddet har byggts.

                 623462 STÄLLPLATS FÖR HUSBILAR (623462) 341 341 250

-91 Tio temporära ställplatser för husbilar i Spelhagen i anslutning till 
Spelhagsvägen är anlagda. Åtgärden omfattade anordnande av 
ställplatser, skyltning, vägvisning, eluttag  och uppsättande av 
kompletterande belysning.
Högre kostnader än budgeterade p g a att man var tvungen att schakta 
extra ca 130 m för anslutning av eluttagen. Högre kostnader än 
budgeterade p g a att man var tvungen att schakta extra ca 130 m för 
anslutning av eluttagen.

                 623463 ÅTGÄRDER LEKPLATSER 2015 (623463) 1 569 1 569 1 500

-69 Budgeten överskrids  med 4,6%. Detta beror framför allt på kostnader för 
interna tidsredovisningar och interna maskiner som inte hade budgeterats 
tillräckligt för. Renoverade är:
Obj. 90352 Njords väg är renoveringsarb. avslutade. Klart! Obj. 90337 
Oxbacken är renoveringsarb. avslutade. Klart! Obj. 90356 Tegelbacken är 
renoveringsarb. avslutad. Klart! Obj. 90370 Diamantvägen är 
renoveringsarb. avslutad. Klart! Obj. 90386 Ålbergsvägen har 
renoveringsarb. avslutad. Klart! Obj. 90316 Bryngelstorp har 
renoveringsarb. påbörjats. Arbeten fortsätter under 2016. Obj. 90333 
Mariebergsvägen är renoverning i planering och arbeten har påbörjats. 
Arbeten fortsätter under 2016. Nedlagda/rivna är: Obj. 90320 Hägern, Obj. 
90353 Skades väg, Obj. 90160 Bergholms väg, Obj. 90389 vattentornet 
Klart!

                 623465 BRYGGOR K-STADION (623465) 107 107 120

13 Genom installationen möjliggörs arrangemang av större tävlingar i 
kanotstadion. Den positiva avvikelsen, 11 %, förklaras med minskade 
inköpskostnader jämfört med budget.

                 623468 BADBRYGGA NÄSUDDEN (623468) 154 154 159

5 Projektet är avslutat, tillgängligheten kommer dock att behöva utvecklas 
ytterligare kommande år. Dock inte inom ramen för detta projekt. 
Slutresultatet av kostnaderna ligger 5 tkr under budget.

                 623469 BADBRYGGA VRENA (623469) 109 109 119

10 Projektet är slutfört med hjälp av hembygdsföreningen med gott resultat. 
Resultatet slutade på 10 tkr under budget. Samma tillgänglighet till badet 
som innan bryggstölden. Detta påverkar föreningsliv med simskolan och 
det allmännas tillgänglighet till vattnet.

                 623470 VATTENTANK MED PUMP SLANG (623470) 39 39 37

-2 Säkerheten kommer nu att öka vid bevattning, eftersom vattentanken har 
skvalpskydd. Arbetsuppgiften bevattning kommer dessutom att förenklas 
med en modern vattentank.
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BILAGOR 
 
 

Verksamhetsindelad resultaträkning Renhållningen 

 

Verksamhetsindelad resultaträkning Nyköping Vatten 

 

  

Projekt Utf 2015 Utf Totalt Bud tot Avv Bud-
Utf Totalt

Kommentarer

                 623473 LUNNINGSVINSCH J501 (623473) 25 25 25
0 Förbättrad säkerhet för den personal som ska utföra trädfällning av 

komplicerad karaktär.

                 623474 LAKEVAGN (623474) 249 249 245
-4 Möjlighet för verksamheten att skapa barmarks-förhållanden på en del av 

vägnätet för gång- och cykeltrafikanter.

                 623475 SOPVALS (623475) 68 68 68
0 Möjlighet för verksamheten att skapa barmarks-förhållanden på en del av 

vägnätet för gång- och cykeltrafikanter.

                 644359 TGOJ, BRYNGELSTORP PST (644359) 65 433 450
17 Prioritering har gjorts på en större satsning på Bryngelstorp. TGOJ avses 

göras iordning vid sernare tillfälle.

                 644363 KUNGSGATAN RELINING (644363) 195 5 346 5 000

-346 Kostnaden för projektet ökade pga två stycken oförutsedda 
riktningsavvikelser på vattenledning med två stycken extra schakter som 
följd. Extra kostnader för asfalt samt arkeologi. Projekt klart 2014. Arkeologi 
kostnader klara först 2015.

                 644366 BRANDKÄRRSV UTBYTT LEDNIN (644366) 1 147 1 575 1 575
0 Omläggning av vattenledning pga samhällsbyggnads exploatering av 

området.

                 644371 EJDERVÄGEN RELINING (644371) 3 619 3 619 3 600 -19 Renovering enligt plan. 

                 644373 SATELITKAMERA TILL RÖRINS (644373) 675 675 700
25 Innebär att det f inns möjlighet att inspektera kommunens servisledningar in 

till förbindelsepunkt till fastigheter.

                 644375 MÄTNINGSINSTRUMENT (644375) 125 125 140 15 Utbyte av gammal utrustning som har blivit omodern.

                 644385 VA CIRK.PLATS TULLG-JÄRNV (644385) 3 994 3 994 4 000

6 Allt enligt plan. Renovering av VA-ledningsnätet i anslutning till 
arbetsområdet för ombyggnation av Västra Viadukten. VA-åtgärder inför 
GPHs bygge av cirkulationsplats.

                 655750 SCHAKTMASSOR BJÖRSHULT (655750) 83 94 150
56 Utredningen f ick en lägre kostnad än förväntat och fortsatta kostnader tas 

i projekt 655769.

                 655761 SLAMBIL 2014 (655761) 3 233 3 233 3 000

-233 Avvikelsen beror på att det är en ny teknik i bilen som är dyrare. Den nya 
tekniken leder till minskade kostnader i produktionen. Det ena är lägre 
transportkostnader samt att kostnaderna för omhändertagande av slam 
kommer minska då vi använder den nya tekniken.

                 655768 REN.ÅTERCENTRAL TYSTBERGA (655768) 699 699 700 1 Projektet har fortlöpt enligt plan och togs i drif t maj 2015 
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Verksamhetsindelad resultaträkning skattekollektivet 
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Tekniska divisionen 

Volymer och Nyckeltal 

Volymer  Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2 015 2015 2014 2013 2012 2011 

  

Kommunfastigheter   

Förvaltad yta, m2  
317 
210

317 
272

301 
186 

291 
677

294 
727

284 
721

Inhyrda lokaler, m2 57 140 60 456 59 811 60 407 59 289 67 835

Kommunkontrakt yta  m2 7 278 0 0 0 0 0
Antal interna avtal 251 206 214 213 205 205
Antal externa avtal 317 234 237 245 255 203

Vakanta lokaler m2 19 610 10 000 14 674 4 800 16 785 16 223
Antal felanmälan 7 949 11 100 10 680 9 000 7 482 8 539
Bokförda värden i mnkr 1 264 1 342 947 795 793 671

  

Gata   

Belysningspunkter, antal st 9 000 9 500 9 500 9 500 9 400 9 222

Antal utbytta armaturer 1 850 1 500 558 

Avgiftsbelagda parkeringsplatser i centrum 1 651 1 500 1 400 920 1 500 904

Avgiftsfria parkeringsplatser i centrum 336 100 200 580 521

Broar 44 44 44 44

Trafiksignalanläggningar 10 10 9 8

Antal utfärdade parkeringstillstånd för personer med 
funktionsnedsättning 407 400 376 395

Antal avslag parkeringstillstånd för personer med 
funktionsnedsättning 30 25 14 23

 
  

Park   

Antal lekplatser totalt 65 66 72 75 75 75

 
  

Hamn   

Antal båtbottentvättar 56 90 40 40

Evenemang i hamnen  49 50 24 37 33 43
  

Nyköping Vatten   
Antal VA-abonnenter, st 7 139 7 250 7 056 7 021 6 997 6 957
Levererat dricksvatten, 1000 m3 3 451 3 800 3 542 3 761 3 612 3 801
Debiterat dricksvatten, 1000 m3 3 237 3 300 3 141 3 070 3 054 3 094

Behandlat avloppsvatten, 1000 m3 6 479 5 800
Vatten inköpt från NOVF, 1000 m3 3 251 3 600 3 353 3 556 3 405 3 596

Vatten egen produktion, 1000 m3 199 200 189 205 207 205
Behandlad mängd avloppsvatten på Brandholmens 
reningsverk, 1000 m3 5 296 4 500 4 482 3 960 4 766 4 427
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Behandlad mängd avloppsvatten på övriga reningsverk, 
1000 m3 1 186 1 300 1 213 1 100 1 300 1 351
Antal meter förnyad vattenledning, <150 mm 700 460

Antal meter förnyad vattenledning, 150-349 mm 1 402 690

Antal meter förnyad vattenledning, 350-600 mm   0
  

Renhållningen   
Nyköpings och Oxelösunds kommuner   
Total mängd avfall invägt på Björshult, ton 43 433 56 000 42 160 44 894 46 881 55 628
Mängd avfall till deponi, ton 805 1 700 854 1 934 2 509 4 579
Mängd utsorterat material vid Björshults avfallsanläggning, 
ton 1 415 7 100 7 112 6 689 4 276 6 471
Kremerade sällskapsdjur, st 462 350 563 490 664 657
Hushållsavfall till behandling, ton 14 333 15 000 14 745 15 168 14 826 14 027
Producerat deponigas i Björshult, MWh 2 020 2 500 142 0 0 1 305

  
Nyköpings kommun   
Latrinhämtning antal kärl, st 415 400 489 478 513 557
Tömda slambrunnar och slutna tankar, st 7 101 7 300 7 187 7 510 7 038 7 650

  
  

 Nyckeltal Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2015 2015 2014 2013 2012 2011 

Kommunfastigheter   

Plan underhåll,  exkl riktade medel kr/m2 76 39 70 69 67 67

Akutunderhåll kr/m2 23 24 24 24 26 33
Uthyrningsgrad, % av total yta 94 97 95 97 94 94

Förvaltninskostnad, drift kr/m2 85 80 92 77 63 66

Förvaltninskostnad, adm kr/m2  51 58 53 58 56 54

Energifkostnad kr/m2 125 152 157 160 175 160

Medelhyra egna fastigheter, kr/m2  741 737 721 720 692 722

Medelhyra inhyrda lokaler kr/m2 1 144 1 229 1 169 1 298 1 209 1 172

Kapitalkostnad, kr/m2 262 271 229 224 244 223
Kommunbidrag förlustfastigheter, tkr 2 938 2 938 2 900 4 538 5 759 4 947

  

Gata Park Hamn   

Driftskostnad gatubelysning kr/stolpe 910 750 861 862 849 900

Förnyelse av asfalt % 3% 2% 1% 1% 2% 4%

Nöjd medborgarindex - gator och vägar % 52% 51% 52% 49% 51%

Nöjd medborgarindex - gång och cykelvägar % 53% 54% 52% 50% 53%

Tillgång till parker, grönområden och natur, SCB (1-10) 7,3 7,2 7,3 7,1 7,3
  

Nyköping Vatten   
Vattenledningsläckor, st 46 50 46 52 42 63 
Kostnad drickvatten från NOVF, kr/ m3 3 3 3 3 2 2 
Kostnad drickvatten egen produktion, kr/m³ 12 12
Nöjd medborgareindex - vatten och avlopp 74 72 74 67

 Årlig förnyelse av vattenledningsnätet (%) 1 1 1 1
 Kostnad för ”normalvilla” (kr/år) 6 913 6 918 6 782 6 649 5 865 5479

Antalet vattenprov som visar tjänligt med anmärkning, st 21 24 26 31
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Antalet vattenprov som visar otjänligt, st 0 0
 Nöjdhet vattenförsörjning (SCB skala 1-10)  8 8 8 7

Nöjdhet avloppssystem (SCB skala 1-10) 7 8 7 7
 Fast avgift per mätställe, kr/år 2 848 2 840 2 784 2 737 2 460 2 299

Levererat dricksvatten, kr/m³ 27 27 27 
 Processkostnad Brandholmen, kr/m³ 3 3 3 3 3 2

Processkostnad övriga reningsverk, kr/m³ 5 6 4 5 5 5 
Driftproblem på avloppsnätet 16 20 12 30 24 30 
Debiterad vattenmängd/levererad vattenmängd 94 86 89 82 85 87
Levererad vattenmängd/behandlad avloppsmängd % 53 66 63 74 60 66 
Återvunnen mängd slam till jordbruket m3 1 614 2 000 875 1 450 0 0 

  

Renhållningen   
Nyköpings kommun   
Insamlat hushållsavfall/invånare, kg 221 213 230 235 239 224
Insamlat matavfall i förhållande till vad en  53 19 48 - - -
genomsnitt producerar, %   
Insamlat farligt avfall, kg per invånare 2 1,9 1,5 2,0 2,0 -
Abonnemangsavgift för normalvilla inkl moms/år, kr 2 050 1 980 1 937 1 899 1 844 1 791
Kostnad insamling av hushållsavfall exkl tippavgifter /ton, 
kr 1 430 1 200 1 318 1 342 1 130 1 175
Latrinhämtning exkl tippavgifter/kärl, kr 234 275 208 236 285 200
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Samhällbyggnad 

 

Verksamhetsberättelse 2015 
Samhällsbyggnad 
Samhällsbyggnads övergripande uppdrag är att 
verka för ett hållbart samhällsbyggande. Bland 
annat genom att se till att det finns lämplig mark 
för bostäder och verksamheter och att arbeta 
med en effektiv och kundorienterad 
handläggningsprocess. Därigenom kan 
avdelningen bidra till att kommunen når sitt 
tillväxtmål. 
Samhällsbyggnad arbetar i en integrerad 
process som omfattar såväl samhällsplanering 
och exploatering som lov och tillstånd samt 
tillsynsärenden för att ge förutsättningar för en 
långsiktigt hållbar livsmiljö för dem som lever 
och verkar i Nyköping. 
Verksamheten ska kännetecknas av ett 
helhetsperspektiv över 
samhällsbyggnadsfrågorna, korta 
handläggningstider, god service, hög 
tillgänglighet och god kunskap om kundernas 
verksamhet och behov. 
Samhällsbyggnad arbetar med uppdrag från 
Kommunstyrelsen, Bygg- och tekniknämnden 
och Miljönämnden. 
 

Verksamheter: 
 Samhällsplanering och myndighetsutövning 

 Strategisk planering, tillväxtfrågor, utredning, 
översiktsplanering, statistik, infrastruktur, 
kollektivtrafikfrågor, skolskjutsplanering 

 Detaljplanering, naturvård och friluftsliv, 
namnberedning 

 Markförvaltning, exploateringsärenden, 
anläggningsprojekt, köp och försäljning av 
exploateringsfastigheter 

 Bygglov och anmälan, strandskydd, tillsyn, 
energi- och klimatrådgivning 

 Miljö- och hälsoskyddstillsyn, 
miljöövervakning 

 Livsmedelskontroll, tillsyn av försäljning av 
tobak, folköl och receptfria läkemedel, 
kontroll av animaliska biprodukter 

 Baskarta, kartprodukter och mätning, 
utveckling och drift av kommunens GIS.  

 Kundservice, ekonomi, arkiv, diarier, 
administration och kommunikation. 
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Specifika uppdrag från Kommunstyrelsen: 
Driva, samordna och processleda kommunens 
arbete med hållbar stadsutveckling genom att: 

 ta fram, förvalta och implementera 
kommunens översiktsplan med tillhörande 
fördjupningar 

o arbeta för att utveckla varierade 
stadsdelar med avseende på 
upplåtelseformer, målgrupper och 
verksamheter 

 tillhandahålla relevant statistik och 
beslutsunderlag för kommunens olika 
verksamhetsområden 

 utveckla, bevaka och förbättra kommunens 
transportinfrastruktur 

o delta i genomförandet av 
Ostlänkenprojektet tillsammans med 
Trafikverket 

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

o utveckla, planera och beställa 
kollektivtrafik 

 driva projektet skolskjutsplanering  

 upprätthålla en god planberedskap som 
stödjer kommunfullmäktiges tillväxtmål 

 säkerställa att kommunens naturvärden 
förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt via 
naturvårdsarbetet 

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

 ansvara för ordförandeskapet i den 
kommunövergripande vattenmiljögruppen  

 försälja exploateringsfastigheter med bästa 
ekonomiska resultatet eller efter politiska 
instruktioner 

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

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

 projektledning i samband med projektering 
och genomförande av anläggningsprojekt 
som kan knytas till exploateringar 

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

 
 

 
ÅRET SOM GÅTT 
 
 

Jag konstaterar att det varit ett intensivt år 
mycket beroende på att vi har en stark tillväxt 
och att vi förmodligen passerar målet om 700 
nya invånare. Jag noterar också med glädje att 
alla enheter har levererat enligt Intern-
överenskommelser och Internbudget. 
Inom målområdet Goda verksamhetsresultat 
och nöjda brukare har Bygglovs-, Miljö- och 
Livsmedelsenheten alla fått högre Nöjd-Kund-
Indexvärden (NKI) trots större ärendevolymer. 
Inom målområdet Tillgänglighet, telefon visar 
SHB en 50 % förbättring sedan föregående år. 

Plan- och naturenheten har överträffat sina mål 
om antalet planerade bostäder i lagakraftvunna 
detaljplaner och skapat vårt nya reservat 
Ryssbergen. Strategienheten har tagit fram 
Transportstrategin, ett stort arbete som kommer 
ligga till grund för kommande förtätning av 
staden parallellt med det omfattande arbetet 
kring Ostlänken och vårt kommande 
resecentrum i Nyköping. Mark- och 
exploateringsenheten har sålt fler tomter än på 
länge och genomfört markanvisningar på både 
Norra Arnö och i Marieberg samt tagit fram 
markanvisningsrutiner och beställningsrutiner 
mellan SHB och Tekniska divisionen. 
Kartenheten deltar som pilot i ett nationellt 
utvecklingsarbete där enheten kunnat påverka 
den kommande nationella standarden. Enheten 
har också arbetet hårt för att införa och 
genomföra de arbetsrutiner och processer som 
togs fram under föregående år trots avsaknad 
av personal. Serviceenheten har som vanligt 
klarat av att administrera och stötta övriga 
enheter och varit SHB:s sammanhållande 
funktion i mångt och mycket. 
Kort och gott – bra jobbat! 
Mats Dryselius, Samhällsbyggnadschef 
 



 98160 85/175
 

 Skapat den 2016-02-19
 

Sammanfattning 
  

 Arbetet med att förverkliga Ostlänken har 
fortsatt under året. Fokus har varit att 
etablera en intern organisation för att möta 
Trafikverket. Andra viktiga delar som 
genomförts är nyttoberäkningar till 
Sverigeförhandlingen, underlag kring 
framtida trafikering och ett fördjupat 
samarbete mellan Ostlänkenkommunerna 
för att gemensamt förverkliga Ostlänken så 
snart som möjligt. Parallellt har planeringen 
av Nyköpings resecentrum pågått. 
Kommunfullmäktige har beslutat om 
Nyköpings fjärde kommunala naturreservat, 
Ryssbergens friluftsreservat, som 
säkerställer god tillgång på stadsnära natur- 
och friluftsmöjligheter.  

 Ett förtätnings- och dialogprojekt har 
genomförts i centrum med syfte att få till fler 
bostäder i centrum. Projektet har visat att 
det finns 12 byggklara tomter i centrum och 
dialog har skett med de lokala 
fastighetsbolag som äger tomterna. Flera av 
fastighetsbolagen planerar nu att påbörja 
byggnation.  

 För utvecklingen av Skavsta som plats, nod 
och flygplats har en kommunal målbild tagits 
fram. Den har senare utvecklats tillsammans 
med Stockholm-Skavsta flygplats och 
Regionförbundet till en gemensam målbild. 
En plan för utvecklingen har tagits fram och 
ett projekt har etablerats under året. 

 Efterfrågan och försäljningen av 
småhustomter är fortsättningsvis stark och 
ett trettiotal tomter har sålts under året. Även 
ett starkare intresse för byggande av 
flerbostadshus kan konstateras bl.a har 
markanvisningsavtal har upprättats för 
tomter på Arnö och Marieberg 

 Nyköping är pilotkommun för ny nationell 
standard (Svensk geoprocess) med en 
datamodell för lagring av grundläggande 
geodata som ger bättre förutsättningar för 
kart- och GIS-hantering/produktion och som 
stödjer tillväxten. 

 Ett stort planarbete har påbörjats för 
Kilenkryssens mark i Oppeby. Detta kan ge 
många hundra nya bostäder på sikt i 
Oppeby. Dialog med grannar och övriga 
boende om detta utvecklingsprojekt 
planeras ske under våren 2016. 

 I mars hölls informationsmöten om nya 
regler för märkning av livsmedel. Mötena 
följdes upp med kontroll av märkning, 
framförallt allergenmärkning. Projektet 
genomfördes tillsammans med Stockholms 
län. Arbetet har givit bra effekt hos 
företagen. 

 Våra populära skolskogar fyllde 10 år. Alla 
skolor har sedan flera år egna skolskogar 
och många förskolor. Många verksamheter 
lägger mycket aktiviteter i skolskogen och 
förfrågningar till ekologerna om nya 
skolskogar kommer in hela tiden. 

 Tobakstillsyn har skett tillsammans med 
polisen. Avvikelser mot lagen upptäcktes. 
Utvärderingen visar att hur tobakstillsyn ska 
bedrivas måste utvecklas för att ge bättre 
effekt. I det arbetet måste polisen delta. 

 Samhällsbyggnad redovisar underskott på 
0,5 mnkr varav driftsverksamheter redovisar 
överskott på 2 mnkr och 
slutredovisade/nedskrivna 
exploateringsprojekt redovisar underskott på 
2,5 mnkr. 
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Årets verksamhetsresultat 
Måluppfyllelse för prioriterade målområden 

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

 Utsläpp av växthusgaser minskar  
 Tillståndet i våra vatten förbättras 
 Mängden restavfall minskar  

(Miljö och folkhälsopolicy) 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

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

Antal inventerade avlopp 
(egen mätning) 

149 430 
 

430 430 430 

 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Målet är uppfyllt och är utfört inom ram 
 

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

 Att befolkningen ska öka med 700 invånare/år.  
 Att skapa ett bra företagsklimat med god och snabb myndighetshandläggning.  
 Att fler arbetstillfällen utvecklas på den lokala arbetsmarknaden. (Vision 2020) 

 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

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

 

Antalet nya bostäder i årligen 
antagna detaljplaner 

 

- 294 143 300 345 

Inkomna ärenden ska 
handläggas inom 3 veckor 
från det att handlingarna är 
kompletta (Miljö) 

Andel av inkommande 
ärenden (egen mätning) 

96 % 91 % 96 % 100 % 100% 

 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Två större detaljplaner som ger 345 nya byggrätter för både radhus, villor och lägenheter har vunnit laga 
kraft så tillväxtmålet på 300 nya detaljplanelagda byggrätter på helår har uppnåtts. 
Målet för handläggning är uppfyllt och är utfört inom ram. 
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Goda verksamhetsresultat 
Det övergripande målet för goda verksamhetsresultat som alla ska bidra till är: 

 Goda resultat och nöjda brukare (Vision 2020) 

 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

Nyköping ska ha en 
funktionell stadsmiljö som 
medborgarna är nöjda med 

Andel nöjda medborgare 
angående stadsmiljön 
(SCB medborgar-
undersökning, medel från 
egna frågor) 
 

- 6,3 7,0 6,4 6,8

 Byggenkät, nöjdhetsgrad 7,5 7,1 7,1 8,0 7,8 

25 dagars handläggningstid 
för bygglov som inte behöver 
kompletterande handlingar 

Antal arbetsdagar 38 25 24 25 22 

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

Livsmedel  
(Nöjdkund-index, NKI) 
 

68 67  55 70 67 

 Miljö- och hälsoskydd 
(Nöjdkund-index, NKI) 
 

54 52 55 60 67 

Alla verksamhetsutövare 
kontrolleras enligt beslutad 
kontrolltid och tillsyn sker 
enligt beslutade 
tillsynsintervall 

Livsmedel: 
Andel av beslutad årlig 
kontrolltid 

100 % 100 % 100 % 100 % 93 % 

 Miljö- och hälsoskydd: 
Andel av beslutad årlig tillsyn 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

God service både internt och 
externt 

Företagarnas upplevelse av 
effektivitet i NKI, SBA 

- Index 68* - > föreg år 63 

 Företagarnas upplevelse av 
tillgänglighet i NKI, SBA 

- Index 68* - > föreg år 63 

 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet:  
*Indikatorn är justerad jämfört med internbudget 2015. 
Bygglovenhetens medvetna arbete med interna processer har resulterat i en markant ökning av 
kundnöjdheten trots ökade volymer. Även Miljö- och hälsoskydd har ett tydligt förbättrat index bl.a genom 
arbete med fokusgrupper i samverkan med Näringslivsenheten samt många små interna förbättringar i 
det dagliga arbetet. Genom internutbildning kring samsyn och arbete med en ökad förståelse för 
företagarna har också Livsmedelsenhetens NKI stigit under året. 
Då Livsmedelsenheten har haft personalomsättning har inte alla planerade kontroller kunnat genomföras 
inom livsmedelsområdet. Arbetet kommer att genomföras under den första delen av 2016. 
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Delaktighet 
Det övergripande målet för delaktighet som alla ska bidra till är att: 

 Alla brukare upplever att de kan påverka sin vardag  
 Alla kan vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet 

(Miljö och folkhälsopolicy) 

 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

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

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

 3,7  4,0 3,6 

 Antal insatser som 
verksamheterna genomför för 
ökad delaktighet 

- - - 5 1 

Öppna informationsmöten för 
verksamhetsutövare 

Antal genomförda 
informationsmöten 
(egen mätning) 

- - - 10 12 
 
 
Livsmedel 
6  
Miljö 6 
 

 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Informationsmöten för pågående detaljplaner genomförs så ofta det går i människors närmiljö för att öka 
deltagandet från de närboende. 
 
Livsmedelsenheten har genomfört fem informationsmöten om nya regler för information om livsmedel och 
ett möte om tobakslagen för företag som säljer tobak vilket hölls på både på svenska och arabiska. Sex 
informationsmöten har hållits på miljöenheten för lantbruk, borrentreprenörer, avloppsentreprenörer och 
förskolor samt två inom avloppsinventeringen.  
 
 
 

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

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

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

 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

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

Antal avvikelser (egen 
mätning) 

 1 * 0 1

 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
*Resultatet för 2014 gick inte att följa upp 
Målet är inte uppfyllt. Enheten arbetar löpande med att förbättra möjligheten för medborgare och 
verksamhetsutövare att komma i kontakt med myndigheten. Ett arbete som bland annat har inneburit att 
Livsmedelsenheten har infört en ny telefonilösning för att kunna ge bättre service. 
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Produktionsstyrelsemål 
Kommunal organisation 
Nyköping ska stärka sin ställning som en attraktiv arbetsgivare (Personalpolicy) 
 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

En hälsofrämjande 
arbetsplats 

Korttidsfrånvaro (personal-
system) 

2,0 % 2,36 % 

 

2,09 % < föreg. 
år 

IU 

Ett gott ledarskap på alla 
nivåer enligt ledarpolicy 

Andel enheter som har 
återkopplat medarbetar-
enkäten 

- - - 100 % 100 % 

 

  
Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Med anledning av nytt HR- system saknas uppgift om korttidsfrånvaron för 2015. 
Alla chefer har återkopplat resultatet från medarbetarenkäten som genomfördes 2014.  
 

 

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

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

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

 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

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

Svarstid till handläggare 
Servicemätning fråga T7 
(KKiK) 

     

 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Resultatet redovisas kommunövergripande, resultatet för Samhällsbyggnad visar på en stor förbättring 
jämfört med 2014, tillgängligheten på telefon har ökat med 50 %. Fråga T7 berör inte Samhällsbyggnad. 
 

 

Årets ekonomiska resultat 
 

Mnkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse Budget 
- Utfall 

Bokslut 2014 Förändring 14-15 

Intäkter 118,5 128,7 10,2 118,8 9,9 

Kostnader  -118,5 -129,2 -10,7 -117,5 -11,7 

Netto 0 -0,5 -0,5 1,3 -1,8 

 

 

Jämförelse med budget 
Samhällsbyggnad redovisar underskott på 
0,5 mnkr varav driftsverksamheter redovisar 
överskott på 2 mnkr och 
slutredovisade/nedskrivna 

exploateringsprojekt redovisar underskott 
på 2,5 mnkr. 
Slutredovisade/nedskrivna 
exploateringsprojekt redovisar både intäkter 
för slutredovisade projekt med överskott 
samt kostnader för nedskrivna 
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exploateringsprojekt. Dessa fanns inte med 
i driftsbudget 2015. 
Mark- och exploateringsenheten redovisar 
lägre intäkter/kostnader än budget för 
förvaltning av skogsfastigheter med 
anledning av överklagad upphandling av ny 
skogsförvaltare.  
Enheten redovisar även lägre ersättning för 
nedlagd tid på exploateringsprojekt än 
budget eftersom projektledare redovisar 
mer driftstid eller tid för hantering av 
exploateringsavtal där kommunen inte är 
markägare. 
I kombination med att Trafikverkets 
planprocess för Ostlänken är senarelagd 
har Strategienheten under året fortsatt att 
fokusera på intern planering inför 
kommande år och därför valt att inte göra 
större upphandlingar i form av köp av 
konsulttjänster. Enheten har jobbat med 
projekt Transportplanen och 
Ortsstrukturplanen som finansierats med 
interna driftsbidrag samt externa medel. 
Enheten har dessutom drivit 
investeringsprojekt Nyköpings resecentrum 
och där med redovisat en del av 
driftfinansierad tid på investeringskonto. Del 
av överskott har finansierat utökning av 
resurser för skolskjutshandläggning.  
Plan- och naturenheten har under året 
arbetat med att ta fram kulturhistorisk 
byggnadsinventering för Nyköpings centrum 
som delvis finansierats med bidrag från 
Länsstyrelsen. Samhällsbyggnad redovisar 
lägre personalkostnader på bygg-, plan-, 
kart- och mark- och exploateringsenhet med 

anledning av senarelagda rekryteringar och 
vakanser. 
Överskott i resultatet för miljö- och 
livsmedelsverksamheter med anledning av 
vakanser och föräldraledighet har reglerats i 
form av korrigering av ersättning från 
Miljönämnden. 
 
Jämfört med föregående år 
Reavinster och reaförluster vid försäljning 
av tomter från tomtreserv samt 
slutredovisning och nedskrivning av 
exploateringsprojekt redovisas för år 2015 
under Mark- och exploateringschefs 
ansvarskonto i jämförelse med år 2014 då 
dessa redovisades centralt under 
Kommunstyrelse. Utfallet påverkar 
Samhällsbyggnads driftsresultat. 
År 2014 redovisades projektledartid på 
exploateringsprojekt som procentuell 
fördelning av uppskattat lönekostnad per 
projekt. Under första kvartalet 2015 
redovisades antal timmar omräknat till 
uppskattat lönekostnad per projekt vilket var 
lägre än budget. Redovisning under resten 
av åter baseras på faktisk redovisning av 
timmar med fast pris per timme 750kr. 
Ändringen i redovisningssättet har bidragit 
till lägre intäkter inom kontogrupp interna 
fördelningar. 
Förvaltning av skogsfastigheter har 
resulterat i lägre intäkter/kostnader i 
jämförelse med föregående år med 
anledning av överklagad upphandling av ny 
skogsförvaltare. 
 
 

Årets händelser och aktiviteter 
Grunduppdraget 
Strategienheten 
 En av de stora målsättningarna för 

enheten och som tagit mycket resurser i 
anspråk är framtagandet av en 
transportstrategi som togs upp på KS 
2015-06-15 för remiss. 

 Resurssättning för RC och Ostlänken samt 
organisation har börjat ta form. 

 Ytterligare en skolskjutshandläggartjänst 
har tillkommit under året och ökat 
budgeten för strategieneheten. En 
skolskjutsadministratör har tagits in för att 
täcka en sjukskrivning och möta en ökad 
arbetsbelastning.  

 Halvårsrapportering i KS 2015-06-15 
gällande utredning idrottsanläggningar är 
klar. 

 Avrapportering av Årumsprojektet har till 
en början av året varit en aktivitet som nu 
är och klar som nu gått in i ett 
handlingsplansstadium där olika ansvar 
finns fördelade på olika enheter och 
divisoner. 

 System tidsrapportering är implementerad 
och används av alla på enheten. Nästa 
steg blir att göra en utvärdering och se 
över systemet och hur man använder det 
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bäst för att utveckla verksamheten när det 
gäller resursplanering. 

 Strategienheten har utökat sin samverkan 
med både BUK, DSO och 
beställarkontoret för en bättre 
omvärldsbevakning. 

 Statistikrapportering och underlag samt 
analyser har förbättrats och ger en 
tydligare bild av tillväxten. 

 LEAN har implementerats både för 
enheten och även som verktyg för att driva 
andra arbeten. 

 Strategienhetens uppdrag har förtydligats 
där omvärldsbevakningen är en stor del.  

Mark- och exploateringsenheten 
 Entreprenaden för parkeringsgaraget i 

kvarteret Åkroken har slutförts. Köpet med 
Nyköpingshem har genomförts och 
bygglov har beviljats. 

 Efterfrågan och försäljningen av 
småhustomter är fortsättningsvis stark och 
29 tomter har sålts under 2015. 

 Konjunkturförändringen har även varit 
tydlig på flerbostadshussidan där 
markanvisningsavtal upprättats för tomter 
på Arnö och i Marieberg.  

 Exploateringsavtal och detaljplan har 
arbetats fram tillsammans med Savanna 
fastigheter för nyproduktion av 
hyreslägenheter på Koggen, 
Brandholmen. 

 I samband exploateringen av kvarteret 
Stian har nya kvartersgator i området 
Förrådet anlagts. 

Plan- och naturenheten 
 Ökat antal planbeskedsansökningar under 

hösten. Två större detaljplaner som ger 
345 nya byggrätter för både radhus, villor 
och lägenheter har vunnit laga kraft varför 
tillväxtmålet på 300 nya detaljplanelagda 
byggrätter på helår har uppnåtts. 

 Stort deltagande från enhetens sida i 
projekt Å-rummet.  

 För naturvården har stora resurser gått till 
att utreda och bilda naturreservat på 
Ryssbergen. Uppdraget att utreda Marint 
reservat har fått skjutas till 2016. 

 Det fyraåriga projektet om stadens 
bilogiska mångfald har startats med 
föreläsningar och informationsskyltar. 

 En halv ekologtjänst går över som 
delprojektledare i Ostlänken varför 
enheten förstärks med ytterligare en 
ekolog under 2016. 

 En inventering har genomförts om 
förtätningsmöjligheter i Nyköpings centrum 

där alla möjligheter till ytterligare bostäder 
har gåtts igenom oavsett markägare. 

Bygglovenheten 

 2015 har inneburit ökade ärendevolymer 
med ca 15 % jämfört med 2014. Ökning 
beror på att ansökan om bygglov ökat och 
till det kommer den ökade volymen som 
beror på att man infört anmälningsplikt för 
Attefallsåtgärderna.  

 Under våren har bygglovenheten övertagit 
det administrativa arbetet runt de 
beställningar från Kartenheten som rör 
tjänster kopplade till bygglovsprocessen. 

 En lyckad vikariesättning av en 
föräldraledighet har bidragit till att enheten 
kunnat hålla bra handläggningstider och 
ökad kundnöjdhet trots ökad 
arbetsbelastning. 

 Bygglovenheten har rutinsatt och 
effektiviserat tillsynen av Hissar och 
portar. 

Kartenheten 
 Nyköping är pilotkommun för ny nationell 

standard (Svensk geoprocess) med en 
datamodell för lagring av grundläggande 
geodata  

 Kartenheten har sparat en administrativ 
tjänst genom en gemensam 
ärendehantering med Bygglovenheten. 

 Med anledning av stor personalomsättning 
under 2015, totalt 5 st nyanställda GIS-, 
Kart- och mätningsingenjörer, har stort 
arbete lagts ner på att definiera och arbeta 
efter fastställda rutiner.  

 Nytt uppdrag från BTN avseende ny 
mätningsresurs kopplad till 
bygglovprocessen varför enheten förstärks 
med en ny mätningsingenjör med start i 
januari 2016. 

 Mätuppdragsvolymerna har ökat med ca 
40 % under 2015. Ökningen beror på fler 
sålda småhustomter samt fler 
bygglovsansökningar. 

 Ny release i maj 2015 av kommunens 
interna webbgis, NYGIS. Releasen 
innebär bl. a ökad prestanda och 
driftsäkerhet samt möjlighet till personliga 
inställningar. 

 Projekt Systemmiljö Geodata har 
genomförts i syfte att uppnå en 
framtidssäkrad systemmiljö. Projektet har 
inneburit dels en migrering av kartdata till 
en ny Oracledatabas samt en 
konsolidering av ajourhållningsverktyg.  

 Övergång till nytt referenssystem i höjd, 
RH2000, genomfördes i maj 2015 för 
Oxelösunds kommun. 
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 På uppdrag av BTN har Kartenheten 
tillsammans med Gata/Park/Hamn 
digitaliserat markområden från flygfoto för 
att möjliggöra visualisering av de ytor som 
Gata/Park/Hamn sköter om under 
perioden 2013-2015. Resultatet finns 
presenterat grafiskt samt att den totala 
arealen för respektive skötseltyp är 
levererad till BTN. Arbete med att 
säkerställa ajourhållning, 
ajourhållningsmetoder samt att arbeta 
fram avgränsningar mellan tekniska 
divisionen och Kartenheten fortsätter 
under 2016. 

Miljöenheten 
 Tidigare års inventering av avlopp och 

möjligheten för fastighetsägarna att slippa 
inventeringen genom att söka tillstånd för 
ny avloppsanläggning direkt har genererat 
fler ansökningsärenden än tidigare.  

 Enheten har nått årsmålet för 
förbättringsaktivitetar inom Lean redan i 
juni. 

 Tillsynen på alla förskolor i kommunen 
visar på bättre resultat än vid förra 
tillsynen för tre år sedan. 

 Tillsynsprojektet på minireningsverk som 
varit i drift en tid visar på stort behov av 
regelbunden tillsyn. 

 Två nya inspektörer har rekryterats för att 
medarbetare gått vidare samt ett förändrat 
uppdrag inför 2016. 

 Nya arbetssätt för förorenade områden 
och masshantering har tagits fram 

Livsmedelsenheten 
 Nya EU-regler gällande presentation och 

märkning av livsmedel trädde ikraft i 

december 2014. Eftersom nyheterna i 
reglerna är omfattande har 
märkningskontroll varit i fokus under hela 
2015. 

 Provtagning har skett enligt en 
provtagningsplan. Resultaten visar att 
nedkylning inte alltid sker på ett bra sätt. 
Däremot har inget fusk med inblandning 
av fel kött eller för hög fetthalt i köttfärs 
konstaterats under 2015. 

 Under hösten inkom ett antal klagomål 
inom tobaksområdet. Tillsyn har skett 
tillsammans med polisen. 
Livsmedelsenhetens del i ärendet är 
avslutat. 

 Leanarbetet har fortsatt och arbetet med 
att digitalisera processer och rutiner har 
gått enligt planen och målet för 2015 har 
nåtts. 

Serviceenheten 
 Då ärendemängden ökar på övriga 

enheter får även Service ökad mängd 
ärenden som ska diarieföras och 
expedieras. 

 Under den intensiva perioden för 
skolskjutshandläggning har en person varit 
utlånad som stöd. 

 Rekrytering av två assistenter har skett i 
början av året då en gått vidare till annan 
tjänst inom SHB och en har slutat i 
kommunen. 

 Vi har tillsammans med Mark- och 
exploatering påbörjat utveckling av 
ärendehantering och diarieföring i Platina 

 

 

Internkontroll 
De kontrollpunkter som finns i internkontroll-
planen har kontrollerats. Kontrollerna har visat 
att rutinerna oftast fungerar bra. Det finns några 
brister i hanteringen av inköp och arbetet med 
exploateringsbudgeten. Rutinen för 
exploateringsprojekt och intern arbetsordning 
ska färdigställas och förankras. Vid kontroll om 
uppdrag från KS återrapporterats finns 

oklarheter hur och när de ska rapporterats, rutin 
kommer att tas fram. 
Några kontrollmoment visar att rutinen inte alltid 
följs, rutiner behöver informeras om och några 
har behov av utveckling. I de fall det funnits 
felaktigheter har rättelser gjorts. En 
sammanfattning av internkontrollen finns i 
särskild redovisning till KS. 
 

 

Kvalitetssystemet 
1 Tjänstegarantier 
Tjänstegaranti för bygglov består av skriftligt 
svarsmeddelande inom fem arbetsdagar med 
besked om det krävs kompletteringar, 
grannyttranden, vem som är handläggare och 
den beräknade handläggningstiden.  

Samtliga sökanden har fått svarsmeddelande 
inom 5 arbetsdagar.  
Tjänstegarantin behöver ses över då det inte är 
möjligt att inom 5 arbetsdagar ge svar på alla 
ingående delar. 
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Tjänstegaranti för tillsyn och kontroll inom miljö- 
och hälsa innebär att inspektionsrapport efter 
tillsyn enligt miljöbalken skickas till 
verksamhetsutövaren inom tre veckor.  
98 % av inspektionsrapport har skickats ut inom 
tre veckor.  
Tjänstegaranti för kontroll inom 
livsmedelsområdet innebär att företagare och 
privatpersoner som vänder sig till 
livsmedelsenheten kontaktas inom en vecka. En 
avvikelse finns under 2015.  
Målet är svårt att följa upp varför tjänstegarantin 
behöver revideras. 
Tjänstegaranti för tillsyn av folköl och tobak 
innebär att anmälan om försäljning av folköl och 
tobak registreras och bekräftas inom en vecka. 
12 av 13 företag har fått bekräftelse inom en 
vecka. 
2 Synpunkten 
De synpunkter som mottagits och registrerats 
under året är sammanlagt 55, uppdelat på 10 
beröm, 22 förslag och 23 klagomål. 
71 % har fått svar inom 14 dagar. 
Samhällsbyggnad har fått beröm för bra 
informationsmöten, trevliga och professionella 
miljötillsyner, för snabba och tydliga svar, trevligt 
bemötande, snabb service och beröm för 
radonkartan på webben. 
Samhällsbyggnad har fått in flera synpunkter på 
att asfaltering och belysning inte är färdigställt 
för cykelvägen mellan Arnö och äldreboendet 
Myntan. Den kommer att färdigställas när 
område vid Rosenhill exploateras. 
Under året har Samhällsbyggnad fått många 
synpunkter på att inte alla elever får busskort i 
Oppeby, Harg och Arnö i samband med att man 
flyttat elever till den nya högstadieskolan. 
Förslag att komplettera resecentrum med en 
busstur ”hop-on-off” tas med i utveckling av 
stadstrafiken. Flera synpunkter på busstider och 
bussturer som inkommit tas med i den framtida 
planeringen för kollektivtrafiken. Bussturer till 
Örstig kommer att ses över tillsammans med 
Länstrafiken. Från och med tidtabellen för 2016 
har busslinje1 10-minuterstrafik i rusningstid. 
Synpunker på dåligt underhåll av vägen till 
Ekensbergs friluftområd kommer att åtgärdas 
under våren. 
Synpunkterna har inte kommunicerats ut till 
allmänheten. 
 
3 Medborgar- och kund-

/brukarundersökningar 
Byggenkät skickas ut till samtliga som fått beslut 
om bygglov, anmälan, förhandsbesked och 
strandskydd. Vi ställer frågor om information, 
tillgänglighet, bemötande, lagar och din rätt, tid 
och kostnad. Resultatet inom de olika områdena 

varierar. Som tidigare år är det handläggningstid 
och kostnad som får lägst resultat och vår 
tillgänglighet det högsta. Sammanfattningsvis 
blir betyget 7,8. Vi når därmed inte riktigt upp till 
målsättningen om ett resultat på 8,0. Vi har dock 
förbättrat oss med 0,7 under året vilket är en 
stor ökning och ett resultat av vårt arbete med 
ständiga förbättringar. Enkäten följs upp 
veckovis under hela året och resultatet 
diskuteras för att öka medvetenheten om vikten 
av kundnöjdhet. 
SBA Serviceundersökningen skickas ut till alla 
företag som haft ett ärende hos oss inom 
bygglov, miljö- och hälsoskydd eller 
livsmedelstillsyn. Svarsfrekvens var 63 % för 
hela kommunen. Resultatet för Bygglov (NKI 66 
kvartal 1-3 2015). Vi konstaterar att vi över tid 
har en positiv trend och att i likhet med för vår 
enkät så verkar vårt förbättringsarbete ge 
resultat.  
Resultat för Miljö- och hälsoskydd (NKI 67 
kvartal 1-3, 2015) slutligt resultat kommer i 
början av 2016, visar på en tydlig förbättring av 
index. Miljöenheten har tillsammans med 
Näringslivsenheten haft en workshop, låtit utföra 
djupintervjuer med lantbrukare och haft en 
fokusgrupp med lantbrukare 2015. Där vi arbetat 
tillsammans med målbilder, bemötande och 
arbetssätt. Samtidigt har det gjorts många små 
förbättringar i det dagliga arbetet. 
Livsmedelsenhetens NKI har stigit under året 
(67 kvartal 1-3, 2015). Arbetet med att öka NKI 
började redan 2014. Under 2015 har fokus i 
arbetet legat på att jobba inom två olika 
området. Det ena har handlat om att öka 
inspektörernas förståelse för företagen och det 
andra har varit att jobba med samsyn så att 
resultatet av kontrollerna ska bli detsamma 
oavsett vilken inspektör som genomför den. 
Detta har skett i en internutbildning där enheten 
bland annat har samarbetat med en företagare 
som har en anläggning i Katrineholm. Företaget 
upplät köket åt inspektörerna och personalen i 
anläggningen ställde upp så att inspektörerna 
kunde få öva på olika moment. Det blev ett 
mycket bra resultat. 
Servicemätning genomförs en gång om året av 
vår servicenivå på telefon och e-post. Vi jämför 
oss med 144 andra kommuner. Resultatet visar 
på en stor förbättring jämfört med 2014 då 
tillgängligheten på telefon har ökat med 50 %. Vi 
har ett mycket bra bemötande, intresse och 
engagemang. Svara på frågan har ökat med 78 
%. Under året har vi startat ett nätverk med 
Kommunservice centralt, Tekniska divisonen 
och Kommunledningskansliet. Vi har bjudit in 
handläggare som berättat om sin verksamhet 
vilket resulterat i att vår kunskap har ökat. 
Samtliga frågor via e-post är besvarade inom 2 
dygn och kontaktuppgifter finns på alla svar. 



 

Skapat den 2016-02-19 
 

Svar med merinformation t.ex hänvisningar till 
hemsidan har ökat med 17 %. Resultatet är 
mycket bra! 
 
 

4 Premiering av kvalitetsutvecklande idéer 
och arbetssätt 

Till Årets vägvisare var 2 personer nominerade 
för professionellt bemötande. 
 

Medarbetare 
Med anledning av nytt HR- system saknas 
uppgift om korttidsfrånvaron för 2015.  
Antalet medarbetare på Samhällsbyggnad har 
minskat till 81 jämfört med 86 år 2014.   
Medarbetarnas medelålder var 41,8 år vilket var 
lägre än medelåldern i hela kommunen som var 
45,5 år. Medelåldern var lägre för kvinnor (40 år) 
än för män (45 år). 
SHB arbetar efter de centrala rutiner som finns 
vad gäller förebyggande arbete för sjukfrånvaro, 
arbetsskador och tillbud.  
Vad gäller att stärka mångfalden har SHB under 
året varit testpilot för avidentifierade 
ansökningshandlingar. SHB har under året 
anställt, i olika former, fler personer med 
utländsk bakgrund. 

SHB deltar i ett flertal konferenser, aktiviteter 
och kurser med syfte att höja organisationens 
och medarbetarnas kompetens som t.ex arbete 
med fokusgrupper (tillsyn) och externa 
utvecklingsprojekt (kart). 
SHB är i stort behov av att upprätthålla och öka 
vår kompetens varför lyckade rekryteringar är ett 
måste. SHB har svårt att rekrytera då det råder 
stor konkurrens inom våra kompetensområden. 
Detta är en svårighet för vår möjlighet att 
genomföra våra uppdrag och vi ser att vi har och 
kommer att få en snabbare lönekostnads-
utveckling än inom andra kommunala 
kompetensområden. 
SHB:s åldersstruktur innebär att inga större 
pensionsavgångar förväntas nu eller inom 
närmaste tid. 
 

 
 
ÅREN SOM KOMMER 
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Samarbetet med Tekniska divisionen måste 
fortgå och fördjupas liksom med övriga delar av 
koncernen. Samhällsbyggnad kommer fortsätta 
med det inre arbetet vad gäller arbetsprocesser 
och verksamhetsutveckling. Lokalfrågan är 
något som måste lösas under första kvartalet 
2016. Arbetet med våra koncerngemensamma 
”Framtidsbilder” blir ett av 2016 viktigaste 
arbeten parallellt med Sverigeförhandlingen. 
 
Livsmedelsenheten 
Under 2016 träder ny lagstiftning ikraft som 
gäller märkning av livsmedel med 
näringsdeklarationer. Kontrollen av den typen av 
märkning kommer att ställa krav på nya metoder 
för kontroll. Livsmedelsverket fortsätter också att 
uppmärksamma de kommunala myndigheterna 
om behovet av kontroll av fusk inom 
livsmedelsområdet. Inom tobaksområdet finns 
ett stort behov av ett tätare samarbete med 
polisen.  
 
Mark- och exploateringsenheten 
En strategi för att trygga en lång- och kortsiktig 
tillgång på mark för anvisning för byggnation 
kommer att tas fram. Enheten arbetar 
kontinuerlig med förbättringar för att säkerställa 
kvalitet i arbetet. Rent generellt kommer 
arbetssättet att ändras och övergå till 
markanvisning genom anbud eller tävling från att 
till stora delar bestått av direktanvisningar. 
 
Miljöenheten 
Tillväxten och förtätningen av staden kommer att 
öka behovet av miljötillsyn i Nyköping. Den 
ökade inventeringen av avlopp kommer att 
resultera i en ökning av ärenden under de 
kommande åren.  
 
Bygglovenheten 
Den största utmaningen inom bygglovområdet 
närmaste åren är att utveckla en digital ärende- 
och handläggningsprocess. 
 
Kartenheten 
Enheten kommer att fortsätta arbetet med att 
implementera standarder och standardiserat 
arbetssätt. Arbetet med att framtidssäkra 
systemmiljön fortsätter samt att en kartplan ska 
tas fram som beskriver hur ajourhållningsarbetet 

ska säkerställas. Vi ska även stärka samarbete 
med övriga interna verksamheter. Detta för att 
kunna serva dessa med adekvata 
beslutsunderlag och stödsystem.  
 
Plan- och naturenheten 
Enheten kommer att påbörja planarbetet för ett 
antal större omvandlingsområden. Detta innebär 
att staden förtätas och fler människor får närhet 
till service och allmänna kommunikationer. 
Trafikverkets arbete med Ostlänkens 
järnvägsplaner innebär en del nya 
arbetsuppgifter.  
 
Strategienheten 
Enhetens uppdrag under 2016 kommer att vara 
att se över funktionen skolskjuts och arbeta fram 
en struktur för stödsystemen för att underlätta 
handläggningen. En översyn av 
organisationstillhörighet kommer också att göras 
under året. 
Hanteringen av transportstrategin och 
framtagande av handlingsprogram kommer att 
vara en fortsatt stor del av enhetens arbete. 
Som en del av den ökade befolkningstillväxten 
kommer även en del utredningar behövas göras 
under året och ett nytt bostadsförsörjnings-
program tas fram. 
Ett av de nytillkomna uppdragen under året 
kommer att vara Skavstas utveckling. 
 
Serviceenheten 
Införande av ”En väg in” kommer att förbättra 
servicen både internt till medarbetarna och 
externt till medborgare och kunder. 
 
För att möta de förändringar som nämns ovan 
har Samhällsbyggnad fått ökade resurser från 
BTN och MN samt investeringsmedel för 
Skavstas utveckling och Nyköpings 
resecentrum. 
Strategienheten har ännu inte fått extra resurser 
för den personal som är anställd för att arbeta 
fram en struktur och underlätta handläggningen 
av skolskjuts. 
Det är inte klart vilken ekonomisk konsekvens 
det blir när lokalytan ökar. 
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VOLYMER OCH NYCKELTAL 
 

 
 

Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2015 2015 2014 2013 2012 2011

Volymer
Bygglov
Antal inkomna ärenden bygglov, 
ansökningar mm exkl. anmälningar 545 560 465 442 492 511
Antal avgjorda ärenden 521 560 450 432 - -
Antal inkomna anmälningar enl PBL 256 180 216 166 - -
Antal tillsynsärenden 163 85 727 119 43 38
Antal synpunkter 2 5 3 8 3 6

Plan
Antal namnärenden 9 20 12 11 10 19
Antal detaljplaner laga kraft 12 25 10 12 19 22
Antal överklagade detaljplaner 5 0 5 0 6 1
Antal överprövade detaljplaner 1 0 1 0 0 0
Antal synpunkter 4 5 9 12 1 2

Naturvård
Antal synpunkter 3 5 5 0 1 1

Kart
Antal nybyggnadskartor 125 80 86 57 44 66
Antal husutstakningar 63 40 39 39 18 55
Antal grundkartor 17 15 16 21 18 27
Antal synpunkter 1 1 1 0 0 0

Mark och exploatering
Antal sålda småhustomter 29 10 39 10 7 9
Antal sålda flerbostadshustomter 1 5 3 1 2 3
Antal sålda arbetsplatstomter 3 5 0 2 2 3
Antal lägenheter i såld flerbostadhustomter 29 140 - - - -

Miljö- och hälsoskydd
Miljöskyddsobjekt med årsavgift, antal 288 290 290 282 292 29
Antal inspektioner (årsavg miljö) 129 114 101 129 96 92
Hälsoskyddsobjekt men årsavgift, antal 216 220 214 217 216 209
Antal inspektioner (årsavg hälsoskydd) 70 78 84 69 77 64
Antal inventerade avlopp 430 430 430 430 149 150
Antal miljösanktionsavgifter 20 30 10 28 42 33
Antal överklagade ärenden 31 25 20 20 21 10
Inkomna anmälningar, ansökningar 422 550 383 400 403 565
Inkomna klagomål 97 70 96 83 75 75
Inkomna remisser 103 90 73 72 53 85
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Analys utfall 2015 
Jämfört med budget 
Bygglov: Det är framför allt antalet 
anmälningsärenden och tillsynsärenden som 

avviker från budget. Vad gäller anmälan är det 
pga helårseffekten av Attefallsreglerna. 
Tillsynen, främst vad gäller OVK och Hissar har 
effektiviserats, varför dessa volymer gått upp 

Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2015 2015 2014 2013 2012 2011

Livsmedel
Livsmedelsobjekt med årsavgift 540 490 504 526 474 496
Antal objekt inom folköl, tobak och 
receptfria läkemedel (FTL) 69 90 66 86 - -
Antal objekt inom animaliska biprodukter 20 90 30 90 - -
Antal inkomna ärenden inom livsmedel 
(registreringar och remisser) 135 200 142 139 143 131
Inkomna klagomål 67 50 57 49 51 21
Antal överklagande ärenden 4 10 9 7 9 11

Miljö och Livsmedel 
Beslut ändrade eller återförvisade av 
överprövande instans pga formella fel 5 0 1 0 0 1

Nyckeltal
Miljö o Livsmedel
Andel synpunkter besvarade inom 14 dar, 
% miljö, hälsa o livsmedel 100 100 80 50 100 100

Andel nöjda kunder inom livsmedelskontroll 
(NKI), index 67 70 55 67 68 -

Andel nöjda kunder inom miljö- o 
hälsoskydd (NKI), index 67 60 55 52 54 -

Avgiftsfinansieringsgrad inom 
livsmedels-verksamhet, inklusive kostnader 
för intern och extern service % 43 44 - - - -

Avgiftsfinansieringsgrad inom miljö- och 
hälsoskydd, inklusive kostnader för intern 
och extern service % 45 43 - - - -

Bygg
Nöjdhet i bygglovhandläggning i stort, skala 
1-10 7,8 8,0 7,1 7,1 7,5 7,6

Andel bygglovsökande som upplever att det 
är lätt att nå information och handläggning, 
% 86 100 81

Plan
Andel detaljplaner handlagda inom 6 
mån;% 67 75 60
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Mark- och exploatering: Framför allt är det antal 
sålda tomter för flerbostadshus där vi inte har 
nått förväntade volymer, vare sig i antal tomter 
eller i lägenheter. Vi har ett antal försäljningar 
och markanvisningar som dragit ut en del på 
tiden och som förväntas genomföras under 2016 
där vi räknar med att volymerna blir högre än 
budgeterat. 

Jämfört med 2014 
Bygglov: Stor ökning av tillsynsärenden under 
2014 beroende på en effektiviserad OVK-tillsyn. 
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MEDARBETARE 
 

 
 
 

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Bokslut 
2011

Förändr 
jmf 2014

Antal anställda
Tillsvidareanställda kvinnor, antal 46 48 46 40 40 -2
Tillsvidareanställda män, antal 28 29 27 26 32 -1
Totalt antal tillsvidareanställda, antal 74 77 73 66 72 -3
Visstidsanställda med månadslön kvinnor, antal 6 8 5 1 1 -2
Visstidsanställda med månadslön män, antal 1 1 2 2 0 0

Totalt antal visstidsanställda med månadslön, antal 7 9 7 3 1 -2
Totalt antal anställda 81 86 80 69 73 -5

Medelålder¹
Medelålder kvinnor 40,0 39,2 39,8 40,7 41,3 0,8
Medelålder män 45,0 45,9 46,3 45,7 46,7 -0,9
Medelålder totalt 41,8 41,5 42,2 42,7 43,6 0,3

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, %¹
Genomsnittlig sysselsättningsgrad kvinnor, %¹ 95,3 100,0 100,0 100,0 99,5 -4,7
Genomsnittlig sysselsättningsgrad män, %¹ 100,0 100,0 100,0 98,6 98,8 0,0
Genomsnittlig sysselsättningsgrad totalt, % 96,8 100,0 100,0 99,4 99,2 -3,2

Arbetsskador 0 2 0 1 0
Tillbud 0 1 0 0 0

Arbetad tid²
Månadsavlönat arbete¹, årsarbetare 73 66 63 68 -73
Timavlönat arbete, årsarbetare 0 0 1 1 0
Övertid och mertid, årsarbete 0 0 0 0 0
Summa arbetad tid, årsarbetare 0 73 66 64 69 -73

Fördelning av tid enligt ordinarie arbetstid¹
Producerad tid, % 83,0 83,2 83,1 83,9 -83,0
Sjukfrånvaro, % 3,0 3,0 2,7 2,8 -3,0
Varav 90 dgr sammanhängande eller mer, % 0,8 0,4 0,6 0,8 -0,8
Varav sjuk- och aktivitetsersättning, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tillfällig vård av barn, % 1,0 1,0 0,9 0,7 -1,0
Studieledighet, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Facklig verksamhet, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Semester och ferie, % 13,0 12,8 13,2 12,7 -13,0
Summa 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Föräldraledighet, % 0,0

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Bokslut 
2011

Förändr 
jmf 2014

Sjukfrånvaro, procent av den egna gruppen¹
Per åldersgrupp
     - 29 år 2,8 4,1 3,9 2,9 -2,8
30 – 49 år 2,2 2,6 2,0 1,5 -2,2
50 år och äldre 4,5 3,2 3,5 4,6 -4,5

Per kön
Kvinnor 2,7 3,1 2,7 2,7 -2,7
Män 3,5 2,9 2,7 2,9 -3,5

Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr 
sammanhängande eller mer 43,8 27,4 48,5 51,5 -43,8

¹ Mätningen avser tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön
² Vid beräkning av antalet årsarbetare har 1700 timmar/kalenderår använts. 
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INVESTERINGAR 
 

Pågående projekt 

 

Slutredovisade projekt 2015 

 
  

Projekt Utf 2015 Utf Totalt P1 Totalt Bud Totalt
Avv bud-
P1 Totalt

Beräknad
driftstart Kommentar

 Alla inklusive f iktiva () 11 734 61 900 88 815 87 315 -1 500

         Fiktiva projekt (f iktiva_projekt) 5 000 3 500 -1 500

                 Nävekvarns damm (projekt0130) 5 000 3 500 -1 500 dec-17

Pågående projektering 
projektnr 618042 visar att 

planerade åtgärder kommer att 
bli dyrare en planerat.

         Alla projekt (alla) 11 734 61 900 83 815 83 815 0

                 618038 PARKERINGSHUS Å-KROKEN (618038) 8 966 55 298 60 000 60 000 0 dec-16

                 618042 NÄVEKVARNS DAMM PROJEKTER (618042) 1 039 1 124 1 500 1 500 0 dec-16

                 618043 RESECENTRUM PLANER O UTRE (618043) 1 479 5 230 15 200 15 200 0 jun-16

                 618048 NÄVEKVARN ÅTG HAMN TRAFIK (618048) 204 204 230 230 0 jul-15

                 618050 RESECENTRUM SKAVSTA UTRED (618050) 45 45 6 010 6 010 0 dec-18

                 618051 FLYGFOTOGRAFERING 2015 (618051) 874 874 0 okt-16

Projekt Bud Totalt Utf Totalt Avv Bud Utf 2015 Kommentar

 Alla inklusive f iktiva () 27 900 28 423 -522 -1 117

         Fiktiva projekt (f iktiva_projekt) 848 848

                 Sibrokvarn damm (projekt0128) 500 500

                 Återanskaffning Samhällsbyggnad 2015 (projekt0433) 348 348

         Alla projekt (alla) 27 052 28 423 -1 370 -1 117

                 618039 VÄSTRA KAJEN REPARATION (618039) 27 000 28 370 -1 370 -1 169
Avvikelse pga tillkommande arbeten med 

återställning av hamnfunktioner. 

                 618049 MÄTUTURUSTNING MILJÖ (618049) 52 52 -0 52
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EXPLOATERINGAR 
 

 
Utfall för exploateringsutgifterna 2015 är ca 67 mnkr och inkomsterna ca 60 mnkr lägre än budget, vilket 
ger ett överskott på 7 mnkr jämfört med budget bortsett från värdeändring/omklassificering. Efterfrågan 
och försäljningen av småhustomter är fortsättningsvis stark. 
 

 
 

Resultat av försäljning av tomter från tomtreserv samt slutredovisning och nedskrivning av 
exploateringsprojekt som avslutats under år 2015 har minskat utgåendevärde på 
exploateringsprojekt och redovisats som underskott i samhällsbyggnads driftsresultat. 
 

Större projekt, mnkr
Ingående 
värde 1/1-

2015

Inkomster 
och 

utgifter 
2015

Ned- 
skrivning

Utgående 
värde 

31/12 2015

Budget 
inkomster 

och utgifter 
2015

Budget 
avvikelse

Björshult 1,9 0,5 2,4 -0,9 1,4
Marieberg/Brandkärr 13,3 -0,9 12,4 -5,7 4,8
Östra Tessin 6,4 0,5 6,9 -2,4 2,9

Stenbäret 7,2 0,6 7,8 1,2 -0,6

Pontona Brandholmen -6,0 0,7 -5,3 0,0 0,7

Malmbryggshagen -1,8 1,8 10,4 10,4 7,0 -5,2

Örstig -3,1 -4,2 -7,3 -1,6 -2,6
Stensborg -2,8 -2,6 -5,4 -2,0 -0,6
Utmålet -4,2 -1,3 -5,5 -1,3 0,0
Kv Åkroken 20,1 -7,7 12,4 -1,9 -5,8
Arnö Norra/Brygga 10,8 1,6 12,4 -7,4 9,0
Förrådet 1,0 4,8 5,8 9,0 -4,2
Folkbåten 4,7 -3,9 0,8 0,1 -4,0

Övriga Projekt 295,8 0,2 -13,7 271,0 3,0 -2,8

343,3 -9,9 -3,3 318,8 -2,9 -7,0

Mnkr
Bokslut 

2015

Budget 

2015

Budget 

avvikelse

Ingåendevärde januari 343,3 343,2 0,1
Omklassificering 2015 -11,3 -11,3
Utgifter 16,9 84,0 -67,1
Inkomster -26,8 -86,9 60,1

Nedskrivning -3,3 -3,3
Bokfört värde 31/12 318,8 340,3 -21,5
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BILAGOR 
 

Verksamhetsindelad resultaträkning Samhällsbyggnad 
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Kontogruppsindelad resultaträkning Samhällsbyggnad 
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Samhällsbyggnad 
Volymer och Nyckeltal 

  Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
  2015 2015 2014 2013 2012 2011 

Volymer   
Bygglov   
Antal inkomna ärenden bygglov, 
ansökningar mm exkl. anmälningar 545 560 465 442 492 511

Antal avgjorda ärenden 521 560 450 432 - - 

Antal inkomna anmälningar enl PBL 256 180 216 166 - - 

Antal tillsynsärenden 163 85 727 119 43 38

Antal synpunkter 2 5 3 8 3 6
Plan   

Antal namnärenden 9 20 12 11 10 19

Antal detaljplaner laga kraft 12 25 10 12 19 22

Antal överklagade detaljplaner 5 0 5 0 6 1

Antal överprövade detaljplaner 1 0 1 0 0 0

Antal synpunkter  4 5 9 12 1 2
Naturvård   

Antal synpunkter  3 5 5 0 1 1
Kart   

Antal nybyggnadskartor 125 80 86 57 44 66

Antal husutstakningar 63 40 39 39 18 55

Antal grundkartor 17 15 16 21 18 27

Antal synpunkter  1 1 1 0 0 0
Mark och exploatering   

Antal sålda småhustomter 29 10 39 10 7 9

Antal sålda flerbostadshustomter 1 5 3 1 2 3

Antal sålda arbetsplatstomter 3 5 0 2 2 3
Antal lägenheter i såld 
flerbostadhustomter 29 140 - - - - 

  
Miljö- och hälsoskydd   

Miljöskyddsobjekt med årsavgift, antal 288 290 290 282 292 29

Antal inspektioner (årsavg miljö) 129 114 101 129 96 92

Hälsoskyddsobjekt men årsavgift, antal 216 220 214 217 216 209

Antal inspektioner (årsavg hälsoskydd) 70 78 84 69 77 64

Antal inventerade avlopp 430 430 430 430 149 150

Antal miljösanktionsavgifter 20 30 10 28 42 33

Antal överklagade ärenden 31 25 20 20 21 10

Inkomna anmälningar, ansökningar 422 550 383 400 403 565

Inkomna klagomål 97 70 96 83 75 75

Inkomna remisser 103 90 73 72 53 85

 
  

  Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
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  2015 2015 2014 2013 2012 2011 
Livsmedel   

Livsmedelsobjekt med årsavgift 540 490 504 526 474 496
Antal objekt inom folköl, tobak och 
receptfria läkemedel (FTL) 69 90 66 86 - - 

Antal objekt inom animaliska biprodukter 20 90 30 90 - - 
Antal inkomna ärenden inom livsmedel 
(registreringar och remisser) 135 200 142 139 143 131

Inkomna klagomål 67 50 57 49 51 21

Antal överklagande ärenden 4 10 9 7 9 11

 
  

Miljö och Livsmedel    
Beslut ändrade eller återförvisade av 
överprövande instans pga formella fel 5 0 1 0 0 1

 
  

Nyckeltal   
Miljö o Livsmedel   
Andel synpunkter besvarade inom 14 dar, 
% miljö, hälsa o livsmedel 100 100 80 50 100 100

  
Andel nöjda kunder inom 
livsmedelskontroll (NKI), index 67 70 55 67 68 - 

  
Andel nöjda kunder inom miljö- o 
hälsoskydd (NKI), index 67 60 55 52 54 - 

  
Avgiftsfinansieringsgrad inom livsmedels-
verksamhet, inklusive kostnader för intern 
och extern service % 43 44 - - - - 

  
Avgiftsfinansieringsgrad inom miljö- och 
hälsoskydd, inklusive kostnader för intern 
och extern service % 45 43 - - - - 

  
Bygg   
Nöjdhet i bygglovhandläggning i stort, 
skala 1-10  7,8 8,0 7,1 7,1 7,5 7,6

  
Andel bygglovsökande som upplever att 
det är lätt att nå information och 
handläggning, % 86 100 81 

  
Plan   
Andel detaljplaner handlagda inom 6 
mån;%  67 75 60 
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Räddning och Säkerhet 

 

Verksamhetsberättelse 2015 
Räddning och Säkerhet 
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 handlingsprogram har 
under 2012 beslutats i respektive kommun. 

Styrdokumenten för respektive kommun gäller 
därmed för perioden 2012-2016. 
Sörmlandskustens räddningstjänst (inom 
Nyköpings kommun ”Räddning o Säkerhet”) har 
utifrån handlingsprogrammet 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. 
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ÅRET SOM GÅTT 
 
 

 

2015 har varit ett väldigt händelserikt och 
intensivt år. Året har i ett större perspektiv 
präglats av terrorism, krig och flyktingströmmar i 

världen. Även om vi i Nyköping inte drabbats så 
hårt så har det ändå påverkat oss på det lokala 
planet.  
Trots vissa vakanser har vi gjort ett bra resultat, 
framförallt verksamhetsmässigt men också 
ekonomiskt. Ett omfattande arbete har gjorts 
med att arbeta fram nya handlingsprogram i alla 
vår fyra kommuner. Arbetet och de nya 
handlingsprogrammen utgör nu en ännu 
tydligare plattform för vår verksamhet.  
Under året har vi startat upp arbetet med fokus 
mot Ostlänken.  
En ökad byggnation, ökat antal invånare, 
Ostlänken och Skavstas utveckling ger oss 
ständigt nya och intressanta utmaningar. Med 
vår samlade resurs skall vi fortsätta att bidra till 
att ge Nyköping ännu bättre förutsättningar.  
 

 

Sammanfattning 
 Vi är nu klara med att ta fram de nya 

handlingsprogrammen för säkrare och 
tryggare kommuner i Nyköping, Trosa, 
Gnesta och Oxelösund. Samtliga 
beslutades i december och gälla 2016-
2020. 

 Under slutet på året har nya 
räddningsfordon tagits i drift i 
organisationen i och med att vi införde 
så kallade FiP-fordon (Första 
insatsperson) i Vrena, Trosa och 
Oxelösund. Tillsammans med annan 
teknikutveckling ökar det vår möjlighet 
att snabbare komma fram till en 
olycksplats och att utföra effektiva 
räddningsinsatser. 

 Antal asylboenden och HVB-boenden 
för ensamkommande barn har ökat i alla 
våra fyra kommuner. Det har medfört 
mer arbete för våra myndighets-
handläggare, framförallt under hösten. 

 Under hösten 2015 ordnade vi 
tillsammans med bland annat 
landstinget, polisen och bussbolafet 
Nobina en stor samverkansövning med 
syfte att öva både insats och 
krishantering. Övningen blev mycket 
lyckad och kommer att utvärderas 
färdigt under 2016. 

 Informationskampanjen ”72 timmar” har 
lanserats i samarbete med Trosa, 
Oxelösund och Gnesta kommuner för att 
öka allmänhetens förmåga och 
beredskap att klara sig i tre dygn vid 
exempelvis längre elavbrott och 
vattenläckor. 

 Under året har vi startat så kallad IVPR 
(I väntan på räddning), som innebär att 
personal i hemtjänstens nattpatrull kan 
larmas till mindre händelser och där 
kunna bistå drabbade med 
hjärtlungräddning, basal sjukvård och 
enklare brandsläckning. 

 Förmågan att möta och kommunicera 
via media i samband med 
räddningsinsatser och kriser har övats 
upprepade gånger under året i både 
mindre övningar för räddningspersonal 
och i större samverkansövningar med 
andra organisationer. 

 Vi har varit representerade i ett arbete 
som länsstyrelsen har drivit för att stärka 
samverkan mellan olika myndigheter 
inför och under en krishändelse i länet. 

 I november tog regeringen beslut om att 
ta upp alarmeringsutredningen igen. En 
särskild utredare ska analysera och 
föreslå hur en nationell 
alarmeringsfunktion ska kunna inrättas 
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för att samhällets alarmeringstjänst ska 
kunna samordnas på ett bättre sätt. 
Utredningen ska redovisas senast den 
31 maj 2017. 

 Effektivt och bra samordnade 
räddningsinsatser har gjorts vid ett antal 
tillfällen. Exempelvis vid en brand i 
Oxelösund där man genom att låta 
vinden brinna av kunde minska 

vattenskadorna och därmed bidra till att 
boende kunde flytta tillbaka tidigt. Vid en 
explosion i en lägenhet i Nyköping, då 
två personer omkom, bedrevs en väldigt 
bra samverkan mellan kommunens olika 
instanser för att hantera händelsen, som 
hanterades som en kris. 
 

 

I ett övergripande perspektiv har verksamheten 
även under 2015 gjort ett bra resultat. 
Ekonomiska resultatet var positivt och i ”Öppna 
Jämförelser – Säkerhet och trygghet” har en 
förbättring skett inom de flesta områden. Antalet 
händelser där Sörmlandskustens 
räddningstjänst blev larmade ökade något 
jämfört med 2014.  
Personalsituationen har på grund av sjukdomar 
och vakanser periodvis varit ansträngd. Det är 
fortfarande svårt att rekrytera 
beredskapsbrandmän och denna trend kan 
framöver bli en svår utmaning att lösa. 
Vikariebehovet är fortsatt högt främst på grund 
av föräldraledigheter och personalutveckling i 
form av längre utbildningar.  

Under året har däremot ett flertal praktikanter, 
feriepraktikanter och brandmannastudenter gjort 
sin praktik i vår verksamhet. Målgruppen utgör 
ett bra rekryteringsunderlag för framtiden.  
Även arbetet med att utbilda framtida befäl har 
fortsatt. Detta är en förberedelse inför framtida 
pensionsavgångar inom området. Arbetet med 
jämställdhet inom organisationen fortsätter 
också. 
Sedan årsskiftet 2011/12 finns även en FiA-
grupp (Fungera i arbetslivet) som en värdefull 
resurs på brandstationen i Nyköping.  
 
 
 

 

Årets verksamhetsresultat 
Måluppfyllelse för prioriterade målområden 

Grön omställning 
De övergripande målen för grön omställning i Nyköpings kommun är: 
Att Nyköpings kommuns strategiska planering och verksamheter gör det lätt för medborgarna att göra miljövänliga val i 
vardagen. Att kommunen ska vara ett föredöme och välja de bästa alternativen ur miljösynpunkt vid all kommunal 
upphandling och inköp. Detta så att: 

 Utsläpp av växthusgaser minskar  
 Tillståndet i våra vatten förbättras 
 Mängden restavfall minskar  

(Miljö och folkhälsopolicy) 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

Öka andelen miljöfordon i 
organisationen 

Personbilar (miljö/antal) 3/9 3/9 3/9 4/9 4/9 

 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Målet är uppfyllt. Andelen personbilar klassade 
som miljöbilar har ökat. 
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Goda verksamhetsresultat 
Det övergripande målet för goda verksamhetsresultat som alla ska bidra till är: 

 Goda resultat och nöjda brukare (Vision 2020) 

 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

Nöjdhet hos tillsynade verksamheter  
 

Stockholm Business Alliance (SBA), 
Nöjd Kund Index (NKI) 

 77 72 >77 76 

 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
 
Målet är ej uppnått men en klar förbättring jämfört med 2014. I takt med att vakanser på avdelningen 
kommer att återbesättas räknar vi också med att kunna nå målet bättre än index 77. 
 

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

 Alla brukare upplever att de kan påverka sin vardag  
 Alla kan vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet 

(Miljö och folkhälsopolicy) 

 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

Tillhöra de 25% bästa i landet 
avseende jämställdhet 

Öppna Jämförelser
(SKL) 

 6,5 8,3 Bättre än 
2014 

9,2 

 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Glädjande att Nyköping tillhör en av landets kommuner med störst andel kvinnliga brandmän. 
 

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

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

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

 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

Tillhöra de 25% bästa i landet 
avseende Responstider  
 

Öppna Jämförelser (SKL) Gula i ÖJ  Gula i ÖJ Gröna i 
ÖJ 

Gula i ÖJ 

 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Målet är ej uppnått. Responstiden har dock minskat från 14,1 minuter under 2014 till 13,2 minuter under 
2015. Det pågår ett ständigt arbete med att förbättra positionering, snabbare utalarmering och att införa 
mindre enheter som snabbt kan ta sig till platsen. Jakt på sekundrar får dock aldrig överskugga fokus på 
säkerhet och insatsens slutliga resultat.  
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Produktionsstyrelsemål 
Kommunal organisation 
Nyköping ska stärka sin ställning som en attraktiv arbetsgivare (Personalpolicy) 
 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

En hälsofrämjande 
arbetsplats 

Korttidsfrånvaro (personal-
system) 

0,98 % 1,0 % 1,15 % < föreg.år IU 

Ett gott ledarskap på alla 
nivåer enligt ledarpolicy 

Andel enheter som har 
återkopplat medarbetar-
enkäten 

- - - 100 % 91 % 

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

IU IU 4,18 - - 

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

IU IU 4,27 - - 

  
 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Med anledning av nytt HR- system saknas uppgift om korttidsfrånvaron för 2015. 
Andelen enheter som fått sitt resultat återkopplat från medarbetarenkäten som genomfördes 2014 var 91 
%. En anledning till att återkoppling inte har kunnat genomföras var att för få personer i arbetsgruppen 
besvarade enkäten vilket medfört att chefen inte fått något resultat. 
Indikatorerna om Hållbart medarbetarengagemang saknar målvärde och utfall 2015 eftersom 
medarbetarenkäten bara görs vart annat år och inte har genomförts 2015.  
 

Målområde: Grön omställning  
Att Kommunen ska vara ett föredöme och välja de bästa alternativen ur miljösynpunkt vid all kommunal upphandling och 
inköp. Detta så att: 

 Utsläpp av växthusgaser minskar 
 Tillståndet i våra vatten förbättras 
 Mängden restavfall minskar  

(Miljö och folkhälsopolicy) 

 

 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

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

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

  7/17 Miljöklassade 
tunga fordon 
skall öka  

7/17 

  
Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Andel miljöklassade tunga fordon ligger kvar på samma nivå som 2014 eftersom Räddningstjänsten inte 
har bytt eller upphandlat några nya under året. 
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Målområde: Tillgänglighet  
De övergripande målen för tillgänglighet som alla ska bidra till är: 

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

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

 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

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

Svarstid till handläggare 
Servicemätning fråga T7 
(KKiK) 

IU IU IU - 32% inom 
12 sek 

 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
I KKiK redovisas inte räddningsverksamheten separat. Resultatet avser ”Svarstid efter koppling till person 
som svarar på frågan” i hela kommunen.  
Inom området pågår ett ständigt arbete med att utveckla samarbetet med kommunens 
samordningscentral och sin dygnetruntbemanning. Telefonnummer till TIB (tjänsteman i beredskap) görs 
tillgängligt för alla kommunala verksamheter. När det gäller mejlhanteringen ser vi ständigt över behov av 
tillgång till olika inkorgar. 
 

Årets ekonomiska resultat 
 

Mnkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse Budget 
- Utfall 

Bokslut 2014 Förändring 14-15 

Intäkter  77 928  78 197 269  74 848  3 349 

Kostnader -77 928 -77 478 450 -74 087 -3 391 

Netto          0       719 719       761     -42 

 

Jämfört 2014 
Resultatet är ett överskott på 0,7 tkr vilket inte är 
någon större förändring mot utfallet 2014. 
Liksom 2014 är det främst ökade intäkter för 
automatlarm som bidrar till överskottet. 

Jämfört budget 
Resultatet är 0,7 mnkr bättre än budgeterat. Den 
positiva avvikelsen härrör främst från 
verksamheten Rådgivning och 
Myndighetsutövning där intäkterna är totalt 0,5 
mnkr högre än budget för automatlarm. 
Personalkostnaderna har totalt för hela 
räddningstjänsten blivit lägre på grund av 
vakanser. Investeringar i bilar och larm har  
färdigställts senare än planerat, vilket resulterat i 
lägre kapitaltjänstkostnader. 
Avstämningen med samarbetskommuner 
resulterade i några mindre justeringar. 
Trosa redovisar ett positivt resultat på 0,4 mnkr 
medan Gnesta får betala tillbaka 0,1 mnkr.  
 

 
 
 
Av det positiva resultatet för Räddningstjänsten 
Nyköping-Oxelösund uppgår Oxelösunds del till 
0,1 mnkr.  

Jämfört prognos delårsrapporten per 
2015-08-31  
Vid delårsbokslutet prognostiserades ett 
överskott på 0,3 mnkr. Det högre resultatet vid 
bokslutet beror främst på högre automatlarm 
och att en del inköp genomfördes under hösten. 
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Årets händelser och aktiviteter 
Grunduppdraget 
Sörmlandskustens räddningstjänsts uppdrag är 
att skapa säkerhet och trygghet för alla som bor, 
verkar eller vistas i verksamhetsområdet. 
Uppdraget regleras i handlingsprogrammen för 
säkrare och tryggare kommuner 2012-2016. 
 
Sörmlandskustens räddningstjänst verkar 
alltjämt i fyra kommuner (Trosa, Oxelösund, 
Gnesta och Nyköping) i en storstadsnära region 
med tillväxt och förändring. Varje kommun har i 
sitt handlingsprogram för säkerhet och trygghet 
2012-2016 identifierat och beslutat om risker, 
mål, arbetssätt och organisation för det 
samhällsinriktade och interna säkerhetsarbetet i 
respektive kommun. 
Sörmlandskustens räddningstjänst verkar aktivt 
för att driva, samverka och samordna olika delar 
av säkerhets och trygghetsarbetet.  

Organisationens uppdrag  
Uppdraget enligt Handlingsprogrammen för 
säkrare och tryggare kommuner 2012 – 2016 är 
att skapa säkerhet och trygghet för alla som bor, 
verkar eller vistas i vårt verksamhetsområde. 
Sörmlandskustens Räddningstjänsts arbete i 
Nyköping, Gnesta, Oxelösund och Trosa ställer 
krav på en organisation kännetecknad av bred 
kunskap, kompetens och förmåga att under 
varierande förhållanden arbeta före, under och 
efter en olycka/skada.  Vi fortsatter att verka för 
breddade uppdrag i Trosa, Gnesta och 
Oxelösund och inom flera områden kommer vi 
att leverera/utföra analyser, utbildningar och 
övningar. På en övergripande nivå och i SKLs 
mätning ”Öppna jämförelser – Säkerhet och 
trygghet” redovisar Sörmlandskustens 
räddningstjänst till stora delar ett gott resultat.  

Förändring i riskbild 
Sörmlandskustens räddningstjänst har i 
samband med handlingsprogramsarbetet 
uppdaterat den övergripende riskanalysen för 
regionen.  
Riskbilden har de senaste åren förändrats med 
fler stora komplexa objekt. Till detta kommer 
även den demografiska förändringen med allt 
fler äldre tillsammans med den förtätning som 
sker genom byggnation av centrala delar och 
etableringen av Ostlänken. 

Förändrade världsläget med flyktingströmmar 
och terrorhot har påverkat vår verksamhet. 
Funktionen Rådgivning och myndighetsutövning 

berördes av ökat antal boenden medan vår 
utryckande verksamhet berördes av 
insatsplanering mot nya riskobjekt. Vår funktion 
för kommunens samlade säkerhetsarbete 
hanterade frågan utifrån trygghetsfrågor. Detta 
är en tendens som kommer att fortsätta påverka 
oss också under kommande år. 

Personalhändelser 
Under 2015 har flera medarbetare varit fortsatt 
föräldralediga vilket medfört att andelen 
visstidsanställda varit fortsatt hög. 
En satsning har gjorts för att stärka ledarskapet 
både i vardag och i samband med ledning av 
insats dvs befälsutveckling.  
Arbetet för att stärka kommunens krishantering 
har drivits både lokalt på RoS samt i samverkan 
med Länsstyrelsens utveckling av en ny 
samverkansöverenskommelse.  
Liksom tidigare har vi haft en medarbetare från 
kommunens centrala HR-avdelning på plats. 
Utfallet av detta har varit mycket bra. 
Under året har det funnits praktikanter, 
feriepraktikanter samt brandmannastudenter 
som gjort sin praktikperiod i verksamheten. I 
vissa av dessa delar ställs stora krav på 
handledning. 
Räddningstjänsten har vid ett antal tillfällen 
deltagit vid mångfaldsträffar i landet. Utfallet från 
dessa träffar kommer att ligga till grund för vårt 
fortsatta arbete utifrån mångfaldsperspektivet. 
Sörmlandskustens räddningstjänst har en 
styrelserepresentant i ”Nätverket kvinnor inom 
räddningstjänsten” (KIR). Under året har 
representanter från organisationen deltagit i den 
årliga nätverksträffen för kvinnliga brandmän. 
 
FIA-verksamheten som bedrivs i brandstationen 
ger våra verksamheter stor nytta och utveckling 
för individen. 

Brandförebyggande myndighetsutövning 
På grund av ett ansträngt personalläge har vår 
funktion Rådgivning och myndighetsutövning 
under året fokuserat på ordinarie 
tillsynsverksamhet och myndighetsutövning. De 
har dock genomfört att mindre antal 
områdestillsyner, kontroll av tillgänglighet till 
högre byggnader i centrala Nyköping och ett 
antal trapphustillsyner. Antalet inkomna 
tillståndsansökningar för brandfarlig eller 
explosiv vara är fortsatt hög och kommer att 
ligga kvar på den nivån. Under året har ett 
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föreläggande mot SSAB handlagts och detta är 
den mest omfattande anläggningen som 
verksamheten har. Sotningsverksamheten följs 
upp löpande och presenteras för Bygg- och 
tekniknämnden, tillsammans med rapport om 
brandskydd i bostäder. Vår entreprenör 
kontrollerar brandvarnare och 
handbrandsläckare i samband med alla 
brandskyddskontroller i Nyköping och Trosa. 
Resultatet visar att 80 procent har brandvarnare 
hemma medan cirka 75 procent har 
handbrandsläckare. Andelen hem med 
brandvarnare är färre jämfört med nationella 
undersökningar medan förekomsten av 
handbrandsläckare ligger på liknande nivå som i 
övriga riket.  

Vi har fortsatt med ledarutveckling för högre 
befäl både vid insats och i vardagen tillsammans 
med lärande efter insats med hjälp av bl.a. 
hjälmkameror.  

Särskilda riskobjekt 
Komplexiteten hos större riskobjekt (Skavsta, 
SSAB, Studsvik, Oxelösunds hamn, Ostlänken 
mm) ställer höga krav på professionellt 
bemötande och en mer omfattande hantering. 
Volymerna inom myndighetsutövning 
(information, rådgivning, samråd, tillsyn och 
tillstånd), utbildning och övning är fortsatt höga 
för dessa objekt och kommer att öka. 

Räddningsinsats 
Ombyggnationen av övningsfältet ute vid 
Björshult 2014 har inneburit en förbättring i det 
fortsatta arbetet med effektivisering och 
förbättringar inom övningsverksamheten, som 
kommer hela räddningstjänstpersonalen till 
godo. Varje år genomförs 12 större 
övningsdagar på Björshult där i princip all 
utryckande personal, ungefär 120 personer övas 
i olika moment under två dagar, en dag på våren 
samt en dag på hösten. 
I samband med att nya fordon och ny teknik förs 
in i organisationen måste också taktik och 
organisation fortsätta att utvecklas. Under året 
har vi fört in FIP, förste insatsperson i 
organisationen vilket inneburit att vi fått nya 
fordon och ny taktik i vissa delar i verksamheten. 
Fortsättning är planerad för kommande år för att 
stärka kunskapen och öka möjligheten till 
effektiva räddningsinsatser.   
Att vara mer synlig ute i samhället är en viktig 
del som prioriteras. Ett arbete ute i bostads-
området Brandkärr är ett exempel där 
utryckningsstyrkan hjälper till med information 
och rådgivning samt träffar medborgare. 

SOS 2015 och framåt 
Förändring av SOS Alarms verksamhet pågår 
ständigt. SOS har fortsatta problem med 
svarstider och jobbar därför hela tiden med 
förändringar för att lösa den problematiken. Ett 
ständigt pågående kvalitetsarbete tillsammans 
med kommunerna genomförs. I slutet av 2015 
aktualiserades den statliga utredningen för att 
återigen se över möjligheten till en statlig/central 
utalarmeringsmyndighet.  

Utbildning och handbrandsläckarservice 
Under året har ca 9 000 personer utbildats i de 
fyra kommunerna. Majoriteten av dessa 
utbildningar har skett i Nyköpings kommun. Det 
har även skett kontroller av ca 1500 
handbrandsläckare i Nyköpings kommun. 
 
Övningsfält 
Under året har upprustningen och utvecklingen 
av Björshults övningsområde fortsatt. En stor 
rensning av material som inte används har 
genomförts. Under året har Kustbevakningens 
personal utbildats i bland annat rökdykning och 
brand.  Vidare har vi genomfört utbildning av 
flygplatsbrandmän under ett antal veckor. 
Förberedelse för att organisatoriskt flytta 
driftansvaret för övningsanläggningen från 
utbildningsavdelningen till 
utryckandeavdelningen har genomförts. 

Översyn värnavtal 
Under året har vi fortsatt översynen av avtalen 
med de frivilliga räddningsvärnen. Ambitionen är 
att se över innehållet i avtalen och göra dem 
likvärdiga. Vi vill också koppla förmåga till 
utbildning och kompetens utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv. Målet är också att 
underlätta för och ta tillvara de frivilliga krafterna 
som finns ute på landsbygden. 

Större händelser 
I mars inträffade en sprängning i en lägenhet i 
ett av våra större bostadsområden. Händelsen 
ledde till att vi aktiverade kommunens 
krisledning och POSOM. Vid bombhotet mot SN 
en vecka senare aktiverades POSOM samt 
stabsarbete under natten för att hjälpa drabbade 
och polis med stöd och information. 

En omfattande takbrand på Hagvägen i 
Oxelösund inträffade i slutet av juni. Genom att 
låta vinden brinna av så blev vattenskadorna 
små. Det tillsammans med ett bra samarbete 
med Oxelösunds kommun och övriga aktörer 
gjorde att boende kunde flytta tillbaka till sina 
lägenheter tidigare än normalt.  
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Stormen Helga drabbade regionen med full kraft 
den 4 december och under några timmar var 
organisationen belastad. Omkring ett 35-tal 
uppdrag genomfördes med i huvudsak träd över 
väg men även andra uppdrag genomfördes. En 
stab organiserades på brandstationen för att 
prioritera uppdragen och förse 
kommunledningarna samt media med 
uppdaterad information om den aktuella 
lägesbilden. 

RSI, Regional samordning och inriktning 
Under året har länsstyrelsen fortsatt processen 
att förbättra samverkan mellan myndigheter och 
kommuner i länet i händelse av en krissituation. 
I arbetet har Räddningstjänsten haft tre personer 
med som representanter för yrkesgrupp och 
kommun, räddningschef, säkerhetssamordnare 
och kommunikatör. Projektet är nu avslutat och 
överenskommelsen beslutad i respektive 
kommun. Under 2016 fortsätter arbetet med 
implementering och utbildning kring nya 
arbetssätt. 

Sambruk 

Under 2015 har vi drivit ett projekt för att 
identifiera områden där det går att effektivisera 
larm- och hjälpförmedling. Arbetet har 
avgränsats till att omfatta vår verksamhet, 
division Social Omsorg och Tekniska divisionen. 
Fokus under året har varit att utveckla IVPR (I 
Väntan På Räddning) där vi utbildat, utrustat och 
förberett hemtjänstens nattpatrull så att de kan 
larmas exempelvis mindre bränder, sjukdomsfall 
och misstänkta hjärtstopp.  

Ett annat område är att på sikt föra över fler 
tekniska larm till kommunens 
samordningscentral. Av olika orsaker som RoS 
inte råder över har detta arbete tyvärr stått stilla 
under 2015. Vissa områden som identifierats i 
arbetet med Sambruk kan bli aktuella att 
diskutera med samverkanskommunerna Trosa, 
Oxelösund och Gnesta. 
 

KOMMUNÖVERGRIPANDE 
SÄKERHETSARBETE 
Här redovisas Nyköpings kommuns interna 
säkerhetsarbete, brottsförebyggande arbete och 
krisberedskap. 
 
Internt säkerhetsarbete, sammanfattning 
Skolans säkerhetsdagar har anordnats vid två 
tillfällen; en gång för alla 6-åringar i Nyköping, 
Oxelösund, Gnesta och Trosa (1 042 barn) och 
en gång för alla 7:e-klassare i samma 
kommuner (1131 barn). Säkerhetsronder har 
genomförts på 16 objekt under verksamhetsåret. 

 
Ersättning från Säkerhetsfonden under 
verksamhetsåret 
Skadereglering vid egendomsskador: 
Vattenskador på Omega (Nyköpings 
högstadium), Löwenska skolan, 
Bryngelstorpsskolan och på fd Källanders. 
Ersättning vid inbrott på Brandkärrsskolan, 
återställning efter skadegörelse på Rosvalla 
samt skadestånd efter nedfallet träd. 
Förebyggande åtgärder: Transport av alla elever 
till och från Skolans säkerhetsdagar, 
Handbrandsläckarservice, Belysning på Svalsta 
skola, Andningsmasker inom konceptet 
Kommunal säkerhetsutbildning. 
Tekniskt skydd: Personlarm (beredskapslarm) 
att låna ut vid behov. 
 
Försäkrings- och skadeståndsärenden under 
verksamhetsåret: 
21 ärenden har anmälts till försäkringsbolagen.  
34 skadeståndsärenden riktade mot Nyköpings 
kommun har handlagts. 2 ärenden har handlagts 
där kommunen enligt dom har tillerkänts ett 
skadestånd. 
 
Brottsförebyggande arbete, sammanfattning 
Under verksamhetsåret har 
informationskampanjen "Bättre fest" genomförts 
bland ungdomar i årskurs två på 
gymnasieskolorna i Nyköping, Gnesta och 
Oxelösund (ca 1000 elever). Arbetet har varit ett 
samarbete mellan polisen, krogvakterna och 
kommunen. ”Bättre fest” handlar om att 
undervisa blivande och nya krogbesökare om 
vad de har för skyldigheter och rättigheter när de 
besöker krogen. Målet är att minska riskerna för 
krogvåld. 
Förekomsten av klotter går i vågor beroende på 
olika faktorer, bland annat väder och förekomst 
av klotterbenägna personer. Kostnaderna för 
sanering av klotter på Kommunfastigheters 
fastigheter 2015 uppgick till 454 tkr. 
Motsvarande kostnad föregående år: 2014 till 
414 tkr, 2013 till 135 tkr, 2012 till 110 tkr, 2011 
till 270 tkr och 2010 till 165 tkr enligt uppgifter 
från Tekniska divisionen. Antalet 
grannsamverkansområden ökar stadigt. Under 
året har 13 nya områden tillkommit och antalet 
aktiva områden är nu 67 stycken. 
 
Krisberedskap, sammanfattning 
Utbildning i stabs- och ledningsmetodik har 
genomförts för chefer inom kommunen. 
Utbildningen har som övergripande mål att 
utveckla organisationens förmåga att hantera 
komplexa situationer och kriser, dvs att planera, 
genomföra och följa upp en händelse utifrån ett 
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tydligt uppsatt mål. Syfte är att skapa en 
gemensam plattform och utveckla förmågan att 
hantera komplexa situationer och kriser på ett 
enkelt, tydligt och strukturerat sätt. Övningen 
Gåsen genomfördes under november 2015, 
en stor kombinerad fält- och 
krisledningsövning som avlöpte med mycket 
gott resultat. 

TIB/RCB har under året vidarebefordrat 
information om flera händelser till 
kommunledning i respektive kommun. 
 
 
 
 

 

Internkontroll 
Internkontroll har skett vid tre tillfällen under året 
genom fullständig genomgång eller stickprov. 
Ekonomirutiner finns men även hög kvalitet inom  
 

 
 
arbetsområdet minskar risken för felaktig 
hantering. Kontrollen har endast föranlett mindre 
justeringar. 
 

 

Kvalitetssystemet 
1 Tjänstegarantier 
Handläggning av ärenden om tillstånd för 
brandfarliga och explosiva varor skall enligt 
tjänstegarantin ske inom fyra veckor vilket är 
betydligt skarpare krav än vad lagen kräver. Ett 
ärende har överskridit fyra veckor under 2015. 

Tjänstegarantin för brandtillsyn innebär att 
räddningstjänsten ska utföra tillsynen inom en 
vecka från förfrågan. Det har inte kunnat följas 
upp under 2015 på grund av att arbetssättet inte 
stödjer tjänstegarantin. 

2 Synpunkten 
Det har inkommit 7 ärenden. De flesta berör god 
service. Inga ärenden har föranlett åtgärder i 
verksamheten. 

 
3 Medborgar- och kund-

/brukarundersökningar 
Mätningen ”Öppna jämförelser – Säkerhet och 
trygghet” har förbättrats inom de flesta 
områdena i samtliga fyra kommuner. KKiK och 

Öppna jämförelser har utgjort underlag i arbetet 
med våra fyra nya handlingsprogram.  
4 Jämförelser 
Öppna jämförelser visar på förbättringar inom de 
flesta mätområdena. Förbättrad ranking jämfört 
med 2014. 
 
5 Premiering av kvalitetsutvecklande idéer 

och arbetssätt 
Insatsledare Benny Svensson som arbetar inom 
funktionen Räddningsinsats var nominerad inom 
kategorin professionellt bemötande. I den hårda 
konkurrensen nådde han dock tyvärr inte fram 
till utmärkelsen.  

Övrigt 
Under året har Räddningstjänsten varit 
engagerade kvalitetsarbetet tex genom fortsatt  
deltagande i kvalitetsystemgruppen och i 
resultatanalysgruppen. 
 
 

 

Medarbetare 
Inom Sörmlandskustens räddningstjänst finns i 
huvudsak tre former av anställda. 
Heltidsanställd personal (endast Nyköping) med 
eller utan operativ tjänst 
Räddningspersonal i beredskap personal i 
Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta, Vrena och 
Nävekvarn som vid larm lämnar jobb eller hem 
och beger sig skyndsamt till brandstation för att 
byta om och rycka ut. De får ersättning för 
beredskap, larm och övning. 
Räddningsvärn (Kila, Tystberga, Nävekvarn och 
Gåsinge). De har ingen formell beredskap utan 
kommer när de kan. Då lämnar de jobb eller 
hem och beger sig skyndsamt till brandstation 

för att byta om och rycka ut. De får endast 
ersättning vid larm. 
I december 2015 var 57 personer 
heltidsanställda och 95 personer 
räddningspersonal i beredskap. Arbetad tid som 
motsvarar årsarbetare kan inte tas fram. 
Andelen kvinnor av de heltidsanställda var 22 %. 
Medelåldern för kvinnor var lägre (41 år) än för 
män (44 år). 
Sjukfrånvaro 
Det har inte varit möjligt att ta fram sjukfrånvaron 
inom Nyköpings kommun 2015. 

  
Arbetsmiljö 
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Skyddsronder har genomförts vid samtliga av 
våra anläggningar. Utfallet bearbetas i början av 
2016.  
Tillbud/avvikelser är rapporterade med 2 
olycksfall och 5 tillbud samt 24 avvikelser på 
utrusning. 
Hälsokontroller 

Enligt AFS 2005:5, som reglerar 
arbetsmiljöfrågor kring rökdykning, krävs årliga 
hälsokontroller. Under 2015 har 
Räddningshälsan genomfört 135 hälsokontroller 
samt ca 50 arbets-EKG. 
 
 

 
 

 

 
ÅREN SOM KOMMER 
 
 

MSB:s framtidscenarier 
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap 
har på regeringens uppdrag analyserat 
samhällsbilden och dess utveckling. Analysen 
har resulterat i fem tänkbara scenarier som vi 
behöver ta hänsyn till. Vissa av scenarierna är 
verklighet redan idag men kommer sannolikt att 
behöva utgöra inriktningen med kommunens 
samlade säkerhetsarbete i framtiden. 

- Ökande befolkning med sämre folkhälsa.  

- Svag ekonomi, hög arbetslöshet och social 
oro.  

- Accelererande klimatförändring och stigande 
oljepris. 

- Hot om terrordåd i en värld av konflikter. 

- Antibiotikaresistenta bakterier sprids i världen. 

För att kunna möta dessa utmaningar kommer 
Räddning och säkerhet att både behöva 
utveckla den befintliga resursen och titta vidare 
på samordning mellan länets och kringliggande 
läns räddningstjänster. 

 

Handlingsprogram 2016 
Under 2016 kommer arbetet med att  
implementera nya handlingsprogram för våra 
fyra kommuner att ta mycket kraft. Ambitionen är 
att förädla befintliga delar ytterligare och 
samtidigt se över möjligheten till utökat uppdrag 
i samtliga fyra kommuner. 
 
Räddningsinsats 
Personalomsättningen är fortfarande relativt hög 
inom beredskapsanställda personal. Trenden att 
det är svårt att rekrytera beredskapsbrandmän 
håller i sig. På kort tid har personalresursen 
minskat i framför allt Oxelösund & Gnesta. Att 
återbesätta både brandmän och 

räddningsledare tar tid. Fortsätter trenden kan 
bemanning av beredskapspersonal bli en riktigt 
svår utmaning att lösa. 
 
Kommunövergripande säkerhetsarbete och 
internt säkerhetsarbete 
Under kommande år kommer möjligheten att 
stötta verksamheterna i Nyköpings kommun 
med deras trygghets- och säkerhetsarbete att 
öka, då personalstyrkan nu är fulltalig. Ett 
tydliggörande av säkerhetsarbetets organisation 
på ett övergripande plan, bland annat i form av 
en ny säkerhetsgrupp, kommer att hjälpa den 
utvecklingen framåt.  
 
Säkerhetsfonden 
Medel från säkerhetsfonden kommer bland 
annat att användas till att komplettera och 
förstärka det fysiska skyddet på och omkring 
kommunens fastigheter.  
 
Försäkrings- och skadeståndsärenden 
Trenden är fortfarande att antalet försäkrings- 
och skadeståndsärenden fortsätter att öka. Det 
finns en allt större benägenhet från allmänheten 
att ställa ersättningskrav på kommunen för 
uppkomna skador, en trend som märks i hela 
landet. 

 

Brottsförebyggande 
Ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete 
bedrivs genom samverkan mellan olika 
myndigheter, förvaltningar, organisationer, 
föreningar och företag samt stöd till 
medborgerliga initiativ och ett brett engagemang 
från allmänhetens sida. En grupp med 
representanter från polisen och Nyköpings 
kommun utgör en plattform inom detta 
arbetsområde. 

 

Kommunal krishantering 



 98160 117/175
 

 Skapat den 2016-02-19
 

Nytt fokus från centrala myndigheter kommer i 
framtiden att vara hur kommunerna lever upp till 
de kommunöverenskommelser som tecknats. 

Under året intensifieras arbetet med 
kommunöverenskommelsens olika delar. 

 

Personalutveckling och kommunikation 
För att klara de framtida utmaningarna måste en 
ständig utveckling av medarbetare och 
framförallt ledare ske. Här handlar det om att 
utveckla medarbetarskap och ledarskap samt 
rent yrkestekniska kunskaper på alla nivåer, 
både för arbete i vardag och i kris. Samhället 
ställer allt större krav på kommunikation. Det 
innebär att en fortsätt utveckling av 
kommunikationen både internt och externt 
måste ske. 
 
Sambruk 
I takt med att kommunens verksamheter blir 
komplexare och den kommunala ekonomin 
sannolikt blir kärvare måste kommunernas 
samlade resurs ses över och användas på 
smartare sätt. Ett sådant arbetssätt är sambruk, 
exempelvis av lokaler, materiel och personal. 
Inom ramen för den nybyggda brandstationen i 
Nyköping och den samverkan av lokaler som 
sker med Social Omsorg är ambitionen att under 
de kommande åren fortsätta att utveckla 
kommunens sambruk av Kommunens 
Samordningscentral. Här efterlyses fortsatt en 
tydligare vilja samt uppdrag inom kommunen 
men även att få med Trosa, Oxelösund och 
Gnesta.  

 

Skavsta 
Skavsta betraktas som ett av kommunens större 
riskobjekt vilket ställer speciella krav på 
hantering. Utvecklingen av verksamheten på 
Skavsta kommer sannolikt att vara fortsatt stor 
under närmaste åren. Förutom 
flygverksamheten ökar också antalet 
kringliggande verksamheter. I kombination med 
att Ostlänken dras via Skavsta och att området 
därigenom utvecklas ytterligare så ändras 
samtidigt den samlade, komplexa riskbilden. 
 
Ostlänken och övriga järnvägsområden 

Snabbare och fler tåg på stambanan kommer att 
påverka riskbilden i hela kommunens område. 
Ett framtida resecentrum i Nyköping samt vid 
Skavsta är också viktiga delar att beakta 
tillsammans med tunnlar och broar. Den 
förändrade och utökade riskbilden gör att 
räddningstjänsten sannolikt måste 
resursförstärka både inom förebyggande och 
den utryckande verksamheten. En utvecklad 
samverkan med närliggande kommuner och län 
kommer också att bli nödvändig. 

 

Befolkningsökning 
Målet att Nyköping ska öka med 700 personer 
per år kommer att öka kraven på Räddning och 
säkerhet, inte minst eftersom en stor del av de 
inflyttande har annan etnisk bakgrund. Den stora 
ökningen innebär att kommunens geografiska 
område kommer att förändras både när det 
gäller yta och byggnationer. Förändringarna 
kommer innebära att både det förebyggande 
och skadeavhjälpande arbetet kommer att 
påverkas. 

 

Samverkan med andra kommuner  
Eftersom riskbilden blir alltmer komplex i 
kombination med en ekonomisk utmaning 
kommer sannolikt behovet av samverkan med 
andra kommuner att öka. Det kan röra allt från 
vissa gemensamma materiella resurser, 
expertisresurser till gemensamma 
ledningsfunktioner. 
 
Integration 
I takt med det förändrade världsläget med ökade 
flyktingströmmar och risk för terrorhot kommer 
också vår verksamhet att påverkas. Funktionen 
Rådgivning och myndighetsutövning kommer 
sannolikt se förändringar i krav kring olika 
boenden medan den utryckande verksamheten 
kommer att behöva förbereda sig på nya 
situationer. Vår funktion för kommunens 
samlade säkerhetsarbete kommer att påverkas 
genom fler frågor kring trygghet och 
säkerhetsrutiner. Kommunen kommer sannolikt 
att behöva formalisera arbetet med samordning 
mot våldsbejakande extremism på ett ännu 
tydligare och kraftfullare sätt. 
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VOLYMER OCH NYCKELTAL 
 

 
1) Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för räddningstjänst, mediantid i minuter 

 

Boks lut Budget Boks lut Boks lut Boks lut Boks lut
2015 2015 2014 2013 2012 2011

Responstider (1) 13,2 14,1 12,3
Totalt antal händelser inom  
Sörmlandskustens Räddningstjänst 1439 1100 1275 1186 1054 1123
Antal Brand i byggnader 108 80 95 83 85 81

därav bostäder 55 48 49 46 47 42
Antal Brand ej i byggnad, fordon, mark 146 134 158 146 139 122
Trafikolyckor, totalt 246 175 259 207 299 166
Antal automatlarm, ej brand totalt 317 275 307 285 288 357
I väntan på ambulans IVPA, totalt 132 - 122 114 111 91
Hot om suicid, hjälp till Polis 56 - 24 - - -
Övriga händelser 379 385 378 306 320

Totalt antal rörelser Sörmlandskustens 
Räddningstjänst 1774 1200 1809 1583 1 643 1 502
Antal utbildade personer, totalt 9023 8000 9029 8224 8 686 6 700
Antal tillsyner, LSO och LBE, totalt inkl 
tillsyn i hemmiljö 193 310 968 483 309 406
Förnyade och nya tillstånd LBE 38 40 65 47 60 61
Antal genomförda säkerhetsronder 31 25 35 17 35 42
Försäkrings- och skadeståndsärenden 57 80 85 76 85 21
Risk och sårbarhetsanalyser 4 - - - -
Stödja grannsamverkansområden, antal 67 54 - - -
Krisledningsövningar, genomförda 2 7 - - -
Stabs och ledningsmetodiksutbildningar 4 8 - - -
Heldagsövningar för beredskapsanställda 
och värnpersonal 12 12 12

Nyckeltal
Totalt antal anställda 155 157 155 153
 - heltidsanställda 56 57 57 57
 - beredskap (RiB) 95 100 98
 - frivilliga organiserade i räddningsvärn 40 38 38
Sjukfrånvaro, kvinnor % IU 2 2 2 2 2
Sjukfrånvaro, män % IU 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Antal fordon i organisationen 46 44 44 44 44

Nettokostnad för räddningstjänst, kr/inv

- Nyköping 754 IU 784 610 584 544
- Oxelösund 612 IU 601 625 604 536
- Trosa 518 IU 479 515 462 421
 -Gnesta 604 IU 625 597 525 508
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Analys utfall 2015 
Jämfört med budget 
Antalet händelser har blivit fler jämfört med 
budget, totalt har 1439 händelser avhjälpts. 
Fler personer har utbildats än beräknat. 
 

 

 

Jämfört med 2014 
Inom nästan samtliga områden sker en 
ökning av händelser och ärenden. Trenden 
kommer sannolikt vara en fortsatt ökning 
bland annat beroende på att invånarantalet 
och trafikintensiteten ökar i 
verksamhetsområdet.  2015 innebar   
40 fler än 2014. I jämförelse med ett 
medelvärde för år 2010-2014 har 
antalet händelser ökat med 17 procent. För 
de senaste 10 åren har ökning varit 50 
procent. 
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MEDARBETARE 
 

 

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Bokslut 
2011

Förändr jmf 
2014

Antal anställda
Tillsvidareanställda kvinnor, antal 13 12 11 11 11 1
Tillsvidareanställda män, antal 38 42 39 38 39 -4
Totalt antal tillsvidareanställda, antal 51 54 50 49 50 -3
Visstidsanställda med månadslön kvinnor, antal 1 1 2 0 0 0
Visstidsanställda med månadslön män, antal 5 3 4 4 5 2

Totalt antal visstidsanställda med månadslön, antal 6 4 6 4 5 2
Totalt antal anställda 57 58 56 53 55 -1

Medelålder¹
Medelålder kvinnor 40,6 40,6 38,3 37,6 38,4 0,0
Medelålder män 44,6 44,1 44,6 44,2 43,3 0,5
Medelålder totalt 43,6 43,3 43,1 42,8 42,3 0,3

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, %¹
Genomsnittlig sysselsättningsgrad kvinnor, %¹ 100,0 98,1 98,1 97,9 97,7 1,9
Genomsnittlig sysselsättningsgrad män, %¹ 97,7 97,8 98,8 98,9 98,9 -0,1
Genomsnittlig sysselsättningsgrad totalt, % 98,3 97,8 98,7 98,7 98,6 0,5

Arbetsskador 2 2
Tillbud 8 13 9 7 9 -5

Arbetad tid²
Månadsavlönat arbete¹, årsarbetare 0
Timavlönat arbete, årsarbetare 0
Övertid och mertid, årsarbete 0
Summa arbetad tid, årsarbetare 0 0 0 0 0 0

Fördelning av tid enligt ordinarie arbetstid¹
Producerad tid, % 0,0
Sjukfrånvaro, % 0,0
Varav 90 dgr sammanhängande eller mer, % 0,0
Varav sjuk- och aktivitetsersättning, % 0,0
Tillfällig vård av barn, % 0,0
Studieledighet, % 0,0
Facklig verksamhet, % 0,0
Semester och ferie, % 0,0
Summa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Föräldraledighet, % 0,0

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Bokslut 
2011

Förändr jmf 
2014

Sjukfrånvaro, procent av den egna gruppen¹
Per åldersgrupp
     - 29 år 0,0
30 – 49 år 0,0
50 år och äldre 0,0

Per kön
Kvinnor 0,0
Män 0,0

Andel av sjukfrånvaron som är 60 dgr 
sammanhängande eller mer 0,0

¹ Mätningen avser tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön
² Vid beräkning av antalet årsarbetare har 1700 timmar/kalenderår använts. 
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INVESTERINGAR 
 

Pågående projekt 

 
 

Slutredovisade projekt 2015 

 
 
 
 

Projekt Utf 2015 Utf alla år t o m 2015 P1 Totalt Bud Totalt Avv Bud-P1 Totalt Kommentar

 Alla inklusive f iktiva () 15 1 879 3 310 3 310 0

         Fiktiva projekt (f iktiva_projekt) 70 70 0

                 Återanskaffning Räddning 2015 (projekt0430) 70 70 0

         Alla projekt (alla) 15 1 879 3 240 3 240 0

                 638864 RAKEL,KOMMUNIKATIOSUTR (638864) 667 1 300 1 300 0 Beräknas klart 2016

                 638868 UTALARMERINGSUTRUSTNING (638868) 1 197 1 500 1 500 0 Beräknas klart 2016

                 638880 ANPASSNING DYKFORD (638880) 15 15 200 200 0 Försenad leverans till januari 2016

                 638893 PUMP KLASS TVÅ (638893) 130 130 0 Inköp sker i början av januari 2016

                 638894 GNESTA BRAND O INBROTLARM (638894) 110 110 0 Beräknad inköp april 2016

Projekt Utf 2015 Utf Totalt Bud Totalt Avv Bud-Utf Totalt Kommentar

         Alla projekt (alla) 3 956 3 956 3 980 24

                 638881 PERSONTRANSPORTBIL TROSA (638881) 600 600 600 0 Försenad leverans

                 638888 RÄDDNINGSBÅT, OXELÖSUND (638888) 1 493 1 493 1 500 7 I drif t oktober 2015

                 638889 PERSONTRANSPORTBIL, OXELÖ (638889) 600 600 600 0 Leverans i november 2015

                 638890 BRAND OCH INBROTTSLARM TR (638890) 63 63 80 17 I drif t juni 2015

                 638891 FIP-BIL NYKÖPING (638891) 600 600 600 0 Leverans hösten 2015

                 638892 FIP-BIL VRENA (638892) 600 600 600 0 Leverans hösten 2015
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BILAGOR 
 

Verksamhetsindelad resultaträkning Räddningstjänsten 
Bilaga 1 - Verksamhetsindelad RR 
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Kontogruppsindelad resultaträkning Räddningstjänsten 
Bilaga 2 – Kontogruppsindelad RR 
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Kommunstyrelsen 

 
 
 

Verksamhetsberättelse 2015 

Kommunstyrelsen 
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Kollektivtrafiken 
Kollektivtrafik 
Kommuner i Sörmland och landstinget har ett 
gemensamt ansvar för kollektivtrafiken i länet 
och ska tillsammans, genom 
Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet (SKTM), agera för att 
utveckla kollektivtrafiken i länet som ett 
sammanhållet och integrerat trafiksystem. 
SKTM 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 taxi. 
 

 
ÅRET SOM GÅTT 
 

 Sammanfattning 
 I december 2015 uppnådde Nyköpings 

stadstrafik för första gången 1 miljon 
resande. Den årliga resandeökningen 
har sedan 2009 legat på ca 9 % år. 
Nyköpings stadstrafik närmar sig 
fördubblingsmålet. 

 I samband med tidtabellsskiftet i 
december 2015 infördes 10-
minuterstrafik i rusningstid på Linje 1 i 
stadstrafiken. Även Nävekvarn har fått 
bättre bussförbindelser på fredags- och 
lördagskvällar och Koppartorp har fått 
en till anslutningstur på vardagskvällar. 

 Under året förlängdes bussavtal och i 
samband med det kom man överens om 
att all busstrafik ska gå på fossilfria 
bränslen från 1 januari 2016. 

 Sedan juli 2015 har Nyköping ett nytt 
skolskjutsavtal som har upphandlats via 
kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet. Alla förare som 
kör skolskjuts åt Nyköpings är 
certifierade för Serviceresor. Det nya 
avtalet ger möjligheter för bättre 
samordning i kollektivtrafiken. 

 Vid skolstarten den 19 augusti kom alla 
barn tryggt och säkert till och från 
skolan. Nyköpings kommun har under 
hösten fått hjälp av 
kollektivtrafikmyndigheten med 
processkartläggning av 
skolskjutsverksamheten. 

 Samarbetet i kollektivtrafikfrågor internt 
och externt har förbättras under året.  

 På Bussens dag den 19 september 
uppmärksammades kollektivtrafiken i 
Nyköping i samarbete mellan 
kommunen, myndigheten och 
bussentreprenören. Kommunen bjöd på 
biljetten i Stadstrafiken.  

 Den på våren 2014 påbörjade 
länsgemensamma 
transportörsupphandlingen av 
Serviceresor och annan anropstyrd trafik 
i Sörmlands län avbröts i november, ny 
upphandling av Serviceresor har 
påbörjats. Servicecenter Sörmland, den 
länsgemensamma beställningscentralen 
för bland annat färdtjänst och sjukresor, 
samt kundtjänsten för all kollektivtrafik 
öppnar den 18 februari 2016. 
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 I maj lämnade kommunen in 
trafikbeställning för trafikåret 2016 där 
bland annat flera uppdrag kring 
samordning och utveckling ingår. 

 Samhällsbyggnads 
skolskjutsorganisation har förstärkts och 
det pågår arbete med att bygga upp 
verksamheten. 
 

 
 

Kollektivtrafiken har under 2015 haft en fortsatt 
gynnsam resandeutveckling. I december 2015 
nådde Nyköping för första gången en miljon 
påstigande i stadstrafiken. Nyköpings stadstrafik 
har haft en resandeökning på 45 % under 
perioden 2009 – 2014 (en omläggning av 
trafiken skedde 2010). Under 2015 ökade 
resandet med 10 %. Den största ökningen idag 
är resor med skolkort, vilket är ett resultat av att 
Nyköpings högstadium öppnades 2014 och fler 
elever som bor i stadstrafikområdet fick rätt till 
skolskjuts. I samband med skolstarten 2014 
stärktes stadstrafikens trafikutbud för att möta 
det ökade behovet, Ett bättre utbud har 
resulterat i att fler betalande resenärer 
(allmänheten) har valt kollektivtrafiken för sitt 
vardagsresande, under 2015 har allmänhetens 
resande ökat med 5 % jämfört med året innan. 
För att ge en bättre service och behålla 
resenärer infördes det 10-minuterstrafik i 
rusningstid på Linje 1 vid tidtabellsskiftet i 
december 2015. 
Antalet påstigande i landsbygdstrafiken har för 
första gången sedan omläggningen i december 
2012 ökat något under 2015. 
 
I juni 2015 lämnade kommunen in en 
trafikbeställning inför 2016, där 
kollektivtrafikmyndigheten fick bland annat 
uppdraget att tillsammans med kommunen 
utreda möjligheter för samordning mellan 
särskild och allmän kollektivtrafik och skolskjuts 
och linjetrafik, samt att se över nuvarande 
servicelinjer. I trafikbeställningen fastställdes hur 
trafiken ska se ut under trafikåret 2016, det 
fortsatta uppdraget är att kontinuerligt utvärdera, 
justera och utveckla den trafik som kommunen 
har beställt och att skapa möjligheter för 
samarbete kring kollektivtrafikens utveckling i 
Nyköpings kommun. 
 
2015 var ett intressant och intensivt år för 
kollektivtrafiken i Sörmland. Sedan 1 september 
2015 har kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet (SKTM) en ny 
organisation. Det tidigare varumärket 
Länstrafiken Sörmland är sedan 1 december 
2015 ersatt av det nya varumärket 
Sörmlandstrafiken. 
 

Under 2015 upphandlades det ett nytt 
biljettsystem och realtidsystem i länet, som 
driftsätts under hösten 2016. Arbete kring 
prissättning, produktutbud, mm. pågår, där 
beslut om kommande Sörmlandstaxa kopplat till 
Mälardalstaxa, samt nya principer om skolkort, 
har fattats av SKTM:s direktion. Arbetet med en 
översyn av den särskilda kollektivtrafiken i 
kommunen har påbörjats av 
kollektivtrafikmyndigheten och resultat 
presenteras under 2016. 
 
Trafikavtalet för busstrafiken i området 
Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta, 
förlängdes till augusti 2019. I samband med 
avtalsförlängningen träffades en 
överenskommelse med entreprenören Nobina 
om förnyelsebara bränslen. Detta innebär att 
från och med 1 januari 2016 kommer all 
busstrafik i trafikområdet köras på förnyelsebara 
bränslen. 
 
Tack vare att länets kommuner och landstinget 
har lämnat över delar av ansvar för särskild 
kollektivtrafik byggs den framtida organisationen 
för både särskild kollektivtrafik och allmän 
kollektivtrafik i länet successivt upp. Under 2015 
praktiserades det en ny mötesstruktur för 
kollektivtrafiken i länet. 
Kollektivtrafikhandläggarnätvärken för den 
allmänna och för den särskilda kollektivtrafiken 
(nytt forum) hölls på samma dag med möjlighet 
att ha en viss del av mötet gemensamt. 
Särskilda mötestillfällen enligt samma princip 
har skapats för färdtjänsthandläggare (tidigare 
driftgruppen) och skolskjutshandläggare (nytt 
forum). Den så kallade avtalsgruppen som 
förvaltade nuvarande avtal för färdtjänst och 
sjukresor (transportörsavtalen och BC avtalet) 
avskaffades i samband att 
kollektivtrafikmyndigheten tog över förvaltningen 
av avtalen från kommuner och landstinget den 1 
juli 2015. Under hösten har SKTM upphandlat 
riksfärdtjänst åt kommuner i länet. 
 
Under hela 2015 skedde förberedelser inför 
öppnandet av Servicecenter Sörmland den 18 
januari 2016. Servicecenter Sörmland som är 
länets beställningscentral för serviceresor 
(SKTM tar över ansvaret från Samres AB) samt 
boknings och kundtjänst för all kollektivtrafik i 
länet. 
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SKTM ska enligt uppdrag från kommuner och 
landstinget upphandla särskild kollektivtrafik åt 
kommunerna. Den sedan våren 2014 pågående 
upphandlingen Serviceresor och annan 
anropsstyrd trafik i Sörmland avbröts i november 
2015 på grund av långa rättsprocesser. En ny 
upphandling Serviceresor 2017 har påbörjats 
och avtalsstart för transportörer inom 
serviceresor sker tidigast 1 januari 2017. 
 
För Nyköpings del ingår det förutom färdtjänst, 
kompletteringstrafik och anropstyrd linjetrafik 
även skolskjutstrafik (de skolskjutsar som inte 
sker i ordinarie linjetrafik) i det 
upphandlingsuppdraget som SKTM har fått från 
kommunen. Det enda trafikavtalet som 
tecknades under första upphandlingsomgången 
var Nyköpings skolskjuts. Det är Taxi Nyköping 
Oxelösund som fick uppdraget och de har kört 
skolskjuts åt kommunen tidigare. Avtalsstart var 
den 1 juli 2015 och trafikstart den 17 augusti 
2015. Skolskjutsavtalet följer samma 
uppstartsplan och har samma utbildningskrav 
som övriga avtal inom Serviceresor. Det innebär 
att alla förare som kör skolskjuts med taxi åt 
Nyköpings kommun är certifierade för uppdraget 
Serviceresor. I certifieringen ingår ett skriftligt 
prov (utbildning är framtagen av Svensk 
Kollektivtrafik), Sörmland har som först i Sverige 
kombinerat det med ett körprov.  
 
Skolstarten den 19 augusti gick bra, alla barn 
kom tryggt och säkert till och från skolan. Det 
var den professionella hjälp som kommunen fick 
från taxientreprenören och 
kollektivtrafikmyndigheten som gjorde att 
skoltaxitrafiken fungerade under de första 

skoldagarna. Kommunen klarade inte av att i tid 
leverera de uppgifter som behövs för planering 
av turer och hade sedan stora svårigheter med 
att informera elever om deras skjutsar. För att 
underlätta för en smidig skolstart 2016 har 
kommunen under hösten få hjälp från 
kollektivtrafikmyndigheten med 
processkartläggning av skolskjutsverksamhet, 
så att till exempel tydliga leverans- och 
avstämningspunkter mellan kommun och 
entreprenör skapas. 
 
I april anställdes det ytterligare en 
skolskjutshandläggare på Samhällsbyggnad och 
under året har skolskjutsverksamhet haft stöd i 
det administrativa arbetet. 
 
På Bussens dag den 19 september 2015 
uppmärksammades kollektivtrafiken i Nyköping i 
samarbete mellan kommunen, 
kollektivtrafikmyndigheten och 
bussentreprenören Nobina. Kommunen bjöd 
resenärer på bussbiljetten denna dag. Vid flera 
tillfällen under hösten har frågor kring 
kollektivtrafiken och större evenemang samt ett 
besöksperspektiv diskuterats. I anslutning till 
kommunens arbete med att ta fram en 
Transportstrategi för Nyköpings kommun 
anordnades det ett kollektivtrafikseminarium för 
politiker och tjänstemän den 13 maj 2015. 
 
 Nyköping har under 2015 gått in som aktör i 
åtgärden Ökat kollektivtrafikresande i tjänsten i 
Åtgärdsprogrammet för Södermanlands miljö, 
där kommunen åtar sig att framförallt sprida 
information om kollektivtrafiken och anpassa 
mötestider till kollektivtrafiken inom den egna 
organisationen. 
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Årets verksamhetsresultat 
Måluppfyllelse för prioriterade målområden 

Målområde: Grön omställning  
Att Kommunen ska vara ett föredöme och välja de bästa alternativen ur miljösynpunkt vid all kommunal upphandling och 
inköp. Detta så att: 

 Utsläpp av växthusgaser minskar 
 Tillståndet i våra vatten förbättras 
 Mängden restavfall minskar  

(Miljö och folkhälsopolicy) 

 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

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

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

52,5 % 34,7 % 24,7 % 37 % 20,9 % 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
I samband med att trafikavtalet för busstrafiken i området Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta 
förlängdes träffades en överenskommelse med entreprenören Nobina om förnyelsebara bränslen. Detta 
innebär att från och med 1 januari 2016 kommer all busstrafik i Nyköpings kommun köras på 
förnyelsebara bränslen. 
 

Årets ekonomiska resultat 
 

Mnkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse Budget 
- Utfall 

Bokslut 2014 Förändring 14-15 

Intäkter 1,4 0,1 -1,3 21,0 -20,9 

Kostnader -77,3 -75,3 1,9 -73,0 -2,3 

Netto -75,9 -75,2 0,6 -52,0 -23,2 

 

Budgetavvikelsen är sammanlagt positiv och 
uppgår till 0,6 mnkr. Inom verksamheten 
Kollektivtrafik är avvikelsen positiv med 2,5 mnkr 
och för Skolskjutsar är avvikelsen negativ med 
1,9 mnkr. 
 
Kollektivtrafik:  
Orsaken till det positiva resultatet är främst att 
kostnaden för busstrafiken har gynnats generellt 
av låg Indexutveckling. Vid budget 
prognostiserades 3 % men i år har denna 
utveckling stannat vid omkring 1 % vilket är unikt 
lågt. Index kan bland annat kopplas till oljepris 
och allmän inflation. Stadstrafiken har också haft 
lägre kostnader som följd av mer effektiv 
planering och nyttjande av förstärkningstrafik.  
 
Även förvaltningskostnaderna har varit lägre än 
budgeterat. Det är flera orsaker bakom detta 
men det kan bland annat kopplas till att 
nyrekryteringar har kommit på plats senare på 
året än förväntat.  

Intäkterna från biljettintäkter och skolkort är 
också högre än budgeterat. Intäkterna i 
stadstrafiken har en negativ avvikelse men täcks 
upp av ökade skolkortsintäkter och ökade 
intäkter i landsbygdstrafiken. 
 
Skolskjuts: 
Orsaken till det negativa resultatet är att 
kostnaderna har varit högre på grund av att fler 
elever är berättigade till skolskjuts i och med 
centraliseringen till Nyköpings högstadium, 
förändringar som är gjorda i skolskjutsregler från 
januari 2015 samt att läsåret 15/16 förlängdes 
med tre skoldagar.  
I budgeten för skolskjutsar 2016 är dessa 
faktorer inräknade.  
 
Jämfört med föregående år är avvikelsen 
sammanlagt -23,2 mnkr varav 20,9 mnkr beror 
på lägre intäkter eftersom skolskjutsar 
finansierades med intäkter från Barn och 
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ungdomsnämnden 2014. Resterande avvikelse 
är 2,3 mnkr och utgörs av högre kostnader med 
1,2 för skolskjutsar vilket främst beror på fler 
elever och 1,1 för kollektivtrafik vilket beror på 
allmän kostnadsuppräkning. 
 

Jämfört med delårsprognosen har resultatet 
förbättrats med 2,7 mnkr. Orsaken är framförallt 
ett bättre resultat för Kollektivtrafiken kopplat till 
indexutveckling. 
 

 

Årets händelser och aktiviteter 
 

Kvalitetssystemet 
 

Synpunkten 
 
Under året har det kommit in ett flertal 
synpunkter om skolskjutsar och kring 
kollektivtrafikförsörjningen i kommunen. Dessa 
synpunkter är en viktig del i trafikplaneringen 
både på kort och långt sikt. Synpunkter som rör 
kollektivtrafiken tas med i arbetet med att 
utveckla trafiken i framtiden. 
 

Jämförelser 
 
I december 2015 kom SKL:s rapport Öppna 
jämförelser Kollektivtrafik 2015, rapporten lyfter 
fram 15 indikatorer inom fem ämnesområden: 
utbud och resande, miljöpåverkan, tillgänglighet 
för funktionshindrade, nöjdhet och ekonomi. 
Resultaten presenteras på länsnivå. Sörmland 
ligger under rikets nivå vad det gäller 
kundnöjdhet och behöver få fler att resa med 

kollektivtrafiken. De beslut som verkställs under 
2016 gällande förnyelsebart bränsle och 
tillgänglighet (realtidssystem i bussarna) 
kommer påverka utfall i kommande rapporter. 
 
Övrigt 
 
Efter en rörig skolstart har kommunens 
skolskjutsorganisation under hösten 2015 fått 
hjälp med processkartläggning av 
skolskjutsverksamheten av kommunalförbundet 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (avtalsägare 
för skolskjuts). Tydliga leverans- och 
avstämningspunkter mellan kommun och 
entreprenör har skapats. 
Kommunens interna arbete med att säkerställa 
skolskjutsverksamheten inför kommande 
skolstart 2016 sker på Samhällsbyggnad. 
 

 

Medarbetare 
 
Redovisas i verksamhetsberättelse för 
Samhällsbyggnad. 

 

 
 

 
 

 
ÅREN SOM KOMMER 
 
 

 
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. 
 
Den kommande perioden 2016 – 2019 innebär 
intensivt arbete för kommunen med att skapa 
möjligheter för framtida utveckling för 
kollektivtrafiken i kommunen. Under våren 2016 

kommer resultat av den, i trafikbeställningen 
2015 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 för de 
strukturer som behövs för att kunna bedriva 
kollektivtrafik. I samband med kommande 
bussupphandling som påbörjas under 2016, 
med avtalsstart i augusti 2019, behöver 
kommunen ta ställning till flera frågor (som t.ex. 
bussdepåns placering, framtida bränslen, mm.) 
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kring det hur kollektivtrafiken i Nyköping ska 
utvecklas. Kommande avtalsperiod för 
busstrafiken sträcker sig förmodligen fram till 
öppnandet av Nyköpings Resecentrum och 
Ostlänkens förverkligande 2028. Även hos 
kollektivtrafikmyndigheten fortsätter 
utvecklingsarbetet, bland annat revideras 
Sörmlands Regionala Trafikförsörjningsprogram 
som tar utblick mot 2030. 
 
Med tanke på kollektivtrafikens långa 
planeringsprocesser och den starka kopplingen 
mellan kollektivtrafik- och 
infrastrukturplaneringen 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. 
Det om och hur kollektivtrafiken i framtiden 
angör Nyköpings centrala delar är en av 
förutsättningar för att skapa ett funktionellt 
kollektivtrafiksystem och en attraktiv miljö för 
Nyköpings invånare och besökare. 
 
I det korta perspektivet, de närmaste åren, 
fortsätter arbetet med att utveckla stadstrafikens 
trafikutbud, så att resurser används på ett bra 
sätt och att fler väljer kollektivtrafiken framför 
bilen i sitt vardagsresande. Den kraftiga 
resandeökningen efter omläggningen 2010 och 
de omfattande ändringar vid skolstarten 2014 
har skapat ett permanent förstärkningsbehov på 
alla linjer. Vid tidtabellsskiftet i december 2015 
infördes det 10-minuterstrafik i rusningstid på 
Linje 1. Ambitionen är att införa 10-minuterstrafik 
även på Linje 2 och förbättra turutbudet på Linje 
3. 
 
Det vilka områden kommunen pekar ut för 
bostadsbyggelse och var kommunen väljer att 
placera sina verksamheter samt det hur 
satsningar i trafikinfrastrukturen prioriteras 
påverkar kollektivtrafikens attraktivitet och 
framkomlighet. Det hur trafiksituationen ska 
lösas inför gymnasieskolans flytt till 
Gripenområdet är till exempel en av de 
utmaningar kommunen står inför, en annan är 
hur man löser kollektivtrafiken på ett 
resenärsvänligt sätt under tiden då Nyköpings 
Resecentrum byggs och ett tredje det hur 
kollektivtrafiken i kommunen ska se ut när 
resecentrum är klart. 
 
Under de kommande åren 2016 – 2019 kommer 
fokus att ligga på samordningen av allmän och 
särskild kollektivtrafik. Genom att länets 
kommuner har lämnat över delar av ansvar för 
särskild kollektivtrafik till 

kollektivtrafikmyndigheten kommer framtida 
organisationen och arbetssätten för både 
särskild kollektivtrafik och allmän kollektivtrafik i 
länet byggas upp. I början av 2016 startar 
Servicecenter Sörmland som är länets egen 
beställningscentral för serviceresor samt 
boknings- och kundtjänst för all kollektivtrafik i 
länet. Nu påbörjas även arbetet att skapa 
förutsättningar för att ta fram samordnad 
regelverk, rutiner, mm., som ger fler möjligheter 
till optimal samordning i länet. I kommunen bör 
framtida interna samordning och samarbete över 
förvaltningsgränser diskuteras, så att både 
allmän och särskild kollektivtrafik hanteras på 
samma sätt i framtiden. 
 
Genom att kollektivtrafikmyndigheten 
upphandlar all kollektivtrafik åt kommunen har 
nya möjligheter för effektivisering och 
samordning skapats, inte bara inom den 
särskilda kollektivtrafiken utan även mellan 
särskilda och allmänna kollektivtrafiken. 
Kommunen bör i samband med att underlaget 
för kommande busstrafiksupphandling tas fram 
även se över nuvarande servicelinjer och 
kartlägga de olika möjligheter som finns för att 
hantera denna typ av trafik. 
 
Det ökande antalet elever och den ändrade 
skolorganisationen i kommunen påverkar både 
skolskjutsplanering och kollektivtrafikplanering 
många år framåt. Det att kommunen har 
kollektivtrafiken som första alternativ vid 
skolskjuts samt tack vare det ökade samarbetet 
mellan aktörer inom skolskjuts, kan smarta och 
effektiva lösningar användas så att trafiken 
optimeras och samordnas i större omfattning. På 
så sätt minskar kostnadsökningstakten. Till 
exempel behöver möjligheter hur och i vilken 
utstäckning kan skolskjuts och linjetrafik 
samordnas kontinuerligt undersökas. Där det 
finns tillräckligt underlag för att linje- och 
tidtabellslägga skolskjutsar (som oftast utförs av 
mindre fordon) och man kan på så sätt öppna 
skolskjutsar även för allmänhetens resande, bör 
det alternativet övervägas. Under det närmaste 
året bör kommunen påbörja arbetet med att ta 
fram underlag inför nästa skolskjutsupphandling. 
I samband med det bör en översyn av 
kommunens skolskjutsriktlinjer göras, då det är 
de fastställda principerna i kommunens riktlinjer 
som är bland styrande faktorer i en upphandling. 
(Det nyvarande skolskjutsavtalet gäller till 30 juni 
2018, med möjlighet för förlängning max 1 år). 
 
Avtalsstarten för resterande avtal inom 
Serviceresor har förskjutits till tidigast 1 januari 
2017. Upphandlingen som påbörjades under 
våren 2014 avbröts i november 2015 och en ny 
upphandling har påbörjats. Förseningen i 
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avtalsstarten försenar även möjligheter att öka 
samordningen och använda sig av nya lösningar 
i den särskilda trafiken. I det kommande avtalet 
finns det möjlighet att utöka trafiken i de uppdrag 
som kollektivtrafikmyndigheten har fått från 
kommunen med ytterligare restyper. 
I samband med att det nya betalsystemet i 
Sörmland införs den 1 oktober 2016 börjar en ny 
pris- och zonstruktur gälla i Sörmland (där till 
exempel Nyköping och Oxelösund blir en zon). 
Sörmlandstaxan är förmånlig mot resenär, 
förhoppningen är att det blir fler resenärer och 
därmed ökade intäkter. Sörmlandstaxan är 
kopplad till den framtida Mälardalstaxan som 

införs i samband med Ny Trafik 2017 i hela 
Mälardalen (tågtrafiken). Det ger helt nya 
möjligheter för pendlare. 
 
Ett större fokus i framtiden bör ligga på frågor 
hur kommunen kan marknadsföra sin 
kollektivtrafik som ett miljövänligt alternativ för 
både invånares vardagsresor och för Nyköpings 
besökare. Samt hur vi kan hitta nya lösningar 
som underlättar tillgängligheten och resan från 
morgon till kväll. 
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Näringsliv 
 

 Näringslivsenheten inklusive 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. 

 
 
ÅRET SOM GÅTT 
 

Sammanfattning 
 

 Från näringslivsenhetens sida har en 
mängd aktiviteter genomförts med fokus 
på dialog mellan företag och kommun 
för att förbättra näringslivsklimatet. Det 
gäller Samspelet med företagen i 
oktober, Stora mötesdagen i maj med 
över 60 företagsbesök, företagsluncher 
och temamöten om upphandling 
exempelvis.  

 Ett specifikt arbete pågår i samverkan 
med LRF med fokus på lantbrukens 
frågeställningar. De är den grupp 
näringsidkare som är minst nöjda med 
kommunens service. De kvartalsvisa 
NKI-mätningarna visar att trenden går 
mot bättre betyg på kommunens 
service.  

 Nyköpings Kommun är representerat via 
Näringslivsenheten i Styrgruppen för 
Ostlänken och klustret ”East Sweden 
Infra Cluster.” Syftet är att maximera det 
lokala näringslivets affärsmöjligheter 
kopplat till Ostlänken. Nyköpings 
kommun beslutade även att stödja 
klustret med viss finansering av 
projektledare.  

 Nyköpings Kommun samverkar  med 
andra aktörer för att utveckla Skavsta 
Flygplats. Kommunstyrelsen har 
anslagit medel till satsningen Skavsta 
Access som drivs av STUA med syftet 
att öka turismen och besöksnäringens 

omsättning med Skavsta Flygplats som 
nav.  

 Samarbetet med Nyföretagar Centrum 
pågår och utvecklas, bland annat har de 
första starta-eget-kurserna genomförts 
med språk och tempo anpassade för 
personer med utländsk bakgrund och 
därmed svaga svenskakunskaper. 
Nyföretagandet i Nyköping under 2015 
var högst i Östra Sörmland och låg långt 
över rikssnittet, +15,4 % jämfört med 
2014. Motsvarande siffra i landet var 
+3,6 proc. Nyföretagandet i östra 
Sörmland ökade som helhet med 5,1 
procent. Gnesta ökade (+12,2 %) 
medan Oxelösund minskade (-2,9 %) 
liksom Trosa (-22,7 %). Av de nästan 
300 nya företagen som skapades i 
Nyköping förra året är nästan hälften, 49 
procent, tjänsteföretag. Populäraste 
branscher är handel, e-handel och butik 
som ökade med nästan fem % följt av 
ROT och byggföretag.  

 Under 2015 startade Näringslivsenheten 
tillsammans med Campus Nyköping en 
kompetensutvecklingssatsning för 
företag; Campus Nyköping Företag. 
Syftet är att arbeta tillsammans med 
näringslivet för att skapa bättre 
förutsättningar för företagen att dels 
strategiskt styra sin 
kompetensförsörjning dels förbättra 
rekryteringsunderlaget. Brist på rätt 



 98160 133/175
 

 Skapat den 2016-02-19
 

kompetens är det vanligast 
förekommande tillväxthindret och 
satsningen ska motverka den 
situationen. 

 I september genomfördes 
Näringslivsdagen på Rosvalla med ett 
rekordstort antal utställande företag. 
Miniseminarier, gäster och 
scenaktiviteter bidrog till att göra dagen 
till en intressant mötesplats för företag 
och allmänhet. 

 Rosvalla som tillhör Nyköpings Arenor, 
certifierades för sitt värdskap som första 
arenakomplexet i Sverige 2015 av 
organisationen Swedish Welcome. 

 Nyköpings Arenor genomförde under 
2015 många framgångsrika och stora 
evenemang. JSM i ishockey, 
Sverigecupen i handboll, SM i 
Cheerleading, nationella 
Släktforskardagarna, Diggiloo och två 
stora internationella och tv-sända 

proffsboxningsgalor bland annat. Det 
har resulterat i en stor ökning av antalet 
turister, positiv medieuppmärksamhet 
och ökad omsättning i Nyköpings 
kommun. 

 Besöksnäringsstrategin antogs våren 
2015 i samverkan med företag och 
verksamheter inom besöksnäringen.  Nu 
har vi en gemensam strategi att arbeta 
efter.  

 Besöksforum genomfördes för första 
gången i september då ett 
Innovationspris delades ut till  Palstorps 
Hage, ett utflyktsmål för barnfamiljer. 

 Antalet besök på Turistbyrån på 
Rådhuset ökade under 2015 med 16 
procent. Nykopingsguiden.se, 
webbsidan som presenterar allt som 
händer och sker i Nyköpings kommun, 
ökade antalet besökare med 23 procent 
till över 309 000 besökare. 

 
2015 blev på många sätt ett bra år för 
näringslivet i Nyköpings kommun. 
Nyföretagandet i Nyköpings kommun ökade 
med + 15,4 procent till 293 nya företag, vilket 
ska jämföras med nyföretagandet i landet som 
helhet som ökade med 3,6 procent. Dessutom 
var det nio procent färre konkurser 2015 än 
2014. Året har innehållit även bakslag såsom 
beskedet om att Schneider-Electric stänger sin 

fabrik på Arnö men också som positiva 
händelser med tex  stororder och satsningar 
inom ett flertal medelstora företag i kommunen, 
exempelvis Heda, Miltronic, CTT, ABC och 
Sogeti. Antalet företag i kommunen har ökat 
från  4 456 år 2014 till 4 586 år 2015. Dock har 
arbetslösheten ökat något från 3,7% i december 
2014 till 3,9% i december 2015. 
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Årets verksamhetsresultat 
Måluppfyllelse för prioriterade målområden 
 

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

 Att befolkningen ska öka med 700 invånare/år.  
 Att skapa ett bra företagsklimat med god och snabb myndighetshandläggning.  
 Att fler arbetstillfällen utvecklas på den lokala arbetsmarknaden. 
  (Vision 2020) 

 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

Skapa goda förutsättningar 
för företagande 

Kommunranking  
(Svenskt näringsliv) 

92 94 107 ≤ rank 83 
 

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

4,6 4,7 4,7 4,8 5,5 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Arbetet för förbättrat företagsklimat pågår konstant, se ovan avseende det som skett under 2015 och 
längre fram i berättelsen avseende planer framåt. Rankingen från Svenskt Näringsliv har inte utvecklats i 
den riktning vi målsatt men intressant är även att titta på betygen som leder till rankingen. Om vi jämför år 
2014 med 2015 är tre konstateranden intressanta: 

 Det sammanfattande omdömet om hur nöjd man som företagare är med klimatet är för 2015 
betyg 3,33 och för 2014 betyg 3,32 – det vill säga likvärdig bedömning. 

 Samma jämförelse avseende politikers sammanfattande omdöme är för 2015 betyg 3.56 och för 
2014 betyg 4,06. Alltså är det här det finns en nedgång i betygsättningen.  

 Samtidigt som vi i Nyköping har ökat företagens nöjdhet marginellt (bibehållit) så har nöjdheten 
totalt i Sverige ökat något mer.  

 
Detta sammantaget resulterar i den förändring i ranking vi kan se.  
 
 

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

 Goda resultat och nöjda brukare (Vision 2020) 

 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

God service både internt och 
externt 

Företagarnas upplevelse av 
effektivitet i NKI, SBA 

IU 72 68 < föreg år 

Företagarnas upplevelse av 
tillgänglighet i NKI, SBA 

IU 70 71 < föreg år 

 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Utvecklingen för dessa målområden kan anses som relativt oförändrad. Det övergripande indexet för NKI 
2015 var index 63 att jämföra med index 62 för 2014. Från och med 2015 års ärenden sker mätning av 
NKI varje kvartal vilket ger oss bättre förutsättningar att följa utvecklingen löpande samt göra korrigerande 
åtgärder närmare tillfället för ärendet. Glädjande nog har utvecklingen under 2015 varit mycket positiv och 
resultatet har förbättrats varje kvartal. När kvartal 1 tom 3 under 2015 års ärenden summeras visar 
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mätningen på ett resultat om index 71, vilket får ses som en markant förbättring. Slutligt resultat för 2015 
års ärenden erhålls under vecka 12, 2016. Arbetet framåt kommer att följa samma metodik som används 
ed senaste två åren och som nu ser ut att börja ge effekt. Dock kommer förfining och fortsatt utveckling 
att ske. Logiskt sett kommer denna förbättrade nöjdhet i nästa steg även att påverka utvecklingen i 
Svenskt Näringslivs ranking. Här förväntas dock en viss fördröjning då den mätningen är mer av en 
attitydmätning och det av naturliga skäl tar viss tid innan de positiva upplevelser personer som haft 
kontakt med kommunen når vidare till kollegor och bekanta, media etc.  
 
 

Produktionsstyrelsemål 
Kommunal organisation 
Nyköping ska stärka sin ställning som en attraktiv arbetsgivare (Personalpolicy) 
 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

En hälsofrämjande 
arbetsplats 

Korttidsfrånvaro (personal-
system) 

2,61 % 1,16 % 1,90 % < föreg.år IU 

Ett gott ledarskap på alla 
nivåer enligt ledarpolicy Andel enheter som har 

återkopplat medarbetar-
enkäten 

Uppgift 
saknas 

Nytt mål 
2015 

Uppgift 
saknas 

Nytt mål 
2015 

Uppgift 
saknas 

Nytt mål 
2015 

100 % 100 % 

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

IU IU IU - - 

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

IU IU IU - - 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Med anledning av nytt HR-system saknas uppgift om korttidssjukfrånvaro för 2015.. 
När det gäller indikatorer från medarbetarenkäten så saknas målvärde och utfall 2015 eftersom enkäten 
bara görs vart annat år och inte har genomförts 2015.  
 
 

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

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

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

 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

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

Svarstid till handläggare 
Servicemätning fråga T7 
(KKiK) 

> snitt 

(grön) 

< snitt 

(orange) 

> snitt 

(grön) 

= snitt 

(gul) 

< snitt 

(orange) 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Det finns inget ett värde per enhet, utan siffrorna ovan avser hela Nyköpings Kommun. 
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Årets ekonomiska resultat 
 

Mnkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse Budget 
- Utfall 

Bokslut 2014 Förändring 14-15 

Intäkter 126,2 134,4 8,2 67,7 66,6 

Kostnader -135,4 -145,0 -9,6 -75,8 -69,2 

Netto -9,2 -10,7 -1,5 -8,4 -2,5 

 
Årets resultat för verksamhetsgrenarna 
Näringslivskontoret, Besöksnäringen och 
Landsbygdsutveckling slutade på ett överskott 
med 0,3 mkr. Rörelseresultatet för årets 
verksamhet inom Nyköpings Arenor 2015 
innebär ett överskott om 2,8 mkr. Däremot 
redovisar Nyköpings Arenor totalt sett ett 
underskott om 1,7 mkr beroende på att 
verksamheten tagit en kostnad på 4,5 mkr vid 
förlikning med PEAB i den tvist som pågått 
många år men under december månad 2015 
nådde en överenskommelse. Att underskottet 
inte blivit större än 1,7 mkr beror främst på lägre 

kostnader och högre intäkter än budgeterat. 
Lägre kostander berodde primärt på lägre 
värmekostnader till följd av varm vinter, lägre 
personalkostnader då vi avvaktat med att 
tillsätta vissa vakanser, och lägre 
underhållskostnader till följd av beslut att 
prioritera planeringsarbete av framtida underhåll 
innan arbete genomförs. Därmed innebär det 
sammantagna resultatet för Näringslivsenheten 
för 2015 ett underskott på 1,5 mkr inklusive 
förlikningskostnaden.  
 

Årets händelser och aktiviteter 
Klicka här för att ange text. 
 

 

Internkontroll 
Planen för internkontroll för 2015 sattes samman 
med mycket goda intentioner. Det lades ner 
mycket mer gemensamt engagemang i arbetet 
med planen än tidigare varit fallet och arbetet i 
sig var lärorikt. Däremot skapades en plan med 
alltför många punkter, för otydliga ansvar (flera 
personer ansvariga per åtgärdsområde) samt att 
mätmetodiken i många fall var orealistisk eller 
inte tillräckligt genomarbetad. Resultatet av 
dessa brister i planen är att arbetet med dessa 
kontroller och åtgärdspunkter inte funnits med 
som en naturlig och integrerad del av 
vardagsarbetet under året. Därmed har vissa 
områden drivits framåt medan andra är relativt 

oförändrade. Lärdom av detta är att Näringsliv 
nu inför 2016 gjort ett likvärdigt, väl förankrat 
arbete med planen – men har endast valt ut ett 
fåtal riktigt kritiska områden, det har angivits 
tydliga ansvariga och man har bedömt 
mätmöjligheter etc betydligt mycket mer 
realistiskt. Näringsliv tror att man med detta 
angrepssätt kan inkludera kvalitetsarbetet i 
verksamhetsplanen och i människors vardag. 
Och att det därmed kan göras större 
kvalitetsinsatser totalt sett även om det 
prioriterar färre områden åt gången.   
 

 

Kvalitetssystemet 
Klicka här för att ange text. 

Tjänstegarantier 
 
Inte aktuellt för Näringlivsenheten. 
 

Synpunkten 
Klicka här för att ange text. 
Antalet synpunkter in till verksamheten är så få 
att det är vanskligt att uttala sig om vad som är 
vanligast. Hantering av synpunkter sker 
skyndsamt till medborgaren. Däremot har precis 
ett arbete inletts med att se över det totala 
administrativa flödet för synpunkt, och 

ärendehantering där tex återraporteringen till 
kansliet kan förbättras. 
 

Medborgar- och kund-
/brukarundersökningar 

 
Det genomförs ett flertal kundundersökningar 
kopplade till Näringslivsenhetens uppdrag. 
Medborgarundersökningar inom kultur- och fritid 
(se under avsnittet om kultur-och fritid), NKI-
undersökning bland företag samt kkik mått, 
Svenskt näringslivs ranking jämförelser vad 
gäller nyckeltal såsom nyföretagande, 
konkursstatistik mm. 
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Jämförelser 

 
En mängd jämförelser mellan nyckeltal och 
arbetssätt etc sker. De viktigaste redovisas 
redan i texten ovan samt under Kultur- och 
fritidsnämndens redovisning av de 
medborgarundersökningar som sker. 

 
Övrigt 
 
Under 2015 har Rosvalla genomgått certifiering 
enligt metodiken Swedish Welcome. Detta 
underlag kommer tjäna som bas för det fortsatta 
kvalitetsarbetet på Arenan.  
 

 
 
ÅRET SOM GÅTT 
 
 

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 
och platsutveckling i samverkan med NYSAM. 
Näringslivsenheten tar sig även an uppgiften att 
driva arbetet med att ta fram en handelspolicy i 
samverkan med näringslivet. 
 
Besöksnäring 
• Aktiviteter genomförs inom de fem 
fokusområden som definieras i 
besöksnäringsstrategin 
• Planeringen och marknadsföringen inför 
Gästabud 2017 gemensamt med 
kommunikationsavdelningen 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 
 
Landsbygdsutveckling 
• Ny metodik för landsbygdsutveckling införs i 
form av ”förbättringsvandringar” 
 
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. 
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Kommunikationsavdelningen 
Avdelningen svarar för kommunens totala och 
integrerade kommunikation och varumärkes-
utveckling. Verksamheten ansvarar också för att 
vårda och utveckla den grafiska profilen. 
I ansvaret för den totala kommunikationen ingår 
samordning och uppföljning av kommunens 
samlade kommunikationsaktiviteter, samordning 
av verksamhetskommunikatörerna och 
kommunens kriskommunikation, ansvar för 
kommunens växel, mottagningsfunktion och 
vaktmästeri i Stadshuset, Kommunservice 
Stadshuset, samhällsvägledning till nyinflyttade 

från utlandet i Kommunservice Brandkärr, 
arbetet med chefs- och ledarstöd liksom 
samordning av kommunens behov av 
kompetensutveckling på området. 
Verksamheter: 
• Kommunikationsavdelningen 
• Kommunservice Stadshuset 
• Kommunservice Brandkärr 
 
 
 

 
ÅRET SOM GÅTT 
 

Sammanfattning 
 

• Bo i Nyköping-kampanjen har fortsatt 
under året med nya digitala 
marknadsföringsmetoder och en 
välbesökt rundtur i Nyköping i maj. 
• Webbplatsen nykoping.se har fått 
responsiva mallar anpassade efter mobil 
och läsplatta.  
• Projektet för att skapa fler e-tjänster 
och därmed öka servicen till 
medborgarna har genomförts med inköp 
av en ny e-tjänsteplattform vilket i första 
hand resulterat i fler e-tjänster för 
Tekniska divisionen och Samhälls-
byggnad. 
• Projektet nya IN har genomförts i nära 
samverkan med kommunens 
verksamheter. Lanseringen av ett nytt 
intranät beräknas under första kvartalet 
2016.  
• Samverkan med ekonomi- och HR-
avdelningarna samt IT-enheten har 
resulterat i förenklade instruktioner med 
syfte att effektivisera arbetet för chefer 
och medarbetare. 
• Nyköpings tidning, NY har utgivits med 
sex nummer under året. Hushålls-
tidningen finns nu tillgänglig för läsning 

även från mobil och läsplatta på 
webbplatsen. Personaltidningen KOM 
har utkommit med fyra nummer. 
• Lördagsöppet har hållits fyra gånger 
under året. Bäst publikrespons har vi fått 
då vi flyttat Lördagsöppet från 
Stadshuset till högstadieskolan Alpha 
och till Brandstationen. 
• I samordningen av kommunikations-
funktionen har utbildningar i bland annat 
användande av Facebook, 
varumärkesvård och att skriva för 
intranät genomförts. Kommunikatör i 
beredskap, KIB, har fortsatt att vara ett 
uppskattat stöd för chefer och 
Tjänsteman i beredskap. 
• Kommunserservice Brandkärr har haft 
ett ökat antal besökare med behov av 
samhällsvägledning. 
• Den nya telefonitekniken gör ”En väg 
in” till kommunens verksamheter möjlig. 
Kommunservice Stadshuset har under 
året deltagit i detta projekt och har fått 
uppdraget att formulera en genom-
förandeplan för alla verksamheter under 
2016. 

 

Kommunikationsavdelningens arbete under 
2015 har gått enligt plan och budget. 
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Årets verksamhetsresultat 
Måluppfyllelse för prioriterade målområden 
 

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

 Att befolkningen ska öka med 700 invånare/år.  
 Att skapa ett bra företagsklimat med god och snabb myndighetshandläggning.  
 Att fler arbetstillfällen utvecklas på den lokala arbetsmarknaden. 
  (Vision 2020) 

 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

Inflyttningen ska öka 
 

Antal inflyttare  
(SCB) 

2 609 2 916  2 720 2 700 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Inflyttningen till Nyköpings kommun ökar över målvärdet. Vi fortsätter på inslagen väg med att 
kommunicera om vår attraktiva kommun. 
 

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

 Goda resultat och nöjda brukare (Vision 2020) 

 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

God service både internt och 
externt; Kommunikation 

Hur god är kommunens 
webbinformation till 
medborgarna 
-KKiK mått 13 

- 89 - 90 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
 
I 2015 års undersökning från SKL av kommunernas webbplatser ”Information till alla” får Nyköpings 
kommun en procentandel högre resultat och tio procentandelar högre än snittet bland alla kommuner. Det 
är framförallt den förbättrade sökfunktionen som bidragit till det goda resultatet. 
 

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

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

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

 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

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

Svarstid till växel 
Servicemätning fråga T6 
(KKiK) 

betydligt 
lägre än 
snitt (röd) 
 

betydligt 
lägre än 
snitt (röd) 
 

snitt 
(gul) 

lägre än 
snitt 
(orange) 

bättre än 
snitt 
(grön) 
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Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Växeln når sitt uppsatta statistikmål att 80% av samtalen ska besvaras inom 10 sekunder. KKiK har efter 
påtryckningar ändrat parametrarna så att vår automatiska röst får vara med i mätningen och de har 
därmed förlängt svarstiden. En fortsatt utmaning är den mängd återanrop växeln får. Dvs de samtal som 
kopplas till ledig telefon men inte besvaras av mottagaren utan kommer tillbaka till växeln obesvarade. 
 
 

Produktionsstyrelsemål 
Kommunal organisation 
Nyköping ska stärka sin ställning som en attraktiv arbetsgivare (Personalpolicy) 
 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

En hälsofrämjande 
arbetsplats 

Korttidsfrånvaro (personal-
system) 

1,31 % 1,62 % 1,42 % < föreg.år IU 

Ett gott ledarskap på alla 
nivåer enligt ledarpolicy Andel enheter som har 

återkopplat medarbetar-
enkäten 

Uppgift 
saknas 

Nytt mål 
2015 

Uppgift 
saknas 

Nytt mål 
2015 

Uppgift 
saknas 

Nytt mål 
2015 

100 % 100 % 

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

IU IU 4,83 - - 

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

IU IU 4,32 - - 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Med anledning av problem med rapportuttag i nytt HR-system saknas uppgift om korttidssjukfrånvaro för 
2015. 
  
När det gäller indikatorer från medarbetarenkäten så saknas målvärde och utfall 2015 eftersom enkäten 
bara görs vart annat år och inte har genomförts 2015.  

 
 
 

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

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

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

 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

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

Andel som upplever ett gott 
bemötande vid kontakt med 
kommunen, medelvärde 
(KKiK) 

> snitt 

(grön) 

< snitt 

(orange) 

> snitt 

(grön) 

= snitt 

(gul) 

< snitt 

(orange) 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Det finns inget ett värde per enhet, utan siffrorna ovan avser hela Nyköpings Kommun. 
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Årets ekonomiska resultat 
 

Mnkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse Budget 
- Utfall 

Bokslut 2014 Förändring 14-15 

Intäkter 5,4 8,4 2,9 8,4 -0,3 

Kostnader -19,0 -21,2 -2,2 -22,6 1,5 

Netto -13,6 -12,8 0,7 -13,9 1,1 

 

Årets resultat visar på +0,7 Mnkr. Verksamheten 
Kommunservice går -0,1 Mnkr och 
Kommunikation visar ett överskott på 0,9 Mnkr. 
Det är framför allt lägre kostnader och allmän 

återhållsamhet inom flera områden som är 
orsaken till överskottet.  
 

Årets händelser och aktiviteter 
Internkontroll 
 
Internkontroll enligt internkontrollplanen har 
genomförts och rapporterats utan avvikelser. 

 

 

Kvalitetssystemet 
 

Synpunkten 
      
Synpunkten 
Kommunikationsavdelningen har under året 
hanterat fyra synpunkter som handlat om: 
förslag om att information i utställningen 
Påverka Nyköping som visas i Stadshusets 
entréhall även ska visas på Culturum, klagomål 
avseende valet av familj som fotograferades till 
årets Bo i Nyköping-kampanj, ett förslag om att 
Nyköpings mäklare borde vara mer flexibla med 
tider för visningar och ett förslag om att lägga 
upp en bild av proffsboxaren Eric Skoglund på 
kommunens Välkommen till Nyköping-skylt på 
E4:an. 
 

Medborgar- och kund-
/brukarundersökningar 

Kommunikationsavdelningens verksamhet mäts 
i tre olika mått i KKiK. Växelns svarstider mäts i 
Servicemätningen och påverkas av hur lång tid 
det tar för den automatiska rösten att ange 
valmöjligheten att säga namnet på den man 

söker. Olika kommuner har olika tonvalssystem, 
servicemätningen mäter hela samtalslängden. 
Mätningen visar dock att sedan växeln fått 
samtalet svarar man på 90% av samtalen inom 
10 sekunder.  
 
Jämförelser 
Tillgängligheten på webbplatsen mäts i SKL:s 
Öppna jämförelser, ”Information till alla”. 
I webbjämförelsen 2015 får Nyköpings 
webbplats rätt svar 88 procent av 
medborgarfrågorna Det är en förbättring med en 
procentandel  jämfört med förra året och tio 
procentandelar högre än snittet bland alla 
kommuner i undersökningen. Det är framförallt 
att sökfunktionen blivit bättre som lett till det 
goda resultatet. 
 

Premiering av kvalitetsutvecklande idéer 
och arbetssätt 

Webbavdelningen nominerades till årets 
vägvisare i kreativitet 2015 samt en av våra 
medarbetare i Stadshusets reception för 
professionellt bemötande. 
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ÅREN SOM KOMMER 
 
 

Bo i Nyköping-kampanjen har under 2015 
fortsatt med samma inriktning att bygga vidare 
på det framgångsrika i konceptet och 
komplettera med nytänkande i digitala media. 
Annonsering på Hemnet och en ”retargeting-
kampanj” har resulterat i ett ökande antal 
anmälda till rundturen den 23 maj. Vi bär med 
oss erfarenheterna till 2016 års kampanjer. 
 
Bo i Nyköping-kampanjens bilder signalerar 
Nyköping och Nyköpingsregionen i allt vidare 
kretsar och inför de tillväxtutmaningar vi står 
inför har det varumärkesstrategiska 
plattformsarbetet för att locka fler företag att 
etablera sig i Nyköping och Oxelösunds 
kommuner varit lyckat. Det nya varumärket 
Nyköpingsregionen ska nu användas vid mässor 
och i försäljningsarbetet som utförs av ONYX i 
samverkan med näringslivet. 
 
Kommunens webbplats nykoping.se förbättrade 
sitt resultat ytterligare något i SKL:s 
undersökning av kommunernas webbplatser 
”Information till alla”. Alla kommunens 
webbplatser fick under året nya mallar för att 
vara tillgängliga från mobil och platta. 
Utvecklingsarbetet fortsätter under 2016 då vi 
planerar att flytta över webbplatsen till 
EpiServers nästa version, 7.5 
 
Under 2015 har vi genomfört ett projekt för att 
göra fler e-tjänster särskilt för Tekniska 
divisionen och Samhällsbyggnad tillgängliga för 
medborgarna. Under 2016 fortsätter arbetet med 
att ge medborgarna tillgång till e-tjänster även 
inom fler av kommunens verksamheter.  
 
Intranätet IN ska spara tid och arbete för 
medarbetare och chefer. Nya IN lanseras i 
början av 2016 och vi kommer att lägga resurser 
på att hjälpa framför allt skolans personal att 
börja använda IN.  Målsättningen är att förenkla 
för cheferna och nå en ökad intern effektivitet. 
Arbetet med att stärka kommunikationen runt 
budgetprocessen i samverkan med 
Ekonomiavdelningen fortsätter liksom en strävan 
att förkorta och popularisera Årsredovisningen. 
För att även underlätta versionshantering av 
dokument införs en koppling mellan 
webbpubliceringssystemet EpiServer och 
ärendehanteringssystemet Platina. 
 
Utgivningen av Nyköpings Tidning, NY har 
minskats från nio till sex nummer. Tidningen 
finns nu på webbplatsen anpassad för mobil och 
platta och förhoppningen är att nå nya 
målgrupper.  

 
Nyköping står inför stora förändringar, inte minst 
med tanke på byggnationen av Ostlänken. 
Kommunikationsavdelningen har tillsammans 
med Samhällsbyggnadsavdelningen ett uppdrag 
att fördjupa kommunikationen om de 
”Framtidsbilder” vi ser för Nyköping. En grundlig 
genomgång ska resultera i en 
kommunikationsplattform för budskap och 
grafiskt manér med syfte att ge medborgare en 
bild av varför det byggs och förändras i olika 
områden i Nyköping.   
 
En basutställning över kommunens verksamhet 
finns i Stadshusets entréhall. Att framöver tänka 
både traditionell utställning och digital 
tillgänglighet är nödvändigt för att vi ska nå 
medborgare i olika åldrar. Försök med 
Lördagsöppet i andra lokaler, exempelvis i 
Brandstationen och på Nyköpings högstadium, 
Alpha har gett positiva resultat och vi kommer 
att fortsätta erbjuda medborgare att träffa sina 
politiker hos några av kommunens 
verksamheter. 
 
Planeringen inför Gästabudsåret 2017 fortsätter 
i samverkan med Näringslivsenheten. Planer 
finns på ett större, nationellt evenemang redan i 
augusti 2016 vilket kommer att kräva intensivt 
planerings- och produktionsarbete av båda våra 
avdelningar. 
 
Arbetet med att säkra en god kommunikation till 
medborgare i kris fortsätter. Funktionen för jour, 
KIB, har fortsatt att underlätta och säkerställa 
relevant kommunikationsbedömning för både 
chefer och Tjänsteman i beredskap. 
 
Kommunservice Brandkärr ger nyinflyttade med 
utländsk bakgrund samhällsvägledning och 
utvidgar samtidigt kommunikationsavdelningens 
nätverk och kommunens kommunikation med 
nya målgrupper. Det intensifierade arbetet med 
att stärka projektet ”Språkvänner” fortsätter 
under perioden. 
 
I och med den nya telefonitekniken kan alla 
svarsgrupper i kommunen samarbeta. Ett 
projekt har under 2015 utrett och presenterat en 
modell som bygger på Tekniska divisionens 
organisation för Kommunservice.  
Kommunservice Stadshuset har nu uppdraget 
att presentera en plan för genomförande av "En 
väg in" i alla verksamheter under 2016 med 
målsättningen att ge ökad tillgänglighet och 
förbättrad kommunal service. 
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Kommunledningskansliet 
Stadsarkivet ingår i avdelningen och utgör 
kommunstyrelsens arkivmyndighet med 
tillsynsansvar för hela koncernen. Bild- och 
företagsarkivet vårdar och förvarar bilder och 
företagshandlingar från Nyköping.  
I avdelningens uppdrag ingår systemansvar; 
dels för det kommunövergripande strategiska 
verksamhetssystemet Platina och dels 
förtroendemannamatrikeln TROMAN.  

Avdelningen ansvar för, och projektledning av, 
kommunövergripande projekt. Utöver detta 
tillhandahålls strategisk projektledning, 
projektstöd till centrala projektledare, stöd till 
verksamhetsutveckling och förändringsledning, 
samt projektledarutbildning. 
 

 
ÅRET SOM GÅTT 
 
 

Sammanfattning 
 

 Kraftigt ökad svarsfrekvens på 
inlämnade medborgarförslag 

 Förbättrad ärendebalans dvs 
handläggning och avslut av ärenden 

 22% fler unika användare i det 
kommungemensamma dokument- och 
ärendehanteringsystemet Platina 

 Ett mycket vitalt och engagerat 
Ungdomsfullmäktige har lämnat flera 
motioner till kommunstyrelsen 

 Fortsatt arbetet inom miljösamordning 
där Nyköping bland annat stod som värd 
för Sveriges Ekokommuners 
årskonferens (maj) 

 En EU-strategi har tagits fram av EU-
samordnaren i samarbete med 
kommunens EU-nätverk och godkänts i 
Kommunfullmäktige (september 2015) 

 Projektkontoret har drivit projekt som 
handlat om HR-system, e-tjänster, 
utgivningsorganisation för e-tjänstekort 
och Möteshantering i Platina. 

 Uppdatering av systemet Sofie har skett, 
detta innebar en förbättrad möjlighet för 
medborgarnas att söka bland historiska 
bilder från Nyköping på hemsidan.    

 Under året har arbete pågått med att 
revidera och ta fram nya 
dokumenthanteringsplaner tillsammans 
med verksamheterna, detta för att 
kommunens allmänna handlingar ska 
hanteras korrekt.  

 Under augusti genomfördes 
släktforskardagarna på Rosvalla, 
stadsarkivet hade en monter under 
dagarna som var välbesökt. 
 

 

Kansliet 
2015 har präglats av förhållandevis höga 
sjukskrivningstal och vakanser. Kansliet har 
under året fokuserat på ökat besvarande av 
medborgarförslag. Medborgarförslag infördes 
2007 och årligen väcks 100-120 förslag. 2015 
skrev kansliet 101 förslag till svar, över en 
fördubbling mot tidigare år. Kansliet har också 
lagts stort fokus på en god ärendebalans som en 
del av god service (medborgare får svar i tid). 
Målet om att 55% av innevarande års ärenden 
ska vara avslutade nåddes dock inte, 48% i 
utfall per 1/12-2015. Ärendebalansen omfattar 
hela centrala kommunledningskontoret och 
åtgärder planeras för 2016. Ungdomsfullmäktige 
(NU) har under 2015 ingått i 
kommunledningskansliet och det är positivt att 

NU besatt i stort sett alla lediga platser. Ett antal 
motioner från NU har inkommit till 
kommunstyrelsen och behandlats. Glädjande är 
att Nyköpings kommun och 
kommunledningskansliet ofta tar emot besök av 
andra kommuner pga sitt goda rykte. 
Kommunen är också känd inom användningen 
av Platina och är vice ordförande i den nationella 
användarföreningen.  
 
Systemförvaltningsplaner och andra 
obligatoriska dokument har upprättats för 
samtliga system inom kansliet. Platina, 
kommungemensamt dokument- och 
ärendehanteringssystemet, har ökat antal 
användare med 22% samtidigt som den interna 
driftsorganisationens mötestider närmare 
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halverats. Platinas användargränssnitt har 
justerats för att öka funktionalitet för 
sällananvändare.  
 
Under året har hantering av iPads till 
förtroendevalda övergått till IT´s 
ansvarsområde. För att underlätta för 
tjänstemannaorganisationen har en 
administrativ handbok publicerats på intranätet, 
statistiken för användningen av denna är långt 
över förväntan. I övrigt har kansliet optimerat 
sitt lokalutnyttjande i Stadshuset och rum 
innehåller företrädesvis flera arbetsplatser. 
Hösten 2015 har resurs motsvarande 1,0 
medarbetare arbetat med förstudie 
”Möteshantering” som syftar till effektiv, rationell 
digital hantering av kommunens politiska organ 
vad avser kallelser och distribution av material. I 
förstudien har även ett förbättrat 
medborgarperspektiv för ökad insyn beaktats 
 
Strategi- och projektenheten 
Samordning inom miljö har under 2015 handlat 
om att bland annat arbeta på uppdrag av 
Kommunstyrelsen samt utskottet för miljö och 
social sammanhållning, till exempel med 
framtagande av en ny Klimat- och 
Energistrategi. Det har också inneburit en hel 
del nätverkande och omvärldsbevakning, till 
exempel i form av deltagande vid Regionala 
miljömålsdagarna (oktober) Miljöstrategidagen 
(november) och evenemang (Earth Hour och 
Trafikantveckan). Miljösamordnaren har stöttat 
verksamheterna i olika frågor, till exempel 
Näringslivsenheten med ansökan till Klimatklivet 
(regeringens stöd för lokala klimatinvesteringar). 
Samordning av kommunens deltagande i 
Länsstyrelsens arbete med åtgärdsprogrammet 
för Södermanlands miljö, vilket omfattar 
genomförandet av projekten hälsosam förskola 
och Framtidens solel i Östra Mellansverige.   
 
EU-arbetet har fokuserat på att ta fram en EU-
strategi (som antogs av Kommunfullmäktige i 
september 2015) med tillhörande handlingsplan 
och handbok. För att öka kompetensen inom 
EU-området erbjöds kommunens medarbetare 
ett EU-utbildningspaket.  Arbetet har drivits av 
EU-samordnaren med stöd av EU-nätverket. En 
dokumenthanteringsplan har tagits fram 
tillsammans med Stadsarkivet.  
 
Inom Projektkontoret har två rekryteringar gjorts 
under 2015, efter att Anders Blom och Thomas 
Forsblom slutat. Anders Göthe påbörjade sin 
tjänst i september och Rolf Jonsson börjar i 
mars 2016. Fokus har därför utöver 
projektledning och stöd i projekt varit på 

rekryteringar och inskolning. Utbildning har 
endast skett vid ett tillfälle (maj) då 10 personer 
deltog. Projekt som har drivits och avslutats 
under 2015: e-tjänsteprojektet och 
utgivningsorganisations för e-tjänstekort. 
Projektet Möteshantering i Platina avslutas i 
februari 2016 och HR2020-projektet avslutas 
också under första kvartalet 2016. I början av 
2015 drevs även arbete inom 
verksamhetsutveckling på Division Social 
Omsorg samt LEAN-arbete inom 
Samhällsbyggnadsenheten. 
 
Inom området social sammanhållning och 
folkhälsa har det under 2015 skett en 
organisationsförändring då 
Folkhälsosamordnaren i oktober övergick till 
Division Social Omsorg för att fokusera på 
preventionssamordning. Rekrytering för strateg 
inom social sammanhållning (där de strategiska 
folkhälsofrågorna ingår) påbörjades under 
hösten och rekrytering beräknas avslutas i 
början av 2016. 
 
Strategi- och Projektenheten började under 
hösten att arbeta med veckovisa tavelmöten för 
att följa upp mål och arbeta med ständiga 
förbättringar. 
 
Stadsarkivet 
Under 2015 har Stadsarkivet sammanlagt 
hanterat 404 ärenden som består av besvarade 
förfrågningar, sökningar, forskningsärenden och 
utlåning. 249 av dessa var från externa 
intressenter och 155 från kommunens 
verksamheter och nämnder. Det är en 
minskning jämfört med 2014, dock har de 
externa ärendena ökat men de interna minskat 
med mer än 50 %. Under 2015 har metoden för 
att registrera ärenden förändras, detta kan göra 
att statistiken blir aningen missvisande för 2015. 
 
Stadsarkivet har tagit emot 120 arkivleveranser 
från kommunala verksamheter vilket är en 
ökning jämfört med 2014. Till folkrörelsearkivet 
har 8 leveranser skett från externa vilket är 
samma antal som tidigare år.  
 
Stadsarkivet har under 2015 medverkat i arbetet 
med att revidera dokumenthanteringsplaner för 
Utbildnings-, arbetsmarknads- och 
integrationsnämnden, Miljönämnden, 
Näringslivsenheten, Stadsarkivet, Revisionen, 
projekt samt EU-projekt.  
 
Tillsyner har under året genomförts på Barn och 
utbildning samt Räddning och säkerhet. 
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Förslag till revidering av arkivreglemente har 
tagits fram under 2015 och kommunfullmäktige 
planerar att fastställa den 2016. 
 
Förbättringar på hemsida och intranät med hjälp 
av kommunikation har genomförts. Tydligare 
information till medborgarna på hemsidan samt 
tydligare rutiner för kommunens medarbetare på 
intranätet. Arkivet ska sedan januari förse hela 
kommunen med godkända arkivkartonger enligt 
dokumenterade rutiner. 
 
Släktforskardagarna gick av stapeln 29-30 
augusti på Rosvalla. Mässan var välbesökt och 
hade ca 4 300 besökare och föredragen hade 
tillsammans med invigningen 7 275 åhörare, så 
många gick på flera föredrag. Stadsarkivet hade 
en monter tillsammans med Landstingsarkivet 
och Länsstyrelsen. 
  
I september anordnades en halvdag där SKL:s 
nationella samordnare för e-arkiv medverkade. 

Flertalet verksamheter inom kommunen samt 
Oxelösunds kommun var representerade för att 
få information inför ett framtida arbete med e-
arkiv.  
 
Hösten 2015 levererades bilder från Bild och 
företagsarkivet för att för att sättas upp i hissen i 
affärshuset Nyckeln i Nyköping, där de nu finns 
att titta på.  
 
Bild- och företagsarkivet använder systemet 
Sofie för att hantera och publicera bilder på 
kommunens hemsida, där målgruppen är 
medborgare. Systemet uppgraderades under 
oktober 2015 och därför har fokus legat på 
uppgraderingen under året och publicering av 
nya bilder har fått stå tillbaka. Medborgarna 
kommer nu att få en ny sökvy på hemsidan för 
att söka fram bilder. 
 
 

 

Årets verksamhetsresultat 
Måluppfyllelse för prioriterade målområden 

Produktionsstyrelsemål 
Kommunal organisation 
Nyköping ska stärka sin ställning som en attraktiv arbetsgivare (Personalpolicy) 
 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

En hälsofrämjande 
arbetsplats 

Korttidsfrånvaro (personal-
system) 

2,36 % 2,31 % 2,30 % < föreg.år IU 

Ett gott ledarskap på alla 
nivåer enligt ledarpolicy Andel enheter som har 

återkopplat medarbetar-
enkäten 

Uppgift 
saknas 

Nytt mål 
2015 

Uppgift 
saknas 

Nytt mål 
2015 

Uppgift 
saknas 

Nytt mål 
2015 

100 % 100 % 

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

IU IU 4,57 - - 

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

IU IU 4,66 - - 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Med anledning av problem med rapportuttag i nytt HR-system saknas uppgift om korttidssjukfrånvaro för 
2015. 
 
När det gäller indikatorer från medarbetarenkäten så saknas målvärde och utfall 2015 eftersom enkäten 
bara görs vart annat år och inte har genomförts 2015.  
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Målområde: Tillgänglighet  
De övergripande målen för tillgänglighet som alla ska bidra till är: 

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

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

 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

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

Svarstid till handläggare 
Servicemätning fråga T7 
(KKiK) 

> snitt 

(grön) 

< snitt 

(orange) 

> snitt 

(grön) 

= snitt 

(gul) 

< snitt 

(orange) 

 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Det finns inget ett värde per enhet, utan siffrorna ovan avser hela Nyköpings Kommun. 
 

Årets ekonomiska resultat 
 

Mnkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse Budget 
- Utfall 

Bokslut 2014 Förändring 14-15 

Intäkter 0,9 1,0 0,1 1,9 -0,9 

Kostnader -14,6 -12,6 2,0 -13,2 0,5 

Netto -13,7 -11,6 2,1 -11,2 -0,4 

 

Verksamheten lämnar tillbaka ett större 
överskott till koncernen. Skälen till överskottet är 
primärt vakanser och sjukskrivningar. Utöver det 
har viss rationalisering skett genom användande 

av digitala mötesplatser istället för fysiska möten 
samt översyn av materialanvändning på 
Stadsarkivet 
 

Årets händelser och aktiviteter 
Internkontroll 
Internkontrollplaner för avdelningen har följts 
upp och mindre avvikelser för ett par punkter 
har noterats, till största del beroende av att 
utpekad funktion varit vakant under året (rör 

verkställighet av beslut). Internkontrollpunkter 
som innehåller avvikelser är prioriterade under 
2016 och åtgärdsförslag är under framtagande.  
 

 

Kvalitetssystemet 
Tjänstegarantier 

 
Inga tjänstegarantier är fastställda för 
kommunledningskansliet 
 

Synpunkten 
 
Inga Synpunkter rörande 
kommunledningskansliets verksamhet har 
inkommit 
 

Medborgar- och kund-
/brukarundersökningar 

 
Inga Medborgar/brukarundersökningar har 
genomförts för kommunledningskansliet 

 
Jämförelser 

 
Kommunledningskansliet har inte medverkat i 
några undersökningar eller jämförelser för egen 
verksamhet. Medverkan har skett inom ramen 
för kommunstyrelsen och fullmäktiges mål om 
miljö, tillgänglighet och social sammanhållning 
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Premiering av kvalitetsutvecklande idéer 
och arbetssätt 

Klicka här för att ange text. 

Inga medarbetare inom kommunledningskansliet 
har nominerats 
 

 

Medarbetare 
Kansliet 
Uppgift saknas om sjukfrånvaro i systemstöd 
HR2020. Inga arbetsskador eller tillbud har 
inträffat under året. Enheten har genomfört 
systematiskt arbetsmiljöarbete (APT arbetsmiljö 
samt handlingsplan) och riskbedömning med 
utpekade aktiviteter och ansvar. Stor tyngd har 
lagts på att det är en ergonomiskt god utrustad 
arbetsplats och att medarbetare använder den 
utrustning som tillhandahålles. Gå-möten 
prioriteras men är i sin linda. Kansliet har inom 
kort två vakanser och rekrytering har startat. 
Flextidssaldo kontrolleras månatligen och håller 
en god nivå. Kompetensutveckling har primärt 
genomförts för nyanställda (nämndsekreterar- 
resp. registratorsutbildning.). Utöver det har 
kompetensutveckling skett inom EU-
dokumentation 
 

Strategi- och projekt 
Flera vakanser har präglat året liksom 
chefsbyte. Rekryteringar pågår och enheten har 
arbetat med riskbedömning.  
 
Stadsarkivet 
Enheten har under året präglats av längre 
sjukskrivningar. Kompetensutveckling som 
genomförts 2015 har främst varit studiebesök på 
arkivet hos Länsstyrelsen i Södermanland samt 
besök hos Uppsala Arkivcentrum (Uppsala 
Landsarkiv och Språk- och folkminnen). Den 
halvdag i september om e-arkiv som 
anordnades var ett första steg i 
kompetensutveckling i verksamheten för att 
möta det behov av ett framtida e-arkiv som 
finns.  
 

Övrigt  
Stadsarkivet 
Stadsarkivet har fortsatt tillgängliggörandet av 
arkivbildare på hemsidan med ny förbättrad 
möjlighet att söka för medborgarna samt fortsatt 
förbättring av möjligheterna att söka historiska 

bilder på kommunens hemsida. Samarbete med 
kommunikationsenheten har också påbörjats för 
att använda de bilder som finns i större 
utsträckning på t.ex. sociala medier. 
 

 
ÅREN SOM KOMMER 
 
 

Kansliet 
2016 års prioriterade förbättringsområden är 
centrala enheters ärendebalans där andel 
avslutade ärenden behöver öka. Kansliet 
kommer att vidta åtgärder för att underlätta 
detta arbete. Detta inkluderar medborgarförslag 
som behöver besvaras i samma takt som de 
väcks. Ökat antal kommuninvånare och 
företagare i Nyköping leder till högre volymer av 
ärenden som hanteras inom kansliet. Under 
2016 säljer också kansliet registrators- och 
sekreterarstjänst till Nyköpings Oxelösunds 
Vattenverksförbund. Implementering av 
möteshantering beräknas ske under hösten 
2016 för att vara helt klar vid årsskiftet. 
Kommunjurist tillförs kansliets verksamhet under 
våren och i samband med detta kommer kansliet 
att se över omfattning av inköp av juristtjänster 
på konsultbasis för att hitta rationaliseringar för 
kommunen i stort. 2017 löper avtal med partner 
för Platina ut och under hösten kommer en ny 

kravspecifikation att tas fram. Vidare kommer 
kansliet att delta i kravspecifikation för 
upphandling av revisorstjänster för koncernen. 
Kansliet kommer att göra särskilda insatser för 
verksamheter som lyfter behov av genomlysning 
av administration och rutiner men också 
fortsätta arbetet med den administrativa 
handboken. Möjlighet till e-tjänst/er ska ses över 
och sannolikt kunna införas 2016. Inom 
systemadministration ska samtliga system 
BITS:as (säkerhetsanalyseras) under året. 
Platina kommer att uppgraderas till senaste 
version bl.a. inför implementering av 
Möteshanteringen. 
 
Strategi- och projektenheten 
Projektkontoret fortsätter att driva 
kommunövergripande projekt som Centrala 
ledningslaget och Kommundirektören prioriterar. 
Under 2016 kommer det bland annat handla om 
projekt som rör e-strategi, e-arkiv och 
inköpsstyrning. En ny medarbetare ska 
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introduceras. Projektledarnätverkets utformning 
och innehåll ska revideras. Ett arbete ska 
genomföras där vi ska identifiera verktyg som 
kan hjälpa projekt i planering och tidredovisning. 
Det tillkommer även en ny medarbetare till 
tjänsten som strateg inom social 
sammanhållning. Personen som ska rekryteras i 
början av 2016 kommer att få arbeta intensivt 
med frågorna kring integration eftersom det är 
ett område som är mycket aktuellt och viktigt i 
och med det stora antal nytillkomna flyktingar till 
Sverige och även Nyköping. 
Ungdomsfullmäktige kommer att från om med 1 
januari 2016 ingå i Strategi- och Projektenheten 
och tjänsten ska utökas till sommaren 2016 och 
då även inbegripa frågor som rör barn och 
ungdomar (Barnkonventionen). 
Andra frågor som drivs på enheten handlar om 
EU, internationella relationer och miljö. 
Miljösamordningen kommer att fokusera på att 
stötta verksamheterna när det gäller 
målområdena Grön omställning och Hållbar 
tillväxt (två av Kommunfullmäktiges prioriterade 
områden). Det kommer att drivas evenemang 
och kampanjer såsom Earth Hour.  
EU och internationella frågor handlar om att 
arbeta med EU finansierade projekt, partnerskap 

och utbyten för att utveckla den kommunala 
verksamheten och stötta verksamheterna i att 
nå sina uppsatta mål. 
 
Stadsarkivet 
Under 2016 kommer en förstudie av e-arkiv att 
genomföras med hjälp av projektledare från 
strategi- och projektenheten. Förstudien kommer 
involvera flertalet av kommunens verksamheter. 
Fortsatt arbete med tillgängliggörande av 
historiska bilder på hemsidan kommer att ske. 
Fortsatt och fördjupat arbete med planering inför 
flytt av Bild- och företagsarkivet till nya museet 
kommer ske samt konkretisering av 
samarbetsformerna med Sörmlands museum 
inför och efter flytten. Beslut om reviderat 
arkivreglemente av kommunfullmäktige planeras 
ske i början av året och efter det kommer 
arkivhandboken att revideras. Detta kommer 
sedan att informeras ut till berörda samt uppstart 
av nätverk för arkivansvariga och 
arkivsamordnare ska genomföras. 
 
Under 2016 kommer en medarbetare gå på 
föräldraledighet och rekrytering kommer ske.  

 



 98160 149/175
 

 Skapat den 2016-02-19
 

HR-avdelningen 
Det övergripande målet är att Nyköpings 
kommun ska stärka sin ställning som en attraktiv 
arbetsgivare.  
HR-avdelningen har ansvar för utvecklingen av 
arbetet som attraktiv arbetsgivare och där är 
ledarutveckling samt aktiv arbetsplatsutveckling 
inklusive samverkan viktiga delar.  

Avdelningen har också ansvar för att 
kommunens HR-processer bidrar till 
verksamhetsutveckling och stöd.   
HR ska också tillse att  
- kompetensöverföring sker i samband med 
personalavgångar 
- särskilda satsningar görs för ökad hälsa 
- medarbetarnas löner och övriga villkor följer 
gällande lagar och kollektivavtal. 

 
ÅRET SOM GÅTT 
 

Sammanfattning 
 Ett nytt HR- och lönesystem har 

implementerats under 2015. Syftet med 
projektet var att införa ett systemstöd 
som effektiviserar löne- och HR-
administrationen och tydliggör 
processerna. Systembytet har medfört 
stort merarbete både i organisationen 
och för löneenheten.  

 Rekryteringar har genomförts till flera 
högre chefspositioner och 
specialistroller med stöd av HR. 
Avgångssamtal har hållits med chefer 
som avslutat sin anställning i kommunen 
med syfte att följa upp orsak och ta del 
av eventuella förslag till förbättringar. En 
pilotstudie med avidentifierade 
ansökningar vid rekrytering har 
genomförts vid de centrala funktionerna. 
Syftet var att stärka 
rekryteringsprocessen ur ett 
diskrimineringsperspektiv. 

 Under 2015 sade Lärarförbundet, LR 
och Skolledarna upp samverkansavtalet 
med arbetsgivaren Nyköpings kommun. 
Arbete med att utforma ett nytt avtal har 
inletts, under tiden genomförs fackliga 
förhandlingar och information i enlighet 
med MBL. 

 HR-avdelningen har varit rådgivande 
och deltagit vid inspektioner från 
Arbetsmiljöverket inom flera 
verksamheter. Inom förskolan har en 
uppföljning av upprepad 

korttidssjukfrånvaro genomförts och 
cheferna har erbjudits stöd. HR-
avdelningen har också gett stöd vid 
kartläggningar av den psykosociala 
arbetsmiljön. 

 Utbildningen ”Klart Ledarskap” har 
genomförts i samarbete med 
Kommunikationsavdelningen, en av 
grupperna som deltog var politiker. Den 
årliga ledardagen genomfördes i 
november på temat Social 
sammanhållning. Individuell coachning 
har införts som ett nytt verktyg för att 
stödja chefer. 

 En lönekartläggning med syfte att 
kartlägga och analysera löneskillnader 
mellan kvinnor och män gjordes under 
2015 med tillhörande handlingsplan.  

 En upphandling av företagshälsovård 
har genomförts i samarbete med 
Upphandlingsenheten. Även 
upphandlingar av tjänsteresor och 
pensionsadministration har genomförts. 

 HR-avdelningen har deltagit i projekten 
Centrum för ungdomspraktik samt Våld i 
nära relationer. 

 Som en del av arbetet med Attraktiv 
arbetsgivare har HR-avdelningen 
deltagit vid kompetensmässan. 
Nyköpings kommun var också 
representerad vid Stockholm Pride. 

 

Under 2015 har bytet av HR- och lönesystem 
tagit mycket resurser i anspråk. Svårigheter vid 
införandet har medfört stort merarbete, främst 
för Löneenheten. Situationen har inneburit ökad 
sjukfrånvaro och ökade personalkostnader för 
Löneenheten. Under hösten fick HR-

avdelningen en ny chef som har påbörjat arbetet 
med att se över organisation och HR-processer.  
Allt fler yrkesgrupper har varit svårrekryterade 
och behovet av att arbeta strategiskt med 
kompetensförsörjning har tydliggjorts.  
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Årets verksamhetsresultat 
Måluppfyllelse för prioriterade målområden 

Produktionsstyrelsemål 
Kommunal organisation 
Nyköping ska stärka sin ställning som en attraktiv arbetsgivare (Personalpolicy) 
 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

En hälsofrämjande 
arbetsplats 

Korttidsfrånvaro (personal-
system) 

3,40 % 2,54 % 2,30 % < föreg.år IU 

Ett gott ledarskap på alla 
nivåer enligt ledarpolicy Andel enheter som har 

återkopplat medarbetar-
enkäten 

Uppgift 
saknas 

Nytt mål 
2015 

Uppgift 
saknas 

Nytt mål 
2015 

Uppgift 
saknas 

Nytt mål 
2015 

100 % 100 % 

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

IU IU 4,09 - - 

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

IU IU 4,42 - - 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Med anledning av problem med rapportuttag i nytt HR-system saknas uppgift om korttidssjukfrånvaro för 
2015. Den sammanlagda sjukfrånvaron har ökat på Löneenheten under 2015. 
 
Resultatet från medarbetarenkäten som genomfördes 2014 har återkopplats till avdelningen. 
 
Indikatorerna om Hållbart medarbetarengagemang saknar målvärde och utfall 2015 eftersom enkäten 
görs vart annat år och inte har genomförts 2015. 
 

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

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

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

 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

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

Svarstid till handläggare 
Servicemätning fråga T7 
(KKiK) 

> snitt 

(grön) 

< snitt 

(orange) 

> snitt 

(grön) 

= snitt 

(gul) 

< snitt 

(orange) 

 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Det finns inget ett värde per enhet, utan siffrorna ovan avser hela Nyköpings Kommun. 
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Årets ekonomiska resultat 
 

Mnkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse Budget 
- Utfall 

Bokslut 2014 Förändring 14-15 

Intäkter 3,5 4,7 1,2 3,5 1,1 

Kostnader -15,2 -14,4 0,7 -15,3 0,8 

Netto -11,7 -9,8 1,9 -11,7 1,9 

 

De ekonomiska resultaten för HR beror till viss 
del på att avdelningen har saknat en ordinarie 
HR-chef. Det ger ett överskott både utifrån 
minskad personalkostnad men också utifrån att 
verksamhetsutvecklingen inte har varit lika 
omfattande.  

Det underskott som finns inom Löneenheten 
beror till del på att personalkostnaderna varit 
högre än vad som planerats till följd av den 
problematik som byte av HR- och lönesystem 
har inneburit. 
 

Årets händelser och aktiviteter 
Grunduppdraget 
I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår 
ansvar för att leda och samordna 
personalpolitiken. HR-avdelningen utgör ett stöd 
för KS i det ansvaret. I budgeten anges mål för 
KS för området ”kommunal organisation” där 
flertalet mål berör HR. Personalpolicyn för 
Nyköpings kommun utgör det samlade 
styrdokumentet för HR-arbetet.  
 
Byte av HR- och lönesystem 
Ett nytt HR- och lönesystem har implementerats 
under 2015. Syftet med projektet var att införa 
ett systemstöd som effektiviserar löne- och HR-
administrationen och tydliggör processerna.  
Under året när lönesystemsbytet har ägt rum har 
också ett byte gjorts av både HR-chef, chef för 
löneenheten samt projektledare vilket försvårat 
kontinuiteten i frågor och problem i projektet.  
Införandet av systemet har inte fungerat enligt 
projektplanen pga problem i själva systemet 
men också felaktigt handhavande av användare. 
Extra utbildningsinsatser och ett större 
konsultanvändande har krävts samt extra 
utbetalningar pga felaktigheter. Det har också 
funnits svårigheter att få ut rapporter och göra 
uppföljningar på gruppnivå. Systembytet har 
medfört stort merarbete både i organisationen 
och för löneenheten. Arbetsmiljöverket har följt 
enheten pga den höga arbetsbelastningen under 
året. 
Avidentifierade ansökningar 
KS beslutade hösten 2014 att de centrala 
funktionerna skulle genomföra en pilotstudie 
med avidentifierade ansökningar under 2015. 
Syftet var att stärka rekryteringsprocessen ur ett 
diskrimineringsperspektiv. Under 2015 har 
samtliga 24 rekryteringar på de centrala 
funktionerna genomförts med avidentifierade 

ansökningar, en utvärdering kommer att ske 
under 2016. 

 
Avgångssamtal chefer 
Från hösten 2014 till våren 2015 hölls 
avgångssamtal med 25 chefer som slutat sin 
anställning i kommunen. Frågor som ställdes var 
vilken introduktion man fått när man börjat, hur 
man upplevt sitt uppdrag, vad man tyckt om 
stödfunktionerna, eventuella ledarutbildningar 
man deltagit i och framförallt vad man ansåg om 
Nyköpings kommun som arbetsgivare. 
Resultatet rapporterades till KS i juni. 

 
Arbetsmiljöverkets inspektioner 
Arbetsmiljöverket har gjort flera inspektioner 
inom kommunen 2015. Från HR centralt har 
stöd getts framförallt till BUK under den tid 
arbetsmiljöverket genomfört sin nationella 
tillsynsinsats av divisionen och dess grund- och 
gymnasieskolor. I november godkändes 
kommunens handlingsplan och ärendet 
avslutades. 
Även löneenheten har granskats av 
arbetsmiljöverket under året. Efter redovisningen 
av en handlingsplan avslutades även den 
tillsynen i november. 
Ledarutveckling 
Under året har 46 nya chefer deltagit i 
ledarutvecklingsprogrammet med 
halvdagsseminarier baserat på olika teman till 
exempel kommunjuridik, ekonomi, arbetsmiljö 
och arbetsrätt. Individuell ledarcoaching 
genomfördes med åtta chefer med start i juni 
och innehöll ett upptaktsamtal samt fem 
coachsamtal under hösten. 
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HR har i samarbete med 
kommunikationsavdelningen genomfört tre 
grundutbildningar i Klart ledarskap för 
kommunens chefer och nyckelpersoner. Syftet 
är att stärka förmågan till dialog och relationer 
på arbetsplatsen. HR har dessutom genomfört 
17 återträffar och sedan starten har drygt 490 
chefer och nyckelpersoner utbildats i Klart 
ledarskap. 
I november genomfördes årets ledardag för 
samtliga chefer i kommunen där vision, mål och 
värdegrund bildade ramarna för innehållet som 
också kompletterades med aktuella frågor. 

 
Korttidssjukfrånvaron i förskolan 
En utredares arbete med att kartlägga 
korttidssjukfrånvaron inom förskolan avslutades 
under året. Enskilda intervjuer har genomförts 
med drygt 50 medarbetare med frekvent 
korttidssjukfrånvaro. Återkoppling till 
personalansvariga chefer och HR har skett. 

 
Lönekartläggning 
En lönekartläggning genomfördes under hösten 
med stöd av konsult. Samtliga löneskillnader 
kunde förklaras med sakliga argument med 

undantag av en grupp där en åtgärd togs med i 
handlingsplanen. Kartläggningen och 
handlingsplanen beslutades av KS i november. 

 
Upphandling företagshälsovård 
Avtalet om företagshälsovård gick ut 2015. 
Utifrån den enkät som alla chefer besvarat tog 
en partsgemensam grupp med representation 
från alla divisioner fram ett förfrågningsunderlag. 
Två anbud kom in och nuvarande leverantör 
Feelgood offererade lägst pris. Ett nytt avtal med 
Feelgood gäller från och med årsskiftet och tre 
år framåt. 

 
Hot och våld i nära relationer 
Kommunfullmäktige antog 2010 en strategi mot 
hot och våld i nära relationer. HR deltar i en 
referensgrupp som har till uppgift att synliggöra 
och skapa samverkan kring våld i nära 
relationer. Riktlinjer för hur chefer ska agera om 
de misstänker att en medarbetare är utsatt och 
uppgifter om var medarbetaren kan få hjälp har 
tagits fram. Information om detta sprids i 
samband med ledarskapsutbildningar. 
 
 

 

Internkontroll 
Under 2015 gjordes internkontroll inom följande 
områden: svårrekryterade yrkesgrupper, 
chefernas kännedom om rutinen ”aktiv återgång” 
och risk för hög omsättning av chefer. 
Uppföljningen gjordes med hjälp av en enkät till 
samtliga chefer, svarsfrekvensen var 80 %.  
Resultatet visade att 75 % av cheferna har haft 
svårt att rekrytera till en eller flera tjänster, till 
exempel förskollärare, lärare, undersköterskor 
och ingenjörer.  För att bli mer attraktiva som 
arbetsgivare behövs nytänkande gällande 
annonseringsförfarandet, både hur vi utformar 
annonserna, men även vilka annonskanaler vi 
använder. Vi behöver även få bättre kännedom 
om befintlig kompetens för att på så sätt få 
vetskap om vem eller vilka vi skulle kunna 

kompetensutveckla mot tjänster som är 
svårrekryterade. 
Flertalet chefer känner till ”aktiv återgång” och 
har stöd av rutinen vid hantering av sjukskrivna 
medarbetare. Nyanställda chefer får utbildning i 
arbetsmiljö som en del av 
ledarutvecklingsprogrammet för nya chefer och 
alla chefer inom division BUK får utbildning i 
samverkan och arbetsmiljö under 2016 där 
”aktiv återgång” ingår. 
De främsta skälen till att cheferna stannar kvar i 
sin anställning var ett intressant uppdrag, gott 
samarbete med medarbetare och det 
geografiska läget. 
 

 

Kvalitetssystemet 
Tjänstegarantier 

Det finns inga tjänstegarantier för HR-
avdelningens verksamheter. 

 
Synpunkten 

Det har inte inkommit några synpunkter som 
avser HR-avdelningen under året. 

 
Medborgar- och kund-
/brukarundersökningar 

Inte aktuellt. 
 
Jämförelser 

Inte aktuellt. 
 
Premiering av kvalitetsutvecklande 
idéer och arbetssätt 

Utmärkelsen ”årets vägvisare” delades ut vid 
höstens ledardag. Syftet med utmärkelsen är att 
uppmärksamma goda exempel. Totalt 47 
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nomineringar kom in vilket var lika många som 
förra året. Årets vinnare i kategorin kreativitet 
var enhetschefen för öppenvårdsenheten på 
DSO. Vinnare i kategorin professionellt 
bemötande var medarbetarna på Riggargatans 
servicebostad, DSO. Vinnarna presenterades 
vid 2015 års ledardag och har uppmärksammats 

med artikel i personaltidningen Kom samt på 
intranätet. Prispengarna om 25 000 kr ska 
användas till kompetensutveckling. 
 
 

 

Medarbetare 
Under delar av 2015 var tjänsten som HR-chef 
vakant, ny chef tillträdde i september. Under 
hösten har arbete med översyn av organisation 
och HR- processer påbörjats. 
Bytet av HR-system har medfört ökad 
arbetsbelastning på Löneenheten vilket har 
resulterat i flera sjukskrivningar. En konsult har 
anlitats för att tillsammans med medarbetarna 

förbättra måendet och hitta verktyg för att hitta 
gränser i vad som kan göras och inte samt hur 
rådande arbetssituation ska klaras av.  
Lönechefen avslutade sin tjänstgöring i 
december och ny lönechef kommer tillsättas 
under 2016. 
 

  

 
ÅREN SOM KOMMER 
 
 

Förbättringsområde inom HR är att stärka det 
interna HR-arbetet med uppföljning och 
utveckling kring mål och processer. Det kommer 
innebära både att den ekonomiska uppföljningen 
följer verksamhetens arbete likväl som att 
verksamhetens arbete ger mervärde i 
organisationen i övrigt. 
I syfte att möta de krav på modernt HR-arbete 
som Nyköpings kommun kommer att behöva för 
att möta framtidens expansion och förändringar, 
behöver HR arbeta tillsammans inom 
kompetensområdet med full kraft för att 
tydliggöra en enhetlig bild som arbetsgivare, 
bygga erforderlig kompetens inom HR-området 
och arbeta så effektivt och kvalitetsmedvetet 
som möjligt. 

Enligt SKL finns ett behov av 500 000 nya 
medarbetare inom Sveriges kommuner och 
landsting de närmsta åren. Nyköpings kommun 
ser dessutom fram emot en expansiv fas de 
närmaste 15 åren med befolkningsökningar på 
ca 700-1200 personer per år. Kommunens 
ökade befolkning med behov av en ökad service 
som följd, sker samtidigt som stora 
pensionsavgångar bland medarbetarna. Detta 
innebär att vi kommer ha stora utmaningar att 
tillförsäkra vår kompetensförsörjning. HR 
ansvarar för att det finns en övergripande 
strategi inom området, följt av en 
kompetensförsörjningsplan samt att en 
systematisk metod tas fram för att så tidigt som 
möjligt identifiera våra kommande behov. 
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IT-enheten 
IT-enhetens uppdrag är 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.  
 

Verksamheter som bedrivs är 

 IT drift, support, förvaltning och 
utveckling 

 Telefoni drift, support och utveckling 

 Standard- och verksamhetsspecifika 
utbildningar 
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Sammanfattning 
  

 Arbetet med att ge verksamheternas 
systemansvariga stöd vid framtagning 
av förvaltningsplaner och 
handlingsplaner för utveckling av 
verksamhetsstöd har fortsatt under året.  

 I februari 2015 investerades i ett nytt 
datacenter (server/lagring). 
Investeringen genomfördes för att 
ersätta det gamla datacentret och få en 
uppdaterad plattform. 

 I samband med införande av nya HR-
systemet har omfattande 
utbildningsinsatser genomförts. Detta 
har kompletterats med framtagning och 
publicering av självstudiematerial. 

 En förstudie för att belysa 
förutsättningarna att införa en 
gemensam katalogtjänst (Ett AD) för 

administration och utbildning har 
genomförts. 

 Tjänster till IT-arbetsplatsen har utökats 
med samverkansverktyg, som gör det 
möjligt att samarbeta internt och externt 
med hjälp av ljud, bild, närvarofunktioner 
samt möjlighet att dela information i 
realtid. 

 Införande av verktyg för central 
administration av mobila enheter har 
genomförts. Det ger nu möjlighet att på 
distans administrera och ge support på 
mobila enheter som exempelvis 
surfplattor. 

 Införande av nyttor kopplade till E-
tjänstekort har fortsatt med tjänster för 
kortinloggning från mobil arbetsplats.  
 

 

Arbetet med att ge verksamheternas 
systemansvariga och systemägare stöd vid 
framtagning av systemförvaltningsplaner och 
handlingsplaner för utveckling av 
verksamhetsstöd har fortsatt. Flera 
informationstillfällen har erbjudits och framförallt 
har systemansvariga deltagit vi dessa 
informationer. Vid årets slut var 100 av 213 
systemförvaltningsplaner för Nyköping och 
Oxelösund klarrapporterade.  
Byte av server- och lagringsplattform 
genomfördes i februari 2015. Bytet genomfördes 
för att ersätta det gamla datacentret och få en 
uppdaterad plattform för en beräknad period av 
fyra år.  
I samband med införande av nya HR-systemet 
har omfattande utbildningsinsatser kring 
HR2020 genomförts. Metoden som använts är 
informationsträffar, målgruppsinriktad utbildning 
för bland annat chefer inom samtliga 

verksamheter. Detta har kompletterats med 
framtagning och publicering av 
självstudiematerial. 
För att möjliggöra automatisering av funktioner 
samt förenkla tillgången till information och 
administrativa system har en förstudie för att 
belysa förutsättningarna att införa en gemensam 
katalogtjänst (Ett AD) genomförts. Ett AD 
underlättar informationsspridning genom att 
intranätet IN blir mer tillgängligt och tillgången till 
administrativa system underlättas. För 
Oxelösunds del innebär en gemensam 
katalogtjänst att lärare och elever enklare kan 
utbyta information vilket har varit ett önskemål 
sedan samverkan inom IT startade. 
Tjänster till IT-arbetsplatsen har utökats med 
samverkansverktyg, som gör det möjligt att 
samarbeta internt och externt med hjälp av ljud, 
bild, närvarofunktioner samt möjlighet att dela 
information i realtid. 
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Införande av verktyg för central administration 
av mobila enheter har genomförts. Det ger nu 
möjlighet att administrera och ge support till 
användare av mobila enheter som exempelvis 
surfplattor och mobiltelefoner på distans.  
Införande av nyttor kopplade till E-tjänstekort har 
fortsatt med tjänster där inloggning från tjänsten 
mobil arbetsplats kan göras med elektroniska 
tjänstekort. Exempel på användningsområde är 
att externa utförare kan erbjudas möjlighet till 
inloggning in i kommunens system med kort. 
Inom ramen för samverkan mellan Oxelösund 
och Nyköping har etablering av 
samverkansforum genomförts. Det gäller forum 
för strategi och verksamhet samt referensforum. 
I dessa forum har ett uppdrag för att kartlägga 
avtalstider för verksamhetssystem initierats med 
syfte att identifiera möjliga samverkansområden 
när avtal för verksamhetssystem löper ut. 
För att förbättra leveranssäkerheten i de 
uppdrag som IT-enheten hanterar har en 
handlingsplan för säkra IT-leveranser tagits 
fram. Den innehåller aktiviteter som att ta fram 
tydligare kravspecifikationer 
uppdragsbeskrivningar som beskriver den 
funktionalitetet som efterfrågas och vems behov 
det skall motsvara, förbättrade aktivitetsplaner 
som redovisar aktiviteter för hela uppdraget 
samt checklistor för uppföljningar och 
avstämningar. 
En omfattande genomgång av systemen AppV 
och SCCM för automatisk programdistribution 
och installation av datorer har genomförts. 
Effekten som uppnås är en effektiv och korrekt 
distribution av program, men det skapar även en 
grund för att införa automatiska uppdateringar 
av servrar, vilket ger en stor effektivisering av 
serverunderhållet. 
Infrastrukturen för nätverk och kommunikation 
har utvecklats med system för effektivare 

övervakning och enklare funktioner för trådlös 
kommunikation. 
Resultatet av samordnad livscykelhantering av 
skrivare samt multifunktionsskrivare kan börja 
summeras. Utskriftsvolymerna är nu nere under 
10 miljoner utskrivna A4. Att jämföra med 17,5 
miljoner innan samordningen infördes. 
Drift och förvaltning av kommunernas 
verksamhetssystem har genomförts under 
ordinarie servicefönster både dag som kvällstid. 
Antalet ärenden för drift och förvaltning inklusive 
incidentärenden av kommunernas ca 200 
verksamhetssystem har varit 4839 stycken, 
vilket är +36 % jämfört med 2014. 
Antalet supportärenden som inkommit till IT-
supporten har varit 18606 stycken, vilket är +24 
% jämfört med 2014. 
Supporten för telefoni har hanterat 2671 
ärenden, vilket är -24 % jämfört med 2014. 
Totala antalet ärenden till IT-enheten har 
uppgått till 29895 stycken, vilket är +24 % 
jämfört med 2014. 
Antalet lösta ärenden inom tre dagar har ökat 
från 75 % 2014 till 81 % 2015. 
Utbildningsinsatserna har under det gångna året 
koncentrerats till nya HR-system. Där 
självstudiematerial för utbildning av alla 
anställda utarbetats, men även workshops och 
verksamhetsanpassade utbildningar kring HR-
systemet har genomförts. Under hösten har en 
IT-pedagog avdelats till att hjälpa Löneenheten 
med framtagning av lathunder samt hjälp med 
supportfrågor.   
Utöver dessa utbildningar har pedagogerna 
bistått med handledning till de kommunanställda 
som använder epost i sina mobiltelefoner och 
handledning till politiker som använder 
surfplattor. 

 

Produktionsstyrelsemål 
Kommunal organisation 
Nyköping ska stärka sin ställning som en attraktiv arbetsgivare (Personalpolicy) 
 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

En hälsofrämjande 
arbetsplats 

Korttidsfrånvaro (personal-
system) 

2,14 % 2,66 % 2,08 % < föreg.år IU 

Ett gott ledarskap på alla 
nivåer enligt ledarpolicy Andel enheter som har 

återkopplat medarbetar-
enkäten 

Uppgift 
saknas 

Nytt mål 
2015 

Uppgift 
saknas 

Nytt mål 
2015 

Uppgift 
saknas 

Nytt mål 
2015 

100 % 100 % 

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

IU IU 3,80 - - 
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Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

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

IU IU 3,83 - - 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Med anledning av problem med rapportuttag i nytt HR-system saknas uppgift om korttidssjukfrånvaro för 
2015. 
När det gäller indikatorer från medarbetarenkäten så saknas målvärde och utfall 2015 eftersom enkäten 
bara görs vart annat år och inte har genomförts 2015.  
 

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

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

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

 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

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

Svarstid till handläggare 
Servicemätning fråga T7 
(KKiK) 

> snitt 

(grön) 

< snitt 

(orange) 

> snitt 

(grön) 

= snitt 

(gul) 

< snitt 

(orange) 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Det finns inga värden per enhet, resultaten som redovisas i tabellen avser hela Nyköpings Kommun. 
 

Årets ekonomiska resultat 
 

Mnkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse Budget 
- Utfall 

Bokslut 2014 Förändring 14-15 

Intäkter 51,9 53,6 1,7 46,4 7,2 

Kostnader -75,1 -76,2 -1,0 -68,7 -7,5 

Netto -23,3 -22,6 0,7 -22,3 -0,3 

 

IT redovisar en total positiv avvikelse mot 
budget med +674 tkr. Den positiva avvikelsen 
härrör från verksamheterna IT-arbetsplatser +1 
754 tkr, Produkt och tjänsteutveckling +101 tkr 
och IT-utbildning +284 tkr. Drift och förvaltning 
redovisar däremot en negativ avvikelse med -
814 tkr och Telefoni -659 tkr. 
Orsaken till den negativa avvikelsen inom Drift 
och förvaltning beror på högre kostnader för 
licenser och serviceavtal främst på grund av 
kapacitetsökningar. Även införandet av e-
tjänsteplattform har genererat högre kostnader 
än budgeterat. 
Den negativa avvikelsen inom Telefoni beror på 
att kostnader för telefoniagenter och telefonister 
avseende 2014 har debiterats 2015 samt att 
intern fördelning av kostnader för växeln 
budgeterats utifrån ett större antal användare, 
vilket genererat lägre intäkter. 

Den positiva avvikelsen inom IT-arbetsplatser 
beror på lägre lönekostnader, högre intäkter för 
datorer och surfplattor samt lägre kostnader för 
nät och kommunikation. Negativ avvikelse -196 
tkr har skrivare och kopiatorer beroende på att 
hyresintäkten är något lägre än 
kapitalkostnaderna. Hyresnivån är därför 
justerad från 2016. 
Verksamheten Produkt och tjänsteutveckling har 
haft lägre personalkostnader därför har den en 
positiv avvikelse. 
Lägre personalkostnader har även 
verksamheten Utbildning haft. Det beror på att 
antalet anställda under året har minskat. 
Generellt sett ökar användningen av IT med fler 
datorer, surfplattor där investeringskostnaderna 
täcks av motsvarande intäkter.  
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Jämfört med föregående år har kostnaderna 
ökat för drift och förvaltning av 
verksamhetssystem. Personalförstärkningar 
tillsammans med kostnader för licenser och 
serviceavtal är den främsta anledningen till 

kostnadsökningen. I takt med att 
verksamheterna digitaliserar sina verksamheter 
så är bedömningen att dessa kostnader kommer 
att fortsätta öka 
 

Årets händelser och aktiviteter 
Internkontroll 
Internkontroll har genomförts enligt plan för 
samtliga kontrollområden. Fullständig 
redovisning har därefter lämnats i dokumentet 
427737 ”Sammanfattning internkontroll IT 2015” 
 
Förslag till åtgärder per kontroll- och riskområde 
Kommunen får inte in intäkter enligt avtal eller 
enligt beslut för levererade tjänster. 

- Prisjustering av datorhyrorna till 
marknadspris från 1 januari 2016 

Kommunens inventarier försvinner. 
- Under 2016 görs en uppföljning av 

inventarier med varje verksamhet där 
avvikelser konstaterats. 

Felaktig tilldelning av behörighet från ej 
auktoriserad godkännare. 

- För IT-enhetens system bör 
ärendesystemet Nilex anpassas så att 
ärenden med behörighetsgivning blir 
sökbara. 

- Påminnelse om att följa upp Rutinen för 
behörigheter ska skickas från 
Systemförvaltningssamordnare till 
Systemansvariga och Systemägare 2 
gånger per år.  

Flera personer delar användarid och lösenord 
vilket försvårar spårbarhet. 

- Arbeta bort gruppkonton succesivt 
Inaktuella konton är tillgängliga för obehöriga. 

- Slutföra arbetet med att permanent lösa 
problemet med låsning av 
användarkonton i AD/Metakatalogen. 

Obehörigt tillträde ökar risken för sabotage. 
- Se över rutinen för Säker Larmzon, och 

eventuellt justera.  
- Informera om att använda blanketten för 

tillträde till säkra utrymmen.  
Obehörig kommer åt inloggningsuppgifter som 
förvaras på otillbörligt sätt och kommer därefter 
åt känslig information. 

- Att införa någon form av kvittens som 
möjliggör spårbarhet av vilka som 
kvitterat att man fått information om 
policyn för IT-säkerhet. En lösning kan 
vara en digital checklista, i ett digitalt 
introduktionsprogram där den 
nyanställde måste kvittera ett avsnitt 
innan hen går vidare. 

Överbelastningsattack/DDOS minskar 
tillgängligheten till Internet. 

- Ta fram en Incidenthanteringsrutin vid 
DDoS - attack för IT-enheten. 

 

 

Kvalitetssystemet 
Medborgar- och kund-
/brukarundersökningar 

Under året har en Nöjdkundundersökning över 
IT-enhetens service genomförts bland all 
tillsvidareanställd personal. Cirka 85 procent av 
kommunens medarbetare är nöjda eller mycket 
nöjda med IT-enhetens service. Av de svar som 
kommit in har 85,4 procent ett bra, eller ett 
mycket bra intryck av IT-enheten. Medarbetarna 
uppskattade att 43 procent av deras ärenden 
löstes direkt vid första kontakten och att 43 
procent löstes inom en till två arbetsdagar. 
Vanligaste orsaken till kontakt med IT-enheten 
är Lösenord: Cirka 55 procent har frågor kring 
lösenord till dator eller program, samt 
behörigheter. Fysiska problem med datorn: 35 
procent. Utskrifter: 28 procent. Telefoni: 18 
procent. Internetuppkoppling: 16 procent. 
Installation av programvaror: (ej 

standardprogram) 15 procent. Förslag på 
områden där IT-enheten, eller IT-arbetsmiljön, 
kan bli bättre och effektivare. Utskrift: Förenkla 
inloggningen på kopiatorerna. Bemötande: 
Undvika fackspråk, prata så alla förstår. 
Återkoppling: Bättre återkoppling i befintliga 
ärenden. Avslutade ärenden: Verifiera ordentligt 
med användarna att problemet är löst innan 
ärendet stängs. Självserviceportal: En plats på 
webben där medarbetare själva kan lösa enklare 
problem. En FAQ.  

Jämförelser 
Benchmark av IT-kostnader har genomförts där 
jämförelse mellan sex kommuner i liknande 
storlek finns med i jämförelsen. Resultatet visar 
att IT-kostnaderna per omsatt krona är lägre 
jämfört med benchmark, 1,44 procent mot 1,69 
procent. IT-kostnaden per anställd 13185 kronor 
per år är något högre jämfört med benchmark 
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12994 kronor per år. Nyköpings Kommun har en 
IT-budget per IT-resurs (både anställda och 

konsulter) 1949 tkr per år som är lägre än snittet 
som är 2348 tkr per år. 
 

 
 
ÅREN SOM KOMMER 
 
 

Prioriterade förbättringsområden: 
- Införande av funktioner för IT-Självservice 
- Gemensam support ”en-väg-in” för 
verksamhetssystem 
- Automatisering av serverunderhåll 
- Översyn av tjänsterna i IT-enhetens 
beställningskatalog 
- Förstudie för införande av infrastruktur som 
tjänst 
- Införande av Ett AD – Alla användare i samma 
domän 
- Påbörja införandet av centralt ägande av 
mobiltelefoner 
 
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. 
Det finns många regulatoriska, 
marknadsmässiga och IT-mässiga trender som 
förändrar förutsättningarna för IT-verksamheten. 
En allt mer föränderlig omvärld ställer stora krav 
på anpassning och förändring om IT ska kunna 
stötta verksamheten in i framtiden på ett 
framgångsrikt sätt. 
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. 
IT som möjliggörare för att effektivisera 
verksamheterna är en stor utmaning de 
närmaste åren. Det handlar om att anpassa 
system och verksamhet för att kommunen ska 
kunna erbjuda digitala välfärdstjänster och 
självservice till medborgarna. Fokus ändras 
sakta från support, drift och förvaltning till att 
vara ett stöd vid verksamhetsutveckling med 
hjälp av IT.  

Systemförvaltningssamordning genom stöd till 
verksamheterna vid framtagning av 
systemförvaltningsplaner och handlingsplaner 
för systemutveckling har etablerats och fortsätter 
under perioden. För att förenkla 
sammanställningen av systemförvaltningsplaner 
och ge stöd vid prioriteringar av 
utvecklingsinsatser planeras anskaffning av 
verksamhetsstöd för systemförvaltningsplaner. 
Olika tjänstepaketeringar fortsätter att utvecklas 
och erbjuds verksamheterna. IT-enheten 
behöver se över på vilket sätt och med vilken 
kvalitet tjänster och produkter levereras till 
kommunens verksamheter. En översyn av 
tjänsterna i IT-enhetens Beställningskatalog 
kommer därför att genomföras. Översynen 
omfattar såväl funktion som tillgänglighets- och 
leveransgarantier.  
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 samtliga 
verksamhetssystem. I samband med detta 
arbete utreds förutsättningarna för uppdatering 
av ärendehanteringssystemet för IT. 
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.  
Molntjänster i olika former blir vanligare och kan 
i vissa fall vara ett alternativ för kommunen där 
vi inte själva kan leverera tjänster som är 
godtagbara funktionellt eller tillräckligt 
kostnadseffektiva. Det måste dock säkerställas 
att kraven gällande Pul, säkerhet, spårbarhet 
och sekretess uppfylls. 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. 
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Beställarkontoret 
Beställarkontoret består av nämndansvariga 
tjänstemän, kommunens personuppgiftsombud, 
fakturagranskning åt Vård- och 
omsorgsnämnden, bevakning av statsbidrag 
från Migrationsverket samt administratör. De 

nämndansvariga tjänstemännens uppdrag är att 
vara professionellt beställarstöd till 
verksamhetsnämnderna.  
 

 
ÅRET SOM GÅTT 
 
 

Sammanfattning 

 Det första året i den nya 
mandatperioden medförde omfattande 
utbildningsinsatser för de nya 
ledamöterna i nämnderna.  

 Beställarkontoret har fortsatt internt 
utvecklingsarbete för minskad sårbarhet 
och bättre nyttja medarbetarnas 
kompetens gentemot nämnderna. De 
nämndansvariga stöttar nu varandra i 
s k kluster. 

 Beställarkontoret har medverkat i 
utvecklingsarbete tillsammans med 
Kommunikations-avdelningen och 
ekonomi för förbättrad förståelse i 
kommunen av budget och styrning för 
chefer i produktionen.  

 Arbetet med personuppgiftslagen pågår 
och utvecklas. Samverkan med IT har 
inletts under år.  

 Beställarkontoret har genomfört kontroll 
av ersättning till utförare inom 
hemtjänsten. Kontrollen sker på uppdrag 
av Vård- och omsorgsnämnden.   

 Antalet ärenden för nämnderna ökar 
kontinuerligt även om det är variation 
mellan nämnderna.  

 Det stora antalet asylsökande som kom 
till Sverige under år 2016 har inneburit 
stor påverkan på Nyköpings kommun. 
Beställarchef har varit sammankallande i 
den tjänstemannastyrgrupp som 
bildades under hösten.  

 Personal på Beställarkontoret har varit 
kontaktperson för evakueringsboendet 
på Strandstugeviken.  
 

 

Ny mandatperiod har inneburit utbildning av nya nämndledamöter. Beställarkontorets utvecklingsarbete 
för de nämndansvariga tjänstemännen har fortsatt i nämndkluster enligt verksamhetsplan. 
Utvecklingsarbetet behöver fortsätta under år 2016 med kvalitetssäkring av myndighetsbeslut i nämnd, 
tillsyn och översyn av internöverenskommelser. Detta arbete finns i Beställarkontorets verksamhetsplan 
för år 2016. 

Årets verksamhetsresultat 
Måluppfyllelse för prioriterade målområden  

Produktionsstyrelsemål 
Kommunal organisation 
Nyköping ska stärka sin ställning som en attraktiv arbetsgivare (Personalpolicy) 
 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

En hälsofrämjande 
arbetsplats 

Korttidsfrånvaro (personal-
system) 

1,04 % 2,64 % 2,78 % < föreg.år IU 

Ett gott ledarskap på alla 
nivåer enligt ledarpolicy Andel enheter som har 

återkopplat medarbetar-
enkäten 

Uppgift 
saknas 

Nytt mål 
2015 

Uppgift 
saknas 

Nytt mål 
2015 

Uppgift 
saknas 

Nytt mål 
2015 

100 % 100 % 
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Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

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

IU IU 3,67 - - 

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

IU IU 3,73 - - 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Med anledning av problem med rapportuttag i nytt HR-system saknas uppgift om korttidssjukfrånvaro för 
2015. 
  
När det gäller indikatorer från medarbetarenkäten så saknas målvärde och utfall 2015 eftersom enkäten 
bara görs vart annat år och inte har genomförts 2015.  
 

Årets ekonomiska resultat 
 

Mnkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse Budget 
- Utfall 

Bokslut 2014 Förändring 14-15 

Intäkter  0,3   0,7  0,4    0,7 0 

Kostnader -9,6 -10,1 -0,5 -10,1 0 

Netto -9,3  -9,4 -0,1   -9,4 0 

 
 
Beställarkontorets resultat är -0,1 mnkr orsakat 
av retroaktiva lönekostnader till tidigare anställd 
personal.  

 

Årets händelser och aktiviteter 
Grunduppdraget 
Beställarkontoret består av nämndansvariga 
tjänstemän, kommunens personuppgiftsombud, 
fakturagranskning åt Vård- och 
omsorgsnämnden, bevakning av statsbidrag 
från Migrationsverket samt administratör.  
 
Nämndansvariga  
De sju verksamhetsnämnderna har en eller två 
nämndansvariga tjänstemän som fungerar som 
nämndpolitikernas professionella stöd.  
Nämndansvarig tjänstemans huvuduppdrag: 
Nämndens kontakt- och förhandlingsperson, 
ansvara för kommunikation med interna och 
externa utförare samt fristående huvudmän.  
 
Beställa verksamhet genom 
internöverenskommelse med interna utförare 
och upprätta externa avtal efter upphandling. 
 
Planera nämndens årsplan och leda 
nämndprocess genom att bereda, skriva fram 

och föredra nämndärenden. Optimera 
nämndens förutsättningar för beslut genom 
kunskapsöverföring till nämnden. 
 
Ansvara för nämndens budgetprocess genom 
beredning i form av målformulering samt 
beräkning av volymer och ersättning. Följa upp 
måluppfyllelse och ekonomiskt resultat i budget 
samt analysera utfallet och föreslå åtgärder på 
nämndnivå. 
 
Kvalitetsäkra verksamheten genom tydligt 
formulerade kravnivåer (reglemente, lagrum) på 
grunduppdrag och nämndmål inom prioriterade 
målområden. 
 
Utöva insyn i och tillsyn av interna och externa 
utförare samt fristående huvudmän. 
 
Driva utveckling genom att leda och/eller delta i 
utvecklingsprocesser och centrala projekt. 
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Ansvara för strategisk planering genom 
sakkunskap och omvärldsbevakning av lagar, 
regler, jämförelser och utveckling inom 
nämndens verksamhetsområden. 
 
Bereda och formulera remisser och yttranden. 
 
Uppföljning grunduppdrag 
Grunduppdraget är genomfört för samtliga 
nämnder med exempelvis undertecknade 
internöverenskommelser, utbildning av 
nämndledamöter inom nämndens 
specialområde samt uppföljning av budget med 
åtgärder. 
 
Utveckling av tillsyn har påbörjats under året 
men behöver fortsätta under år 2016 likaså 
kvalitetssäkring av myndighetsbeslut i nämnd. 
Detta arbete finns i Beställarkontorets 
verksamhetsplan för år 2016.  
 
Övriga inom Beställarkontoret 
Ansvara för kommunens personuppgiftsombud 
samt genomföra registergranskning. 
 
Granska fakturor åt Vård- och 
omsorgsnämnden. 
 

Händelser och aktiviter 

Det utvecklingsarbete som genomfördes under 
2014 kring de nämndansvarigas uppdrag i hela 
NAT gruppen har vilat under året. De 
nämndansvariga har istället utvecklat 
samverkan inom klustergrupperna.  
 
NAT UAIN och BUN har varit på studiebesök i 
Danderyd., en kommun som jobbar enligt 
Beställar- utförarmodellen. Besöket resulterade i 
intressanta erfarenheter avseende 
huvudmannaskapet inom skola. Denna 
iakttagelse bekräftades vid Skolinspektionen 
granskning av bland annat huvudmannaskapet i 
Nyköpings kommun.  
 
Beställarchef och flera nämndansvariga har 
noterat ett behov av förtydligande roller 
avseende huvudmannaskap, detta arbete pågår 
genom en politiska styrgrupp under 
kommunstyrelsen kopplat till studier av bland 
annat BUK. Behovet av att ytterligare utreda 
huvudmannaskap märks även i frågeställningar 
om var myndighetsbeslut bör fattas för en ökad 
tydlighet gentemot bland annat medborgare.  
 
Det första året i den nya mandatperioden har 
inneburit omfattande utbildningsinsatser av de 
nya ledamöterna i nämnderna. Inom 
klustergrupperna har SN och VON samt UAIN 
och BUN genomfört nämndövergripande 
utbildningar.  
 

 

Internkontroll 
Resultatet av genomförd internkontroll vid delår 
och helår visar att kontoret är sårbart vid 
vakanser och sjukdom, nämnderna blir helt utan 
professionellt tjänstemannastöd i nämndens 
sakområde. De nämndansvariga tjänstemännen 
har därför påbörjat arbete mellan nämnderna i 

kluster. Detta ska minska sårbarheten och ge 
större möjlighet att fokusera på kompetens och 
kvalitet i leverans.  
 
 

 

Kvalitetssystemet 
 

Synpunkten 
Det har inte inkommit några synpunkter som 
avser Beställarkontoret under året. 
 

Medborgar- och kund-
/brukarundersökningar 

Beställarkontoret har inte genomfört några 
kundunderökningar avseende 2015 utan väntar 
till år 2016.  

Jämförelser 
Beställarkontoret har inte jämförelser med andra 
kommuner under år 2015 

Premiering av kvalitetsutvecklande idéer 
och arbetssätt 

Ingen medarbetar på Beställarkontoret har 
nominerats till årets vägvisare under år 2015.  
 
Övrigt 
Kvalitetsarbetet som nämndansvariga utför åt 
nämnderna redovisas under respektive nämnd. 
Beställarchef ingår i resultatanalysgruppen. 
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Medarbetare 
Kontoret (exkl NOÖN 4 st) bestod av 14 
personer, 9 kvinnor och 5 män, de flesta 
högskoleutbildade med variation i ålder och 
bakgrund. 
 
Under året har en medarbetar gått i pension och 
två bytt till annan tjänst i kommunen. Det har 
varit vakanser i två nämnder under längre 
period. Två nya externa medarbetare har blivit 
rekryterade och en vikarie har nu 
tillsvidaretjänst. Kontoret kommer att ha tre 
pensionsavgångar inom de kommande åren.  
 
Korttidsfrånvaron har ökat något mellan åren 
2012 till 2014.  
 
Beställarchef har under året tagit hjälp av HR för 
att analysera medarbetarenkätens resultat från 
2014 och jobba med förbättringsåtgärder. Ett 
APT arbetsmiljö användes för att åtgärda 
identifierade problem. Under hösten har även 

personalsociala aktiviteter genomförts kvällstid.. 
Ingen ny medarbetarenkät har genomförts under 
2015. Den ökade samverkan mellan NAT i 
klustergrupper har minskat sårbarheten och 
stressen hos de NAT som var ensamma i sin 
nämnd.  
 
Under året har nämndansvariga kompetens-
utvecklats på Kvalitetsmässan med erfarenhet 
inom styrning, uppföljning och upphandling. En 
uppföljning av resultatet och genomförda 
åtgärder efter mässan genomförs under våren 
2016. 
 
En flyktingstrategs har rekryterats från 2016-01-
01 samt en flyktingslogistiker som på deltid 
organiserar evakueringsboendet på 
Strandstuviken.  
 

  

 
ÅREN SOM KOMMER 
 
 

Externt 
Förändringar i kommunallagen från år 2015 
ställer krav på att allmänhetens insyn i privata 
utförares verksamhet ska förbättras. Det arbete 
och de beställningar som tas fram av 
nämndansvariga kommer troligen påverkas, 
exempelvis de avtal som finns med föreningsliv 
och med olika bolag.  
 
Förändringar i Eus nya datalag år 2018 påverkar 
Personuppgiftslagen. Kommunens 
personuppgiftsombud får ett utökat ansvar och 
kommunen behöver ha större krav på säkerhet i 
personuppgiftsfrågor.  
 
Den globala flyktingsituationen påverkar 
Nyköpings kommun och Beställarkontoret. Det 
är ännu oklart för att se effekten för olika 
nämndtjänstemän.  
 
Under år 2016 och åren framåt kommer troligen 
ärendevolymen och komplexitet att fortsätta att 
öka. Antalet diarieförda ärenden har ökat 
kontinuerligt för nämnderna. Prognosen är 
ytterligare ärenden som en följd av kommunens 
tillväxt och ostlänken. Ostlänken orsakar störst 
ärendeökning inom Bygg- och tekniknämnden 
samt Miljönämnden. Fler individärenden är att 
förvänta inom skolnämnderna. 
 

Internt  
Vilka effekter införandet av den nya 
nämndmodulen ger för Beställarkontoret är ännu 
oklart. 
 
Hypergenes verksamhetsplaneringsmodul införs 
år 2016. Förväntningarna på verksamhets-
planeringsmodulen är att den blir ett effektivt 
verktyg som genom sin struktur hjälper till att 
tydliggöra nämndernas styrning. Nämnderna 
styr genom nämndmål redan idag, modulen 
tydliggör att det är aktiviteter som produktionen 
behöver genomföra för att nå nämndmålen. 
Verktyget synliggör den logiska gången med 
uppföljning och analys på nämndnivå. 
 
Nämndansvariga 
Under planperioden fortsätter Beställarkontoret 
att utveckla verksamheten för att åstadkomma 
en god service, effektiv handläggning och 
sakkunniga analyser av konsekvenser av beslut 
till nämnderna. Beställarkontoret söker 
effektivisering i handläggning av rutinärenden 
exempelvis medborgarförslag.  
 
Samverkan mellan nämndansvariga i 
nämndkluster utvecklas ytterligare.  
 
Nämndgemensam översyn av tillsyn kommer att 
utvecklas under år 2016. 
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Under året kommer Beställarkontoret att 
fortsätta med arbetet av kvalitetssäkring av 
myndighetsbeslut i nämnd. 
 

Beställarkontorets uppdrag behöver förytligas 
gentemot ekonomi så gränsdragningen i ansvar 
blir tydlig och dubbeljobb undviks.  
 
Internöverenskommelserna ska utvecklas med 
förtydligade i exempelvis serviceuppdrag. 
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Ekonomiavdelningen 
Ekonomiavdelningen är uppdelad i tre enheter; 
Redovisningsenheten ansvarar för kommunens 

centrala ekonomifunktioner i form av redovisning, 
hantering av reskontror samt förvaltning av 
kommunens ekonomisystem 

Controllerenheten ansvarar för de 
kommunövergripande processerna för uppföljning, 
budget, bokslut och internkontroll. 
Controllerenheten ansvarar sedan hösten 2014 
även för kommunens övergripande kvalitetsarbete. 
Controller- och redovisningsenheterna har under 
året gemensamt hanterat den löpande 
ekonomiadministrationen och ekonomfunktionen 
för Nyköpings vattenkraftverk AB, Nyköpings 
Arenor, KB Rosvalla, samt Nyköpings och 
Oxelösunds Vattenverksförbund (NOVF) samt 
ekonomfunktionen för Gästabudsstaden AB. 
 

Upphandlingsenheten ansvarar för upphandling och 
affärsavtal för kommunens alla verksamheter och 
på uppdrag även upphandlingar för kommunens 
bolag. Upphandlingsenhetens huvuduppgift är att 
frigöra resurser till kärnverksamheterna genom 
förmånliga, korrekta affärsavtal och uppföljning.  
Kost och måltidskonsulenterna finns inom enheten 
sedan 2012 med sin expertkompetens, och arbetar 
för BUK och DsO. Huvuduppgifterna är 
kravställning vid upphandling, uppföljning gällande 
livsmedelsavtal, måltidsavtal samt internutbildning 
av köks-/ vårdpersonal inom 
egenregiverksamheten. 

 

 
ÅRET SOM GÅTT 
 

Sammanfattning 
 

 Kvalitetssäkring av införandet av nytt 
lönesystem har prioriterats högt under 
året. Införandet har påverkat både 
redovisning och utdata.  

 Kravhantering har genomlysts och nya 
rutiner har utarbetats. Gamla ärenden i 
kundreskontran har gåtts igenom. 

 Ett nytt modernare systemstöd för 
digitala upphandling har införts som 
både förväntas förenkla för leverantörer 
att lämna anbud och för 
upphandlingsprojekten att hantera 
förfrågningsunderlag och lämnade 
anbud. 

 Division BUKs ekonomi har varit i fokus 
under året med både extern utredning 
och intern uppföljning.  

 En utredning har genomförts vad gäller 
redovisningen av LSS-insatser som 
bidragit till kompetensutveckling och 
bättre kvalitet på redovisningen. 

 Vakanta tjänster har bemannats vilket 
innebär att avdelningens service både 
internt och externt har förbättrats. 

 Internkontrollen har utvecklats och 
förstärkts under året bland annat genom 
att anlita ett externt företag för maskinell 
granskning av alla fakturor som betalas. 

 
 

 

Ekonomiavdelningen började året med 
sjukfrånvaro och vakanser och slutade året med 
en ny organisation och näst intill full bemanning. 
Vakanserna har resulterat i ett betydande 
ekonomiskt överskott på 1,9 mnkr och det kan 
samtidigt konstateras att alla uppdrag inte har 
kunnat fullföljas. 
I avsaknad av specifika mål och indikatorer för 
ekonomiavdelningen kan det samlade resultatet 
snarare bedömas utifrån de aktiviteter som skett 
under året. Trots många vakanser och att mer 
av ekonomiavdelningens resurser än planerat 
har ägnats åt det nya HR-systemet har 
avdelningen under året arbetet med ett antal 

utvecklingsområden som t ex kravhantering, E-
avrop, LSS-redovisning, internkontroll, 
inköpssamordning och verksamhetsplanemodul.  
Sjukfrånvaron på avdelningen har minskat och 
den enkät angående den psykosociala 
arbetsmiljön som genomförts under året visar på 
relativt goda resultat. 
Under 2016 kommer utvecklingsarbetet att 
fortsätta inom flera områden. 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. 
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Årets verksamhetsresultat 
Måluppfyllelse för prioriterade målområden 

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

 Utsläpp av växthusgaser minskar  
 Tillståndet i våra vatten förbättras 
 Mängden restavfall minskar  

(Miljö och folkhälsopolicy) 

Nämndmål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

Kommunstyrelsen ska vara ett 
föredöme och välja de bästa 
alternativen ur miljö- och 
hälsosynpunkt samt göra 
etiska och sociala hänsyns-
taganden vid all kommunal  
upphandling och inköp. 

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

Uppgift 
saknas 
Nytt mål 
2015 

Uppgift 
saknas 
Nytt mål 
2015 

Uppgift 
saknas 
Nytt mål 
2015 

Definition 
och 
vägledning 
framtagen 
 

Ej klart 

 
Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Målet är inte uppfyllt. Utredningen som skulle fastställa definition och ge vägledning är inte färdig men 
beräknas bli klar under början av 2016. 
Miljökrav ställs i alla upphandlingar som görs via upphandlingsenheten. Till stöd används bland annat 
baskraven i det kriteriebibliotek som upphandlingsmyndigheten har sammanställt för att underlätta hållbar 
upphandling.  Det är också en av de åtgärder som kommunen kommer att vara huvudansvarig för i det 
åtgärdsprogram som Länsstyrelsen tillsammans med ca 40 aktörer har tagit fram för att höja länets 
ambitioner i arbetet med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen till 2020. Kommunen kommer 
också att vara medverkande aktör vad gäller kompetensutveckling inom kravställning vid upphandling. 
 

Produktionsstyrelsemål 
Kommunal organisation 
Nyköping ska stärka sin ställning som en attraktiv arbetsgivare (Personalpolicy) 
 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

En hälsofrämjande 
arbetsplats 

Korttidsfrånvaro (personal-
system) 

2,77 % 2,97 % 2,73 % < föreg.år IU 

Ett gott ledarskap på alla 
nivåer enligt ledarpolicy Andel enheter som har 

återkopplat medarbetar-
enkäten 

Uppgift 
saknas 

Nytt mål 
2015 

Uppgift 
saknas 

Nytt mål 
2015 

Uppgift 
saknas 

Nytt mål 
2015 

100 % 100 % 

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

IU IU 3,67 - - 

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

2,77 IU 3,73 - - 
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Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Med anledning av problem med rapportuttag i nytt HR-system saknas uppgift om korttidssjukfrånvaro för 
2015. En bedömning är dock att korttidsfrånvaron har minskat och att flera som var långtidssjuka 2014 är 
tillbaka på arbetet. 
 
När det gäller indikatorer från medarbetarenkäten så saknas målvärde och utfall 2015 eftersom enkäten 
bara görs vart annat år och inte har genomförts 2015. Däremot har ekonomiavdelningen gjort en egen 
psykosocial arbetsmiljöenkät under 2015 som ett led i den årliga riskbedömningen av arbetsmiljön. 
Enkäten visar sammantaget ett gott resultat av den psykosociala arbetsmiljön men det finns vissa 
orosmoln som respektive enhet kommer att arbeta vidare med under 2016. 
 

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

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

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

 

Produktionsstyrelsemål Indikator (informationskälla) 2012 2013 2014 Målvärde 2015 

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

Svarstid till handläggare 
Servicemätning fråga T7 
(KKiK) 

> snitt 

 

< snitt 

 

> snitt 

 

= snitt 

 

< snitt 

 

Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: 
Det finns inget värde per enhet utan siffrorna ovan avser hela Nyköpings Kommun. 
 

Årets ekonomiska resultat 
 

Mnkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse Budget 
- Utfall 

Bokslut 2014 Förändring 14-15 

Intäkter 375 454 79 1 178 -722 

Kostnader -18 748 -16 927 1 820 -15 036 -1 891 

Netto -18 373 -16 473 1 899 -13 860 -2 613 

 

Sammantaget redovisar ekonomiavdelningen ett 
överskott på 1,9 mnkr jämfört med budget, varav 
ekonomi +1,3 och upphandling +0,6. 
För båda verksamheterna är förklaringen främst 
lägre personalkostnader än budgeterat pga 
tjänster som varit vakanta under en period i 
samband med rekrytering (+0,8). Sjukfrånvaro 
och andra ledigheter har också bidragit (+0,6) 
liksom förändring av semesterlöneskulden 
(+0,2). 
 
Jämfört med föregående år har kostnaderna 
ökat med 2,6 mnkr. Förklaringen till det är dels 
förstärkning av upphandling med en tjänst dels 
att kvalitetssamordnare/verksamhetscontroller 
överförts internt från utvecklingsavdelningen. 

Sammantaget är löne- och personalkostnaderna 
1,1 mnkr högre 2015 än 2014. Samtidigt har 
intäkterna minskat med 0,7 mnkr då ekonom för 
Nyköpings Arenor finansieras via KS-bidrag 
istället för intäkt från Arenorna. Inom ramen för 
kvalitetsarbetet har också kostnader för bl a 
SCB:s medborgarundersökning, servicemätning 
och systemkostnader för Easy research flyttats 
från utvecklingsavdelningen till ekonomi-
avdelningen (0,3 mnkr). Konsultinsatser för LSS-
utredning, momsgenomlysning, koncernbildning 
samt förstärkt internkontroll via Inyett är andra 
kostnader som verksamheten haft 2015 men 
inte hade 2014 (0,5 mnkr). 
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Årets händelser och aktiviteter 
Grunduppdraget 
Nytt HR-system 
Införandet av nytt HR-system har krävt 
omfattande resurser från ekonomiavdelningen 
under året.  Insatser har bland annat behövts för 
att lösa problem kring inläsning av bokföringsfil, 
rättningar utifrån en omfattande mängd fellistor 
och problem med att få olika rapporter med 
personaldata att fungera i BPA. De olika 
problemen har påverkat chefernas möjligheter 
att analysera personalkostnader och därmed 
också verksamheternas möjligheter att göra 
korrekta uppföljningar. 
 
Ekonomiuppföljning inom division BUK 
Ekonomiavdelningen har under året fokuserat 
extra på uppföljning av BUKs ekonomi med 
regelbundna träffar med BUKs ledning för att 
diskutera prognoser och åtgärder för att komma 
till rätta med det prognostiserade underskottet. 
Ekonomiavdelningen har också medverkat i 
upphandlingen av den externa skolutredningen 
som kommunstyrelsen initierade under året. 
Resultatet av utredningen pekar bland annat på 
brister i ekonomistyrning och ledning inom 
divisionen. Utredningen visar samtidigt att 
budgetunderskottet inte är hänförligt till 
bristande resurser. 
 
Måltider 
De nya måltidsavtalen trädde i kraft under 
2014/2015 och under året har uppföljning skett 
av att leverans sker i enlighet med avtalen bland 
annat vad gäller andel ekologiska livsmedel. 
Avtalet har högre kvalitetskrav än tidigare och 
en bättre avtalskonstruktion för volym-
avstämning. Även om portionspriset i vissa fall 
är högre och pålägget för 50 % ekologiskt 
motsvarar en kostnadsökning på 10 %, har 
totalkostnaden för BUK bara ökat 4,4 %.  
I slutet av året slutfördes också livsmedels-
upphandlingen som genomförts tillsammans 
med Gnesta, Trosa och Oxelösunds kommuner. 
Det nya livsmedelsavtalet berör Ålberga skola 
och de förskolor som lagar maten själva. Avtalet 
innebär höjda djurskyddskrav och förbud mot 
onödiga tillsatser, det öppnar också för 
livsmedel lokalt från fyra producenter.   
 
Kravhantering 
Det saknas i dag en gemensam rutin och policy 
för kravhantering i kommunen. Kravhanteringen 
har varit eftersatt under flera år men under 2015 
har redovisningsenheten arbetat med att 
kartlägga arbetet centralt och i divisionerna för 
att få underlag till att utarbeta en ny gemensam 

rutin och ett förslag till en gemensam kravpolicy 
för kommunen. Ett stort arbete har också gjorts 
med att gå igenom gamla ärenden, skicka vidare 
till inkasso när så inte skett och rensa i 
reskontran. 
 
E-avrop 
Upphandlingsenheten har under året arbetat 
med att införa E-avrop som är ett nytt 
systemstöd för att hantera elektronisk 
upphandling och ersätter därmed Tendsign som 
tidigare använts. 
Systemet förväntas förenkla för leverantörer att 
lämna anbud men också förenkla för 
upphandlingsprojekten att hantera 
förfrågningsunderlag och lämnade anbud.  
Systemet kommer också att bli den nya 
avtalsdatabasen för kommunens ramavtal med 
förenklade sökmöjligheter för kommunens 
medarbetare. 
 
LSS-utredning 
Ekonomiavdelningen har under året initierat en 
utredning av hur kommunens redovisning av 
underlag till utjämningssystemet för LSS-
insatser fungerar. Utredningen visade på ett 
antal förbättringsområden som påverkar 
kommunens ekonomi gynnsamt. Utredningen 
resulterade i kompetensutveckling för både 
nämnden, myndighetsutövningen, 
verkställigheten och kostnads- och 
statistikredovisningen.  
 
Inköpsamordnarnätverk 
Arbetet med att etablera ett nätverk för 
inköpssamordning har pågått under året. 
Nätverket som nu har deltagare från alla 
divisioner har haft 3 träffar under året med 7-14 
deltagare. Träffarna har dels haft utbildnings-
pass om LOU och direktupphandling, dels 
diskuterat roller och arbetsuppgifter. 
 
Nytt intranät 
Inom ramen för kommunikationsavdelningens 
projekt Nya IN har ekonomiavdelningen arbetat 
med att kvalitetssäkra och skriva om innehållet 
på intranätet. Det gäller både sidor om 
upphandling/inköp samt ekonomihandboken. 
Det nya intranätet kommer att lanseras under 
2016. 
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Leverantörsfakturor 
Antalet fakturor har minskat med ca 5 000 
jämfört med tidigare år främst beroende på nytt 
telefoniavtal. Avtalet innebär några få fakturor 
centralt istället för många fakturor ut till varje 
chef. Samtidigt har andelen e-fakturor ökat från 
41 % 2014 till 50 % 2015. Sammantaget innebär 
det att kostnaden för hantering av leverantörs-
fakturor i form av skanning och förmedling av e-
fakturor har minskat med 20 tkr jmf med 2014. 

Verksamhetsplanemodul 
Under 2014 utökades ekonomiavdelningens 
uppdrag till att även omfatta kommunens 
övergripande kvalitetsarbete. Målsättningen var 
att i större utsträckning än tidigare införliva 
kvalitetsarbetet i kommunens planerings- och 
uppföljningsprocess och därmed åstadkomma 
en tydligare resultatstyrning i kommunen. För att 
stödja processen hela vägen från KF till 
verksamheterna har arbetet påbörjats med att 
införa en modul för verksamhetsplanering i BPA-
systemet. Arbetet har fördröjts med ca 1 år med 
anledning av vakant tjänst under stor del av året. 
 

 

Internkontroll 
Internkontrollen har utvecklats och förstärkts 
under året bland annat genom att anlita ett 
externt företag (Inyett) för maskinell granskning 
av alla fakturor som betalas. Granskningen har 
identifierat betalning till blufföretag och också 
betalningar till företag som saknar F-skattsedel. 
Granskning av avtalstrohet inom några områden 
visar på att många inköp görs av andra 
leverantörer än de kommunen har ramavtal med 
vilket många gånger leder till högre kostnader. 
Granskningen visar på behov av en ökad 
inköpsstyrning i kommunen. 
Behörighetskontroll har lett till att felaktiga 
behörigheter har upptäckts. Det visar att det är 

angeläget att aktualisera frågan om hur 
behörigheter hanteras när användare byter 
arbetsuppgifter eller slutar.  
Granskning av momsredovisning har bland 
annat visat på felaktiga momsavdrag vid 
korttidsleasing av bilar och felskannade 
momsbelopp. Granskningen visar på behov av 
ytterligare informationsinsatser till 
fakturagranskare. 
Granskning av dröjsmålsavgifter visar på 
behovet av att beslutsattestanter i större 
utsträckning ser till att ha ersättare vid planerad 
frånvaro. 
 

 

Kvalitetssystemet 
Tjänstegarantier 

Det finns inga tjänstegarantier för 
ekonomiavdelningens verksamheter. 
 

Synpunkten 
Det har inte inkommit några synpunkter som 
avser ekonomiavdelningen under året. 
 

Medborgar- och kund-
/brukarundersökningar 

Ekonomiavdelningen har inte genomfört några 
kundundersökningar avseende 2015.  

 

Jämförelser 
Den enda jämförelse avdelningen deltagit är 
mätning av andel ekologiska livsmedel inom 
ramen för KKIK (mått 38). Måttet kommenteras i 
redovisningen av KKIK. 
 

Premiering av kvalitetsutvecklande idéer 
och arbetssätt 

För tredje året i rad har en av ekonomi-
avdelningens medarbetare nominerats till årets 
vägvisare inom kategorin professionellt 
bemötande vilken tyder på att frågan om 
professionellt bemötande är ständigt levande på 
avdelningen.  

 

Medarbetare 
Avdelningen har vi årets utgång 23 medarbetare 
varav en visstidsanställd. Avdelningen har 3 
chefer och medarbetarna fördelar sig på 
upphandling 7, redovisning 8,5, controller 7,5.  
Under 2014 och inledningen av 2015 var 
sjukfrånvaron hög och 2015 inleddes också med 
ett antal vakanta tjänster. Under året har 
sjukfrånvaron minskat, de vakanta tjänsterna 

tillsatts och i slutet av året är det näst intill full 
bemanning. Detta har påverkat arbetsmiljön 
positivt och arbetsbelastningen är nu på en 
normal nivå för avdelningens medarbetare.  
Inga tillbud eller arbetsskador har inträffat under 
året. 
På initiativ från fackföreningen Vision har 
ekonomiavdelningen genomfört en psykosocial 
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arbetsmiljöenkät under 2015. Enkäten visar 
sammantaget ett gott resultat av den 
psykosociala arbetsmiljön men det finns vissa 

orosmoln som respektive enhet kommer att 
arbeta vidare med under 2016. 
 

 

Övrigt  
Den tidigare ekonomienheten har under året 
delats upp i en controllerenhet och en 
redovisningsenhet. En redovisningschef har 
tillsatts som övertagit personalansvaret för 
medarbetarna inom redovisningsenheten från 
ekonomichefen. I samband med det har 

gemensamma avdelningsmöten för ekonomi och 
upphandling införts samt ekonomiledningsmöten 
med ekonomi-, redovisnings- och 
upphandlingschef. Avdelningen har också haft 
en gemensam arkivstäddag. 
 

 
 
ÅREN SOM KOMMER 
 
 

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. 
Både ekonomi- och upphandling 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 
eller tidigt 2017. 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 till renodling och att tydligöra 
roller och förbättra dialog och stöd till 
verksamheterna och övriga intressenter i 
upphandlingsprocessen. 
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INVESTERINGAR 
 

Pågående projekt 

 
 
  

Projekt Utf 2015
Utf alla år t 

o m 2015 P1 Totalt Bud Totalt
Avv Bud-P1 

Totalt
Beräknad 
driftstart

Kommentarer

                 Upprustning gräsplan Rosvalla (projekt0660) 970 970 0

Flytt av konstgräsplan A 
till planerna D och E. I 
början av 2016 bestäms 
om det är möjligt.

                 Skriv/Kop Nyk 2016 (projekt0679) 250 250 0

                 Skriv/kop Ox 2016 (projekt0680) 350 350 0

                 Inköpsanalyssystem (projekt0695) 500 500 0 Projekt ej påbörjat i 
avvaktan på förstudie.

                 809086 NYA HALLEN SKÄRMAR (809086) 0 0 78 985 907

Kvarvarande budget för 
investering på 10 mkr till 
nya hallen uppgår till 78 
tkr. Vid bokslutet ej klart 
vad pengarna ska 
användas till.

                 809100 NYA HALLEN MASSAGEBAD (809100) 5 2 755 2 755 2 750 -5 Reklamerat  hos Balder. 

                 809119 NYA HALLEN BALPRESS (809119) 96 96 140 140 0
December 

2015
Levererad. Inväntar 
slutfaktura.

                 809120 NY TEKNIK TRÄFFEN (809120) 100 100 0
Januari 

2016
Leverans i januari 2016.

                 809121 MÖBLER TRÄFFEN (809121) 24 24 200 200 0
Januari 

2016
Leverans i januari 2016.

                 809063 NYTT HR- OCH LÖNESYSTEM (809063) 1 952 3 092 4 592 4 400 -192 Projektet beräknas hålla 
budget.

                 809037 E-TJÄNSTEKORT INOM VoV (809037) 132 3 116 3 716 4 800 1 084 Positiv avvikelse 
beroende på att beslut 
om fortsatt utgivning av 
kort inte har fattats 
under 2015 och därav är 
kortutgivningstakten och 
kostnaden lägre än 
prognosen. 
Överskjutande medel 
behövs under 2016 för 
att kunna fortsätta 
projektet.

                 809122 FÖRENKLAD INLOGGNING (809122) 65 65 500 500 0 Projektet förenklad 
inloggning beräknas 
pågå under perioden 
2015-12 till 2016-02 
därav den positiva 
avvikelsen 435 tkr för 
2015.

                 809046 IMPLEMENTERING BPAVERKTYG (809046) 55 2 407 2 500 2 500 0 Är i drif t Återstår arbete kring 
investeringsmodulen 
som ej färdigställts 
under 2015.

                 809076 VERKSAMHETSPLANERINGSMODU (809076) 57 57 912 912 0 maj-16 Del av 
investeringsmedlen 
nyttjade 2015. 
Resterande beräknas att 
utnyttjas under 2016 för 
färdigställande av 
verksamhetsplanemodul
enProjekt påbörjat under 
2015 men senarlagt pga 
vakans. .
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Slutredovisade projekt 2015 
 

 

Projekt Utf 2015 Utf Totalt Bud Totalt Avv Bud-Utf Totalt

                 Ospecad inv nya Sporthallen Rosvalla (projekt0715) 231 231
Avräkningsprojekt vid inköp till 
Nya hallen Rosvalla

                 809077 NYA HALLEN MÖBLER (809077) 930 855 -75 10 mnkr investering.

                 809078 NYA HALLEN LÅSSYSTEM (809078) 469 111 -358 10 mnkr investering.

                 809085 NYA HALLEN INFORMATIONSSK (809085) 186 64 -122 10 mnkr investering.

                 809087 NYA HALLEN REDSKAP MATTOR (809087) 83 726 577 -150 10 mnkr investering.

                 809094 NYA HALLEN KOMPL SPELPLLI (809094) 8 28 20 10 mnkr investering.

                 809097 NYA HALLEN BRANDSL,SJUKVÅ (809097) 61 110 80 -30 10 mnkr investering.

                 809098 NYA HALLEN FOTOGRAFIER (809098) 99 90 -9 10 mnkr investering.

                 809111 NYA HALLEN DIVERSE INKÖP (809111) 90 156 75 -81 10 mnkr investering.

                 809112 NYA HALLEN ELARBETEN (809112) 135 128 -7 10 mnkr investering.

                 809113 NYA HALLEN DÖRR FÖNSTER (809113) 23 46 23 10 mnkr investering.

                 809117 NYA HALLEN LÄKTARE (809117) 125 125 118 -7 10 mnkr investering.

                 809118 NYA HALLEN FASADSKYLT (809118) 126 126 145 19 10 mnkr investering.

                 809114 INKÖP ANLÄGGNINGAR SOE (809114) 25 012 25 012 25 000 -12
Inköp investeringar i Nyköpings 
Sport & Event AB

                 809123 NY KONSTGRÄSPLAN A (809123) 1 888 1 888 1 880 -8 Enligt budget

                 809125 SKADESTÅND KONSTGRÄSPLAN (809125) -2 400 -2 400 2 400 Skadestånd konstgräsplan C.

                 809115 TOAVAGN (809115) 125 125 125 0 Enligt budget

                 809124 MOBIL RESULTATTAVLA (809124) 55 55 Ska inte köpas in.

                 809089 LJUS O LJUD CULT O TEATER (809089) 32 149 150 1 Enligt budget

                 809072 SERVRAR PRIM DATAHA 2014 (809072) 1 828 1 700 1 829 -129

                 809073 LAGRING/BACKUP 2014 (809073) 4 159 4 000 4 470 -470

                 809101 SERVRAR SEKUNDÄR DATAHALL (809101) 1 776 2 000 1 776 224

                 809102 PC-UTBYTEN NYKÖPING 2015 (809102) 5 241 3 900 5 253 -1 353 Negativ avvikelse beroende på 
ett större antal nyanskaffningar 
samt uppdatering av 
installations- och 
distributionsmiljön för datorer.

                 809103 PC-UTBYTEN OXELÖSUND 2015 (809103) 1 529 824 1 529 -705 Negativ avvikelse beroende på 
ett större antal nyanskaffningar 
samt uppdatering av 
installations- och 
distributionsmiljön för datorer.

                 809104 SURFPLATTOR NYKÖPING 2015 (809104) 1 025 1 200 1 025 175 Positiv avvikelse på grund av 
senareläggning av utbyten samt 
lägre antal nyanskaffningar än 
budgeterat.

                 809105 SURFPLATTOR OXELÖSUND (809105) 392 300 392 -92 Negativ avvikelse på grund av 
ett större antal 
nyanskaffningar. Avvikelsen 
täcks av motsvarande intäkt.

                 809106 NÄTUPPDAT/UTBYTE NYK 2015 (809106) 986 1 200 986 214 Positiv avvikelse på grund av 
ett lägre antal 
utbyten/nyanskaffningar av 
nätutrustning än budgeterat.

                 809107 NÄTUPPDAT/UTBYTE OXE 2015 (809107) 178 360 178 182 Positiv avvikelse på grund av 
ett lägre antal 
utbyten/nyanskaffningar av 
nätutrustning än budgeterat.

                 809108 ELEVDATORER 2015 (809108) 7 345 8 085 7 345 740 Positiv avvikelse beroende på 
byte från PC till Cromebook. 
Avvikelsen bedömdes vid 
halvårsbokslutet bli mer positiv, 
men kompletteringar av 
elevdatorer till nya elever har 
genomförts under hela 
höstterminen. 

                 809109 SKRIV O KOP NYK 2015 (809109) 3 336 2 490 3 466 -976 Negativ avvikelse på grund av 
f ler nyanskaffningar och för 
lågt budgeterad kostnad för 
övervakningssystem. 

                 809110 SKRIV O KOP OXE 2015 (809110) 1 328 500 1 358 -858 Prognosavvikelse på grund av 
f ler nyanskaffningar och för 
lågt budgeterad kostnad för 
övervakningssystem. 
Avvikelsen täcks av 
motsvarande intäkt

Investeringarna 809101, 
809072 och 809073 avser 
samma installation av ett nytt 
datacenter (servrar och 
lagring) där totalsumman 
beräknats till 7700 tkr. 
Avvvikelse beroende på högre 
kostnader än beräknat för 
installation av datacentret. Av 
medlen användes 299 tkr 2014 
för uppgradering av den gamla 
lagringsmiljön för att öka 
lagringsvolymen.
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VOLYMER OCH NYCKELTAL 
 
 

  Bokslut Bokslut Bokslut 
  2013 2014 2015 
Antal påstigande i stadstrafiken 933 129 956 163 1 049 714

Antal påstigande i landsbygdstrafiken (kommunens + 
landstingets linjer) 

943 708 937 558 951 529

Andel fordon som drivs med förnybara bränslen, % 0 0 04

Andel tillgänglighetsanpassade fordon, % 0 0 05

Intäktsutveckling stadstrafiken, mnkr 9,2 9,6 9,9

Intäktsutveckling landsbygdstrafiken (kommunens linjer), 
mnkr 

15 14,2 14,6

Kostnadstäckningsgrad (kommunens linjer) inkl. skolkort, 
%  

34 34 35

Kostnadstäckningsgrad (kommunens linjer) exkl. skolkort, 
% 

21 21 22

Analys utfall 2015 
Jämfört med 2014 
Klicka här för att ange text. 
I december 2015 nådde Nyköping för första gången en miljon påstigande i stadstrafiken. Nyköpings 
stadstrafik har haft en resandeökning på 45 % under perioden 2009 – 2014 (en omläggning av trafiken 
skedde 2010). Under 2015 ökade resandet med 10 %. Den största ökningen idag är resor med skolkort, 
vilket är ett resultat av att Nyköpings högstadium öppnades 2014 och fler elever som bor i 
stadstrafikområdet fick rätt till skolskjuts. I samband med skolstarten 2014 stärktes både 
landsbygdstrafikens och stadstrafikens trafikutbud för att möta det ökade behovet, Ett bättre utbud har 
resulterat i att fler betalande resenärer (allmänheten) har valt kollektivtrafiken för sitt vardagsresande, 
under 2015 har allmänhetens resande i stadstrafiken ökat med 5 % jämfört med 2014.  
Antalet påstigande i landsbygdstrafiken har för första gången sedan omläggningen i december 2012 ökat 
något under 2015. 
Det att antalet betalande resenärer har ökat har resulterat i att kostnadstäckningsgraden för 
kollektivtrafiken i kommunen 2015 har ökat med 1 % jämfört med 2014. 
 
För hela Sörmland redovisas det strax över 10 miljoner påstigande i busstrafiken under 2015, av dessa 
skedde 2 miljoner i Nyköpings kommun. 
 

                                                            

 

 

4 Dock med 5 % inblandning av RME 

 

5 Det krävs audiovisuellt utrop för att fordonet ska räknas som tillgängligt 
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BILAGOR 
 

Analys av det ekonomiska utfallet (Mnkr) 
Verksamhetsindelad 

 
 
Kontogruppsindelad 
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