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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Väsentliga händelser 
Övergripande 

 Nyköpings befolkning fortsätter att öka. Till och 
med juli ökade befolkningen med 419 personer. 

 Nyköpings näringsliv växer mer än i övriga 
Sverige och konkurrenskraften är god. Det visar 
den näringslivsanalys som undersöknings-
företaget Bisnode gjort bland kommunens 
aktiebolag. 

 Nyköping har beviljats två EU-medelsprojekt som 
omfattar många miljoner kronor, ”Byggchansen” 
och ”Energi i världsklass”. Båda gynnar 
utveckling och tillväxt. 

 Gästabudsåret pågår hela 2017! Nyköpingsbor 
och besökande har redan fått uppleva 
gatumusikfestival, Nyköping Pride, 
Gästabudsspel, Festdagar i en hel vecka och 
Swedish Beach Tour på Stora Torget. 
Aktiviteterna fortsätter under resten av året 

 Ryanair storsatsar på Stockholm Skavsta 
flygplats och startar fyra nya linjer och totalt 19 
nya avgångar till hösten. 

 För att möta upp bostadsbristen för personer som 
fått uppehållstillstånd och blivit anvisade till 
Nyköpings kommun hyr kommunen från den 1 juli 
Emtnäs – Marsvikens kursgård - söder om 
Nyköping. Över hundra nya boendeplatser finns i 
och med det tillgängliga. 
 

Barn och ungdomsnämnden 

 Enligt en dom i juni i Högsta förvaltningsdom-
stolen (3086-16) strider det inte mot skollagens 
bestämmelser att en kommun inrättar och driver 
så kallade resursskolor för elever i behov av 
särskilt stöd. Det ger kommuner möjlighet att 
optimera stödet för elever i behov av särskilt stöd. 

 Regeringen påbörjar en kartläggning och analys 
av skolors arbete med stöd och elevhälsa för att 
skapa bättre förutsättningar för elever att nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås. I Nyköping 
är utvecklingsområden i elevhälsan identifierade 
genom en intern utredning. 

 Skolkommissionen har avlämnat sitt 
slutbetänkande ”Samling för skolan” utifrån sitt 
uppdrag att lämna förslag som syftar till höjda 
kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i 
undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan. 
I betänkandet belyses allvarliga svagheter men 
också styrkor i det svenska skolsystemet. 

 Regeringen har beslutat att gå vidare till lagrådet 
med förslag att skolplikten ska inträda 
höstterminen det år då barnet fyller sex år. 
Skolplikten ska påbörjas i förskoleklass som då 
blir en obligatorisk skolform inom skolväsendet. 

 Riksdagen har beslutat att huvudman för 
grundskola ska erbjuda lovskola till elever som 
har avslutat årskurs 8. Det avser de elever som 
riskerar att i nästa årskurs inte nå kunskaps-

kraven och därför inte får behörighet till ett 
nationellt program i gymnasieskolan. 

 En fristående förskola har startat, med plats för 
40 barn. En fristående grundskola, årskurs 6-9 
med plats för 224 elever, har fått tillstånd att 
starta och planerar att öppna höstterminen 2018. 

 Förskolans läroplan (Lpfö 98) ska revideras, 
syftet är att förtydliga förskolans uppdrag samt att 
öka måluppfyllelsen och kvaliteten i under-
visningen. Läroplanen för grundskolan, förskole-
klassen och fritidshemmet (LGR 11) är reviderad, 
ett nytt avsnitt om digital kompetens är infört. 
Timplanen för grundskolan ska stadieindelas och 
samordnas i syfte att skolan ska vara mer 
likvärdig. 

 

Utbildnings- arbetsmarknads- och 
Integrationsnämnden 

 Nyköpings gymnasiums tidplan för att samla 
nuvarande enheter Tessin, Gripen 1 och Gripen 2 
ser ut att hålla även om problemen med 
Nyköpings högstadium Omega påverkar planen 
under läsåret 2017/2018. Nyköpings gymnasium 
har även inlett en omorganisation, ”Gy -18 och 
vägen dit”, för att renodla och tydliggöra roller och 
strukturer på alla ledningsnivåer. 

 Antalet studerande inom SFI på Campus 
Nyköping ligger på en fortsatt hög nivå jämfört 
med Utbildnings-, arbetsmarknads- och 
integrationsnämndens prognos.  

 Kommunservice Brandkärr har ett fortsatt ökat 
antal besökare vilket gör att man börjar bli 
trångbodda i sina lokaler i Brandkärr. Filialen på 
Culturum har även ett ökat antal besökare.  

 Campus Nyköping kunde under sommaren 2017 
erbjuda feriepraktik till fler ungdomar, cirka 100 
platser mer jämfört med 2016. 

 

Kultur- och fritidsnämnden  

 Under Gästabudsåret genomfördes en extra 
satsning på kulturprogram/evenemang på 
1 mnkr. Medel har kunnat sökas för arrangemang 
under året vilket bemöttes positivt och har 
bidragit starkt till ett brett och innehållsrikt 
Gästabudsårsprogram. Förutsättningen har varit 
att evenemanget är publikt och äger rum under 
2017, att det är ett nytt evenemang eller ett 
gammalt i nya former. 

 En ny stadshistorisk utställning är invigd och 
tidigarelagd i Kungstornet Nyköpingshus, för att 
därigenom kunna ingå i Nyköpings firande av 
Gästabudsåret.  

 Det nya Hjortensbergsbadet är färdigt, besiktigat 
och i full användning. Byggprojektet har 
slutreglerats med entreprenören. 
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 Efter beslut i kommunfullmäktige har musikskolan 
övergått till kulturskola och huvudansvaret för 
kulturskolan flyttats från Barn- och ungdoms-
nämnden till Kultur- och fritidsnämnden.  

 Fritidsgårdsutredning presenterad för nämnden 
varvid nämnden beslutat om att underlag för 
beslut om kommunalt driven fritidsgård med 
öppnande 2019, återkommer till Kultur- och 
fritidsnämnden våren 2018. 

 Gästabudsspelets jubileumsföreställning hade 
över 7 000 biljetter sålda. Teater Sörmland satt i 
år upp en helt nyskriven version med ett helt nytt 
perspektiv av det årliga sommarspelet på 
Nyköpings Hus.  

 Ett nytt konstverk ”Aqua Spiritus” är på plats vid 
Hjortensbergsbadet. 

 

Vård och omsorgsnämnden  

 Den nästsista återstående avdelningen på 
Myntan med 10 demensplatser öppnade i mitten 
av januari. Kön till främst demensplatser fortsätter 
att öka och därför kommer den sista avdelningen 
med 8 platser att öppnas under hösten. 

 Vi ser ett ökande behov av platser på särskilt 
boende för äldre – ett behov som kommer att öka 
kraftigt utifrån gjorda befolkningsprognoser. Vård- 
och omsorgsnämnden har signalerat till kommun-
styrelsen om kommande behov av byggnation 
och dessutom har nämnden uppvaktats av ett 
flertal företag som vill bygga alternativt bygga och 
driva boenden.  

 Det råder även brist på grupp- och service-
bostäder. Det finns ett antal icke verkställda 
beslut och dessutom behöver externt gjorda 
placeringar tas hem till egen drift för att ha någon 
möjlighet att hålla den ekonomiska ramen. 

 Uppföljning av avtal enligt förfrågningsunderlag 
med privata hemtjänstutförare görs löpande. 
Under 2017 har detta resulterat i att avtalet med 
två utförare har avvecklats utifrån brister i 
administrationen. 

 Vård- och omsorgsnämnden har fastslagit 
reviderade riktlinjer avseende boendestöd, vilka 
innebär att det inte går att ha insatserna boende-
stöd och hemtjänst samtidigt. Det är brukarens 
diagnos eller motsvarande som avgör vilken av 
insatserna som är aktuell. 

 Nämnden har fattat beslut om ny rollbeskrivning 
för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
respektive verksamhetschef enligt HSL (Hälso- 
och sjukvårdslagen 

 I mars genomfördes ett dialogmöte med 
föreningslivet om öppna föreningsdrivna 
aktiviteter på särskilt boende för äldre. Nu pågår 
sammanställning av inkomna idéer och under 
hösten kan de första aktiviteterna starta. 

 På nämndens första sammanträde för året, 
delades nyinstiftade dokumentationspriset och 
innovationspriset ut för första gången. 
Dokumentationspriset gick till Stensgården och 
innovationspriset till Betelhemmet. 

 

Socialnämnden  

 Det genomsnittliga antalet hushåll per månad 
som fått ekonomiskt bistånd har varit något lägre 
under perioden av 2017 jämfört med 2016 men 
kostnaden ligger kvar på samma höga nivå som 
år 2016. Effekterna av bostadsbristen syns i det 
ekonomiska biståndet med bland annat högre 
kostnader för tillfälliga boenden. 

 Socialnämndens verksamhet för 
ensamkommande har påbörjat en omfattande 
förändring för att kunna klara ekonomin med de 
kraftigt sänkta ersättningar från Migrationsverket 
som gäller från och med 2017-07-01. Antalet nya 
barn och unga som anvisas är mycket lågt men 
kommunens ansvar för det stora antal som 
anvisades år 2015 kvarstår. 

 Sedan 2016-03-01 är alla landets kommuner 
tvungna att ta fram bostäder till nyanlända enligt 
särskilt fastställda tal. Socialnämnden ansvarar 
för bosättningen och har mött stora svårigheter 
att klara uppdraget med anledning av bostads-
bristen i kommunen. Flera tillfälliga boenden har 
behövt tas fram och tre hotell har under våren 
förhyrts av kommunen för att fylla behovet. 

 Missbruksvården har fortsatt att utvecklas för att 
kunna ge fler individer behandling och stöd på 
hemmaplan. Socialnämnden har beslutat att 
lämna särskilda medel till division Social omsorg 
för att under hösten kunna initiera ett e-
hälsoprojekt med produkten Triple A. 

 

Bygg och Tekniknämnden skattekollektivet 

 Nämndens ansvar för skattefinansierad VA-
verksamheten har klargjorts i reglementet. 

 Arbetet med Hållets besöksgruvor pågår och 
invigning sker i oktober. 

 Nya e-tjänster har tillkommit och steg mot 
ytterligare digitaliserad handläggning har tagits. 

 Asfalteringen har fortsatt i hög takt. 

 Skötseln av den tätortsnära skogen har fortsatt i 
hög takt. 

 Fortsatt högt tryck på plan- och bygglovs-
verksamheten. 

 

Miljönämnden 

 Ett förbättringsarbete inom service och 
Provtagningsprojekt inom livsmedelsområdet 
tillsammans med 32 kommuner pågår till slutet av 
året. Hittills i år har prov tagits på 34 
anläggningar (butiker, restauranger och 
tillagningskök) med bara bra resultat. 

 Ett projekt i spårbarhet av kyckling, lamm och 
Kalix löjrom pågår i samarbete med andra 
kommuner och Livsmedelsverket. Projektet 
fokuserar på fusk, redlighet och 
livsmedelssäkerhet. 

 Informationssatsning till alla aktörer i kommunen 
som tillagar mat i kommunens skolor och 
förskolor samt vård och omsorg pågår. 

 Miljöenheten har haft förhöjd personalomsättning 
och därför kommit efter med tillsyn och fått en 
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sämre ärendebalans. Enheten räknar dock med 
att i stort hinna i fatt med tillsynen under slutet av 
året. 

 Taxan för livsmedelstillsyn samt miljötillsyn har 
höjts under året. 

 

Överförmyndarnämnden 

 Antalet ensamkommande barn har minskat 
jämfört med föregående år då verksamheten 
hade en markant ökning. Återsökning av arvode 
och administration kring ensamkommande barn 
är omfattande.  

 Antal förmyndarskap har ökat mot föregående år 
vilket till viss del beror på att ensamkommande 
barn får särskilt förordnad vårdnadshavare efter 
permanent uppehållstillstånd. 

 Antal godmanskap fortsätter att öka jämfört med 
tidigare år vilket innebär ökade arvodeskostnader 
och ökad administration. Ökningen är störst i 
Nyköpings Kommun. Antal förvaltarskap är 
oförändrat jämfört med tidigare år.  

 Antal gode män och förvaltare har minskat under 
året. Orsaken är bland annat att antalet ensam-
kommande barn har minskat, fler barn har fått 
uppehållstillstånd och därmed fått särskilt 
förordnad vårdnadshavare och fler barn har blivit 
myndiga. Behovet av att hitta gode män och 
förvaltare i ärende för myndiga personer är 
fortsatt stort.  

 

Kommunstyrelsen  

 Flera markanvisningar har beslutats under första 
halvåret, tex på Arnö, i centrala delarna av 
staden samt i Brandkärr. 

 Flerbostadshus kommer att uppföras på 
Brandholmen och på fastigheten Havsörnen vid 
Ängstugevägen. 

 Förslag på samordning av vård- och stödinsatser 
för ungdomar, så kallat ”Ungdomens hus” tas 
fram. 

 Förstudier har påbörjats för ny förskola och skola 
i Oppeby samt ny förskola i östra delarna av 
Nyköping. 

 Kommunen finansierar ”Starta eget utbildning på 
lätt svenska” som Nyföretagarcentrum håller i. 

 En gemensam arbetsgrupp för dricks- och 
grundvattenfrågor tillsätts med Oxelösund för att 
bland annat ta fram förslag till nödvattenplan. 

 

Division Barn, Utbildning och Kultur 

 Förskolan har under våren haft svårt att placera 
barn i den omfattning som krävts både utifrån 
förälders behov och utifrån budgeterad volym och 
detta har påverkat service, ekonomi och  
inte minst likvärdiga möjligheter till barns 
utveckling och lärande. Orsakerna till svårigheten 
kan förklaras med att det finns för få platser där 
behovet är som störst, placeringsrutinerna är inte 
anpassade för den effektivitet som krävs i tillväxt 
och hög korttidssjukfrånvaro bland personalen 
har gjort det svårt att skapa beredskap för 
mottagande. Ytterligare en förklaring är att allt fler 

föräldrar tackar nej till en plats om erbjudandet är 
på en förskola de inte sökt till. 

 CSN inför under 2017 en hårdare resultatkontroll 
av betyg för fortsatt studiestöd inom vuxenutbild-
ning och detta påverkar betygsstatistiken på 
grundläggande vuxenutbildning där delkurser 
finns som betygssätts. Tidigare har elever haft 
betydligt större flexibilitet att förlänga delkurserna 
vid behov och då har betyget satts först när del-
kursen är helt klar. Nu är inte detta längre möjligt 
utan delkursen måste betygssättas enligt den 
ursprungliga tidsplaneringen i studieplanen vilket 
leder till fler F-betyg i delkurser.  

 SFI fortsätter att öka under 2017 och ökningen 
sker mest inom spår 1 vilket innebär att fler 
elever kommer med ingen eller väldigt liten 
skolbakgrund. Utmaningarna här är att hitta 
specialkompetens både genom nyrekrytering och 
kompetensutveckling av befintlig personal. 

 F-6 och dess fritidshem har under läsåret 
2016/2017 omorganiserat och byggt upp nya 
rektorsområden och även skapat några nya 
skolenheter. Syftet är att stärka den kommunala 
grundskolan utifrån kvalitetsaspekter och att öka 
likvärdigheten mellan skolor/skolenheter. 

 Genom att bygga upp större rektorsområden 
möjliggörs att bygga upp en inre organisation 
som lever upp till författningarnas krav bl.a. att 
bygga upp och organisera elevhälsoteam för 
varje rektorsområde där olika professioner ingår. 

 Grundskolorna i Nyköpings kommun har deltagit 
med all personal i den statliga satsningen Läs-
lyftet. Syftet är att förbättra elevers läsande och 
skrivande och ge alla elever en möjlighet att 
utveckla sitt läsande, skrivande och lärande så 
långt som möjligt. 30 handledare har utbildats 
vilka i sin tur har handlett lärargrupper på 
skolorna. Inom ramen för statsbidraget för 
lågstadiesatsningen har utbildning och kollegialt 
lärande kommit alla lärare i åk 1-6 till del. 

 Stadsbiblioteket på Culturum har ökat öppettiden 
med en timme på lördagar. 

 Kultur och biblioteks fokusering på integration har 
bland annat resulterat i ett större bestånd av 
medier på utländska språk, fler låntagare, start av 
projekt ”NY-fikna vänner för livet” för och med 
ungdomar och ett ökat antal programaktiviteter. 

 Arbetet med konstinköp tar alltmer tid i takt med 

att kommunen växer och investeringarna blir fler. 

 

Division Social Omsorg 

 En ekonomi i obalans, med ett betydande 
prognosticerat underskott inom framför allt 
hemtjänst och Individ- och familjeomsorg, utgör 
en stor utmaning för divisionen. Insatser för att 
åstadkomma en ekonomi i balans pågår och 
ytterligare insatser är planerade på kort och lång 
sikt. 

 Hemtjänstens ekonomi visar fortfarande ett stort 
ekonomiskt underskott och åtgärder vidtas. 

 Personalsituationen, vad gäller svårigheter att 
rekrytera och att bibehålla personal samt sjuk-
skrivningar, är fortsatt en utmaning för divisionen. 
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Insatser genomförs i verksamheterna för en 
förbättrad arbetsmiljö och för att öka attraktions-
kraften som arbetsgivare. 

 En fortsatt stor brist på bostäder för nämndernas 
olika målgrupper påverkar kommuninvånarnas 
möjligheter till goda levnadsförhållanden. 

 Arbete med att minska kostnader för försörjnings-
stöd pågår exempelvis genom projekt Omvandla 
Försörjningsstöd Till Arbete (OFTA). I nuläget har 
44 personer erhållit anställning i kommunen via 
projektet. 

 Inom hälso- och sjukvården har projektet ”En 
patientsäker verksamhet” säkerställt många 
viktiga områden så som roller och uppdrag inom 
hälso- och sjukvårdsorganisationen. 

 Mottagning av nyanlända inklusive ensam-
kommande barn och unga, kopplat till en hållbar 
integration, medför förändrade krav på 
anpassning av verksamheten enligt rådande 
ersättningssystem och lagstiftning. 

 Inom äldreomsorgen har den tidigare 
försöksverksamheten med serviceteam på 
särskilda boenden för äldre fallit väl ut. Som en 
följd av det tillsätts nu serviceteam inom flera 
enheter i äldreomsorgen. 

 

Tekniska divisionen 

 Tekniska divisionen har flyttat till nya lokaler på 
Arnö i april för att göra plats för bostadsbyggande 
vid Lennings väg. Mycket arbete har lagts ner för 
att det inte skulle bli någon större påverkan för 
medborgarna, vilket varit framgångsrikt. 

 Brandholmens avloppsreningsverk har 
genomgått en omfattande renovering vilket bland 
annat gett en förbättrad slamhantering, minskad 
områdespåverkan, en bättre arbetsmiljö och 
energioptimering. 

 Renhållningsordningen har reviderats och 
kommer att gälla 2018-2024. Den innehåller 
föreskrifter om hantering av avfall och en 
avfallsplan. Avfallsplanen är kommunens 
viktigaste dokument när det gäller utvecklingen 
av avfallshanteringen. 

 Under våren var det byggstart för ny skola och 
förskola i Stigtomta. Stigtomta växer och den nya 
skolbyggnaden, som ska stå färdig 2019, 
kommer att kunna möta framtida behov på ett 
bättre sätt. 

 Byggnationen av Nyköpings Gymnasium 
fortsätter där och etapp 2 som avser Aula-
byggnaden är färdig och i drift. 

 Utifrån det långsiktiga arbetet med en 
renoveringsplan för Nyköping Vattens 
ledningsnät har antalet läckor minskat i de 
områden som renoverats. 

 Cykelparkeringar med tak och cykelpump har 
anlagts på två platser i centrum. 

 Strandskoningen vid Täcka Udden i Nyköpings 
hamn har renoverats. 

 

Samhällsbyggnad 

 Nya enhetschefer har rekryterats för Mex-, Plan & 
natur-, Kart- och Bygglovsenheten samt chef för 
enheten för Samhällsbetalda resor. SHBs 
ledningslag är därmed fulltaligt. Till SHB-chef har 
också knutits en Förändringsledare. En egen 
enhet, Samhällsbetalda resor, som ansvarar för 
budget och administration av kollektivtrafiken 
samt myndighetsutövandet och handläggningen 
av skolskjuts har bildats. 

 Förändringsledarens och ledningslagets arbete 
med uppdrags-, arbets- och funktionsbeskriv-
ningar med förtydligande av roller och ansvar 
medför att arbetsprocessen och produktion blir 
tydligare med färre fel och högre effektivitet. 

 Beredningsgruppen (BG) är etablerad och leds 
av SHB som hanterar utredningsfrågor och 
strategisk samordning över flera divisioner enligt 
fastställd struktur tagen i centrala Ledningslaget. 

 Systemstöd för ärendehantering (NILEX) är på 
plats samt att SHB har fått ökad tillgänglighet 
genom införandet av En väg in med 
tillhörande agentlösning (telefon). 

 Bygglovsenheten har infört 8 nya E-tjänster och 
ytterligare steg mot digitaliserad handläggning 
har tagits. Alla skolskjutsansökningar gjordes i år 
digitalt via ny E-tjänst. Den fördjupade process 
som skapats mellan enheten och BUK/skolorna 
har fått ett rejält genomslag i form av stora 
administrativa vinster och tydlighet. 

 Lägre taxor och ökad synlighet för Stadstrafiken 
och landsbygdstrafiken har gett kontinuerligt 
ökande antal resor med den allmänna kollektiv-
trafiken under 2017 till skillnad från länet i övrigt. 

 Projekt i spårbarhet av kyckling, lamm och Kalix 
löjrom pågår i samarbete med andra kommuner 
och Livsmedelsverket. Projektet fokuserar på 
fusk, redlighet och livsmedelssäkerhet. 

 Skollokalsutredningen har genererat två fram-
skrivningar och en planerad tredje till september i 
KS för start av förstudie samt att aktualitets-
genomlysningen för nuvarande översiktplan är 
påbörjad. Projekten Sibro, Utveckling Skavsta, 
Resecentrum NYK fortskrider enlig plan. 

 

Räddning och Säkerhet 

 Ett nytt kollektivavtal för räddningspersonal i 
beredskap (RiB) började gälla från 1 maj 2017. 
Pga stort motstånd mot det centralt tecknade 
avtalet valde 37 beredskapsanställda att säga 
upp sig. 24 av dem tog i ett senare skede tillbaka 
uppsägningarna. Beredskapsstyrkan minskade i 
Oxelösund och Trosa pga att personal saknades. 

 Under våren har 1 000 elever i förskoleklass 
genomfört skolans säkerhetsdagar på brands-
tationen tillsammans med aktörer från bla 
Polisen, Ambulansen, Länsförsäkringar, Nobina 
och NTF. 

 I början av året genomfördes informationsträffar 
för samtliga elever på 7 skolor med anledning av 
de anlagda bränder som inträffat. Informations-
träffarna genomfördes i samverkan med Polisen 
och BUK. 
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 Den 8-14 maj var det nationell krisberedskaps-
vecka där olika aktiviteter genomfördes för att 
uppmärksamma medborgarna på det egna 
ansvaret och beredskapen ifall viktiga samhälls-
funktioner som el, vattenförsörjning, internet och 
telekommunikationer slås ut. 

 Årets medborgarlöfte mellan polisen, kommunen 
och bostadsbolagen Nyköpingshem, HSB och 
Victoria Park handlar om att öka tryggheten i 
Brandkärr. Räddning och säkerhet deltar i arbetet 
och har under första halvåret genomfört två 
trygghetsvandringar. 

 Antalet händelser där räddningstjänsten aktiveras 
fortsätter att öka. Framför allt är det brand ej i 
byggnad och brand i byggnad som ökar. Med 
anledning av ökningen inom området brand 
behöver en djupare analys genomföras som 
tydliggör vad siffrorna står för. 

 Patrik Kullman började i februari som ny 
räddningschef. Patrik har tidigare arbetat som 
avdelningschef på Uppsala brandförsvar. 

 Ett arbete med att ta fram en gemensam 
utbildning -och övningsplan för hela kommunen 
har slutförts. Planen kommer att få påverkan på 
ROS resursfördelning. 

 

Kommunledningskontoret 

 En upphandling av lönesystem har genomförts 
och planering pågår för byte av system under 
2018. Parallellt har förhandlingar förts om avslut 
med nuvarande leverantör. 

 Projektet för införande av e-arkiv har kommit till 
den punkt att gå till upphandling av tjänst. 

 Projektet för att uppdatera tjänsten IT-arbetsplats 
till en modernare version med Windows 10 och 
Office 2016 har påbörjats. Omfattningen är 
samtliga IT-arbetsplatser inom Nyköpings och 
Oxelösunds kommuner. 

 Beställarkontoret har kartlagt dels vilka möjlig-
heter och krav integrationen av nyanlända ställer 
på kommunen, dels vilka arbeten som pågår 
inom kommunen på området. Vidare har en 
medarbetare fått i uppdrag att samordna 
kontorets arbete för nämnderna i denna fråga. 

 EU-medel har beviljats för projektet ”Bygg-
chansen” vilket ger förutsättningar för att arbeta 
med kompetensutveckling och kompetens-
försörjning för byggföretag i regionen, en viktig 
del inför arbetet med Ostlänken. 

 Projektet att uppgradera nykoping.se och se över 
mallar och innehåll fortsätter under året för 
lansering 2018. Målet är att förenkla för med-
borgare och företag att uträtta sina ärenden på 
kommunens webbplats. 

 Drift av våra turistbyråer har kompletterats med 
en mobil turistbyrå samt att en infopoint arbetas 
fram på Rosvalla samt att Turistbyrån skött 
driften av Tuffiståget under denna säsong. 
Nykopingsguiden.se har slagit rekord med antal 

besökare, 80 000 st under juli månad. Nyköping 
Turism har arrangerat ambassadörsträffar för 
besöksnäringen och även Turista Hemma 
dagarna. Gästabudsårets många evenemang och 
aktiviteter per den sista augusti har varit väl-
besökta och proffsigt genomförda. Festveckan 
har lovordats från alla håll. Positivt är också den 
arbetsmodell som utvecklats i Programgruppen 
där kompetenser från olika verksamheter fort-
löpande träffas och gör det möjligt med ett 
effektivt och transparent planeringsarbete. 

 I årets lönerevision har ett nytt arbetssätt införts i 
syfte att öka betydelsen av lönesamtal mellan 
chef och medarbetare samt tydligare kunna 
koppla det årliga övergripande löneutrymmet med 
prioritering utifrån verksamhetens kompetens- 
och utvecklingsbehov. Dialoger om behov av 
prioriteringar och utrymme har förts i chefsleden 
för att sedan resultera i underlag för den slutliga 
prioriteringen i det centrala ledningslaget. 

 

Avgiftskollektiven 

 För att minska antalet läckor och trygga säkra 
leverenser av vatten fortskrider den långsiktiga 
förnyelsen av ledningsnätet.  

 En flytande latrintömningsstation har öppnats i 
skärgården. 

 

EU 

 Projekt Byggchansen är ett regionalt samarbete 
mellan Sörmland och Östergötland där man vill 
ge möjlighet till arbete inom byggbranschen till de 
som står långt från arbetsmarknaden.  

 Outdoor Weekend ska arbeta med ett hållbart 
affärs- och produktutvecklings projekt inom 
Leader Sörmlandskusten. Avsikten är att på ett 
innovativt och hållbart sätt skapa nya produkter 
och paketeringar baserat på de egna verksam-
heterna, men också på de natur- och friluftslivs-
tillgångar som finns i regionen, ex vandringsleden 
Sörmlandsleden, cykelleden Näckrosleden samt 
en lång kuststräcka medtillhörande skärgård.  

 Integrationslyftet ska utbilda 25 personer till 
utbildningsledare för hälsoskolor och 600 
personer i kultur- och normförståelse. Deltagarna 
är anställda från Landstinget Sörmland och länets 
kommuner.  

 Inom skolan har två Erasmus + projekt godkänts. 
Det ena för Byggprogrammet som rör hållbar 
utveckling o det andra för Teknikprogrammet som 
rör hälsa och hållbarhet.  
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Volymer och nyckeltal  

 

Delår 

31/8 

2017 

Bokslut 

2016 

Bokslut 

2015 

Bokslut 

2014 

Bokslut 

2013 

 

Kommunen       

Antal invånare1 55 343 54 924  54 262 53 508 53 038  

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

Årets/periodens redovisade resultat, mnkr 66 34 9 24 33  

Årets/periodens justerade resultat, mnkr 64 37 12 -4 56  

Kassaflöde, mnkr 18 -82 -6 80 -179  

Investeringar, mnkr2 215 355 314 657 607,4  

Anläggningstillgångar, kr per inv 59 848 57 476 54 830 52 630 45 572  

Omsättningstillgångar, kr per inv 15 332 14 755 18 109 17 245 16 307  

Eget kapital, kr per inv 27 883 27 094 26 801 27 023 26 817  

Nettokostnaders andel av tot 

skatteintäkter, %3 
97 97 99 100 100  

Soliditet exkl ansvarsförbindelser, % 37 37 37 39 43  

Soliditet inkl ansvarsförbindelser, % 10 9 7 6 5  

Balanslikviditet, % 130 120 162 163 129  

Fastigheter o anläggningar i % av tot 

tillgångar 
68 68 64 63 57  

Koncernen          

Årets/periodens redovisade resultat, mnkr 125 66 27 47 43  

Anläggningstillgångar, kr per inv 84 353 82 013 79 637 75 102 65 639  

Eget kapital, kr per inv 39 642 38 064 37 462 37 493 36 937  

Soliditet exkl ansvarsförbindelser i % 40 39 39 40 45  

Balanslikviditet i % 120 118 141 148 123  

                                                
 
 
1
 Antal invånare 2017-07-31 

2
 Investeringar med avdrag för investeringsbidrag och anslutningsavgifter. 

3
 Nettokostnader = Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen exklusive jämförelsestörande poster enligt not i 

resultaträkningen. 
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1.2 Målredovisning 

1.2.1 God ekonomisk hushållning 
Kommunfullmäktige har i Budget 2017 angett mål 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.  

Finansiella mål för ekonomin finns under målområde 
”Hållbar ekonomi”, avsnitt 1.2.2 nedan. För att säker-
ställa att resurserna i verksamheten används till rätt 
saker och utnyttjas på ett effektivt sätt har Kommun-
fullmäktige också identifierat särskilda målområden 
där resultatet bör förbättras under perioden 2017-
2019.  

Utöver detta följer Kommunfullmäktige upp 
nämndernas grunduppdrag utifrån de mått som finns 
angivna i Kommunens Kvalitet i Korthet (SKLs 
jämförande statistik, KKiK). Målsättningen är att 
Nyköping ska tillhöra de 100 bästa kommunerna i 
landet. 

Måluppfyllelsen inom målområdet Hållbar ekonomi är 
i huvudsak god utifrån delårsresultaten. Utifrån helårs-
prognosen är dock bedömningen att måluppfyllelsen 
kommer att försämras.  

Kommunfullmäktige följer också upp nämnder och 
styrelser inom målområden där resultatet bör för-
bättras. Dessa finns angivna som prioriterade mål-
områden i avsnitt 1.2.3 nedan. Endast 10 av 36 mål 
följs upp i delåret. För områdena Tillväxt- och Grön 
omställning ger redovisningarna visst underlag för att 
måluppfyllelsen är god. För Social sammanhållning 
och Kommunal organisation är bedömningen osäker. 

Grunduppdraget utifrån KKIK följs upp i årsbokslutet. 

1.2.2   Finansiella mål – målområde Hållbar ekonomi
Måluppfyllelsen är sammantaget god för indikatorerna 
kopplade till målområdet Hållbar ekonomi. Tre av fyra 
indikatorer som följs upp i delåret visar både på ett 
positivt utfall i förhållande till satta mål för 2017 och en 
positiv trend. I årsprognosen är dock bedömningen att 

måluppfyllelsen kommer att försämras både vad gäller 
resultat, budgetavvikelse och självfinansieringsgrad.  

Den fjärde indikatorn, produktionens budgetavvikelse, 
når inte målet i delåret och en försämring förväntas 
utifrån helårsprognosen. 

 

Nämndmål Indikator Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Utfall 

2016 

Mål-

värde 

2017 

Utfall 

2017 

delår 

Bedöm-

ning och 

trend 

Kommunstyrelsen         

Nyköpings ekonomi ska skötas väl 

så att kommande generationer ges 

goda förutsättningar till ett gott liv 

(PS) 

Resultat i förhållande till 

skatteintäkter och 

generella statsbidrag 

0,9 % 0,3 % 1,2 % 1,8 % 3,2 % 

  

Eget kapital inkl 

ansvarsförbindelsen, andel 

av balans-omslutningen 

6,2 % 6,3 % 8,9 % ≥ 0 % 10,0 %  

  

Investeringar, själv-

finansieringsgrad 
24 % 56 % 66 % 30 % 83 % 

  

Produktionens bud-

getavvikelse, mnkr 
-37 -40,7 -8,8 ≥ 0 -3,8 
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1.2.3   Måluppfyllelse för prioriterade förbättringsområden 
Kommunfullmäktige följer upp prioriterade förbätt-
ringsområden utifrån mål och indikatorer inom fyra 
målområden utöver området Hållbar ekonomi. Mer-
parten av målen ska enligt budget redovisas först i 
årsbokslutet. 

Inom de fyra målområdena finns totalt 36 mål för 
nämnder och styrelser. Av dessa följs 10 mål med 13 

indikatorer upp i delårsbokslutet. De finns 
presenterade per målområde nedan.  

Fyra av 13 indikatorer som redovisas i delårs-
bokslutet är uppnådda och markerade med grönt 
nedan. Övriga bedöms icke uppfyllda med röd 
markering eller går inte att mäta. För samtliga 
målområden är materialet för litet för att göra någon 
total bedömning. 

 

Målområde: Hållbar tillväxt 
Nämndmål Indikator Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Utfall 

2016 

Mål-

värde 

2017 

Utfall 

2017 

delår 

Bedöm-

ning och 

trend 

Befolkningen ökar med ca 700 
invånare per år 

Antal invånare 53 508 54 262 54 924 55 662 55 343 

  

Skapa goda förutsättningar för 
företagande 

Företagsklimat, 
kommunranking 

107 112 123 90 * - - 

*) Svenskt Näringslivs ranking presenteras 26/9. Uppföljning sker i årsbokslut 
 

Kommentarer till målområdet:  

Till och med juli ökade Nyköpings befolkning med 419 
personer och är nu uppe i 55 343. 

För att möta behovet av olika skollokaler har två 
framskrivningar om förstudie av etablering av en ny 
förskola i de nordöstra delarna med ett centrumnära 
läge samt framskrivning av f-6-skola och två nya 
förskolor i Oppeby är genomförts. Underlaget för 
framskrivning av förstudie för f-6 östra delarna är 
inlämnat till tekniska och planeras skrivas fram i 
september till KS för beslut. 

Arbetet kring Ostlänken har identifierat några viktiga 
vidare arbeten. Dels tas en film fram som kopplar till 
framtidsbilderna där Ostlänken är en katalysator för 
utvecklingen av Nyköping, dels spelas det in olika 
aktiviteter till Näringslivet till kommande Näringslivs-
strategi. Andra delar är att fortsätta utveckla transport-
systemet med fyra delarbeten, 1 Trafikutredning med 
koppling till resecentrum Nyköping för Steg- 1- och 
Steg-2 åtgärder, 2 utpeka huvudtransportnät samt 3 
metoder, analyser och modeller för uppföljning. 
Avslutningsvis arbetas med planering inför 
byggskedet samt masshanteringsplan. 

Trafikverkets arbete med järnvägsplaner pågår där 
kompletterande utredningar kring Skavsta 
stationsläge påverkar tidplanen och kommande 
utveckling. I Sverigeförhandlingen pågår avtals-
diskussioner som ska vara klara till årsskiftet. 
Landstinget och kommunen genomför analys av 
trafiklösningar och geoteknik för kommande 
gemensamma parkeringshus norr om resecentrum. 
Parallellt inleds ett planarbete som kommer att ligga 
till grund för utformningen. 

Planarbeten pågår i olika skeden för Oppeby, 
Nöthagen och Västra hamnen. Samhällsbyggnad har 

gått igenom planreserven med syfte att upprätta en 
bruttolista för småhus- och skoltomter. 

För att ta fram det framtida kollektivtrafiknätet har en 
faktainventering gjorts för en grundanalys och 
material för kommande ÖP-arbete. Syftet är att 
säkerställa stråken långsiktigt för att uppnå en 
effektivitet och goda förutsättningar för kollektiv-
trafiken. Parallellt har kollektivtrafikens avsnitt i ÖP 
och FÖP gåtts igenom och återkopplats inför 
aktualitetsprövningen. Samhällsbyggnad ansvarar för 
kommunens kravställan i nytt avtal för den allmänna 
kollektivtrafiken inklusive bytesresor till tåg mm varför 
en översyn av Stadstrafiken fram till 2030 har 
påbörjats. Denna utgör också grund för kommande 
ÖP-arbete och implementering av Transportstrategin 
då en fastlagd kollektivtrafik ger förutsättning för 
tillväxt. 

För att säkerställa att uppdaterad geodata finns 
tillgänglig och i tillräcklig omfattning har Samhälls-
byggnad givit ett upphandlingsuppdrag till Upphand-
ling och börjar se över kravspecifikationerna inför 
flygfotografering 2018. 

I det viktiga arbetet med att hålla en dialog och 
kontakt med våra medborgare deltog Samhälls-
byggnad med information om bygglov och byggande 
under mässan 18-19 mars. 

Den första kvartalsrapporten om befolkningstillväxten 
presenterades i juni som visade på en tydlig ökning 
jämfört med samma period förra året. Även bostads-
byggandet visar en ökning; 120 bostäder har 
påbörjats vilket är 34 fler än föregående år och 107 
färdigställdes vilket är 49 fler än förra året. 

 

Målområdet visar alltså god måluppfyllelse utifrån det 
mål som följs upp i delåret och redovisade åtgärder. 
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Målområde: Grön omställning 
Nämndmål Indikator Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Utfall 

2016 

Mål-

värde 

2017 

Utfall 

2017 

delår 

Bedöm-

ning och 

trend 

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

Årlig förbrukning av bensin 
och diesel i kommunorga-
nisationen (samtliga for-
don/  arbetsmaskiner), m3 

348 532 
 

310 *  

 

2) År 2020 har den totala energiför-

brukningen i kommunens fastig-

heter minskat med 20 % (jmf 2009) 

Energiförbrukning i 

kommunens egenförval-

tade fastigheter, kWh/ m2 

126 119 99 < fg år *  
 

3) Minska ovidkommande vatten till 

reningsverken 

Behandlat avlopps-vatten i 

förhållande till levererat 

dricksvatten  

1,61 1,88  < fg år *  
 

*) Indikatorerna presenteras för helår.  
 

Indikatorvärden för delåret saknas, men bedömningen 
är att alla tre utvecklas i positiv riktning. 

Nämndmål 1  Samtliga bussar och småfordon i 
linjetrafik i Nyköpings stadstrafik och de regionala 
linjer som trafikerar Nyköpings kommun drivs med 
förnyelsebara bränslen. 

Kommunens renhållningsfordon kör på fossilfritt 
bränsle. Fem elfordon till bilpool och drift är beställda 
med leverans under hösten. 

Nämndmål 2  Moderniseringen av Brandholmens 
reningsverk minskar energiförbrukning och kostnader. 
Omställningen av fastigheter med oljeuppvärmning 

fortsätter. Vid utbyte av teknisk utrustning såsom 
belysning och ventilation mm, eftersträvas alltid 
utrustning med låg energiförbrukning 

Nämndmål 3  Utredning Ringvägen och Ålberga är 
påbörjad. Tidsplan för Ålberga, etapp 1 är inlämnad 
till Miljöenheten. Utredning Ringvägen är utförd.  
Målvärdet har uppnåtts till och med augusti. 

 

Målområdet visar alltså god måluppfyllelse utifrån att 
de mål som följs upp i delåret bedöms utvecklas i 
positiv riktning.
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Målområde: Social sammanhållning  
Nämndmål Indikator Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Utfall 

2016 

Mål-

värde 

2017 

Utfall 

2017 

delår 

Bedöm-

ning och 

trend 

1  Kommunens invånare som 

saknar sysselsättning erbjuds 

möjligheter utifrån sina egna 

förutsättningar att integreras i 

samhället 

Genomströmning SFI, 

antal timmar i snitt för att 

nå godkänt på kurserna 

1A 152 
riket 263 

180 
riket 284 

173 
riket 283 

≤ riket * 

  

3D 194 
riket 172 

220 
riket 182 

212 
riket 185 

≤ riket * 

  

2  Huvudmän i Nyköpings och 

Oxelösunds kommuner ska känna 

sig trygga med hur gode män och 

förvaltare genomför sitt uppdrag 

Andel årsräkningar 

inkomna till 1 mars 
 80 % 87 % 90 % 90 % 

  

3  Fritidshemmen har utvecklat 

kontakter med kultur- och arbetsliv, 

föreningsliv samt andra verksam-

heter utanför fritidshemmet som 

kan berika elevers lärande och 

möjlighet till meningsfull fritid 

Andel fritidshem som 

instämmer till stor del eller 

helt i kriterier för 

måluppfyllelse 

 25 %  > fg år ** 

 

 

4  Barn och elever är delaktiga och 

har inflytande utifrån sin ålder och 

mognad samt får möjlighet att 

utvecklas till ansvarskännande 

människor 

Andel förskolor som in-

stämmer till stor del eller 

helt i kriterier för målupp-

fyllelse  

 57 %  > fg år **   

Andel elever i årskurs 5 

som instämmer i attityd-

undersökning, delaktighet 

89 % 82 % 80 % > fg år 80 % 

  

Andel elever i årskurs 8 

som instämmer i attityd-

undersökning, delaktighet 

80 % 72 % 72 % > fg år 71 % 

  

*) Indikatorvärdet presenteras med ett års eftersläpning. 
**) Indikatorerna presenteras för helår.  
 
 

Indikatorvärden för delåret saknas för flera 
indikatorer. Bedömningen utgår från hur arbetet mot 
målet framskrider. 

Nämndmål 1  Genomströmningen, även benämnt 
Lärsträckan, mätt i antal timmar för godkänd kurs i 
SFI 1A var år 2016 110 lägre än riksgenomsnitt, trots 
svårighet att rekrytera SFI-lärare och många 
studerande. 

Resultatet för D-kursen är 27 fler än riket, en 
förbättring jämfört med 2015 då skillnaden var 38. 
Fortsatt bra resultat i D-kursen beror bland annat på 
kontinuitet 

Målet är utifrån dessa indikatorer endast delvis 
uppfyllt, men trenden är en ökad måluppfyllelse. 
Campus Nyköping har en organisation som väl klarar 
de utmaningar som indikatorerna kräver. 

Nämndmål 2  visar en positiv utveckling och ett 
uppfyllt målvärde för andel gode män och förvaltare 
som sköter sitt uppdrag. 

Nämndmål 3  Nuvarande organisation- och 
resursfördelning behöver anpassas i förhållande till 
fritidshemmen belägna utanför respektive inne i 
centrala Nyköping i syfte att ge eleverna likvärdiga 
möjligheter att utveckla kunskaper om hur de olika val 
som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. 
Vilket i kombination med vistelse i natur och samhälle 

stärker elevernas möjligheter att ta del av ett aktivt 
förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön. Ytterligare 
uppföljning samt eventuella åtgärder i förhållande till 
identifierade förändringsbehov i nuvarande 
organisation kommer att ske under hösten. 

Nämndmål 4  Förskola: Under perioden har 
produktionen genomfört flera aktiviteter för att öka 
barns delaktighet och inflytande. Aktiviteterna består i 
första hand i kompetensutveckling av förskolans 
personal. Syftet är att ge personalen samma 
förutsättningar att i verksamheten arbeta med barns 
delaktighet och inflytande. I slutet av augusti deltog 
representanter från nämnden på en av aktiviteterna, 
Förskolans workshopsdagar, under dessa dagar 
deltog personalen i föreläsningar, workshops samt tog 
del av utställningar kopplade till förskolans 
verksamhet och arbete med barns delaktighet och 
inflytande. 

Resultat i förhållande till, kompetensutveckling och 
kollegialt lärande, bestående av bland annat praktiska 
exempel i hur barn kan göras delaktiga och få 
inflytande, kommer att presenteras under hösten. 
Eventuella beslut om åtgärder i förhållande till 
resultatet kommer även det att ske under hösten. 

Nämndmål 4 Grundskola: Andel elever som upplever 
att verksamheten ger möjlighet till inflytande och 
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ansvar är på samma nivå som 2016 i både årskurs 5 
och 8. Känslan av delaktighet är låg i årskurs 8. 

Åtta av sjutton skolenheter med årskurs 5 har nått 
målvärdet. 

Jämförelser i årskurs 8 kan göras med fristående regi. 
Resultat för fristående regi är på motsvarande nivå 
som för kommunal regi. 

Inflytande och ansvar för elever är områden som 
behöver förbättras. Indikator för det nya nämndmålet 
är "Andel elever i årskurs 5 och 8 som instämmer i 
attitydundersökning, delaktighet". 

Nämnden önskar att enkäten genomförs i ett 
sammanhang där skolan som grund för demokratiskt 
tänkande blir belyst. Nämnden kommer att 2018 ge 

produktionen i uppdrag att komplettera 
enkätundersökningen med intervjuer av fokusgrupper. 
Nämnden bedömer också att den årliga uppföljningen 
av de nationella målen kan identifiera brister och 
framgångsfaktorer och därför leda till ett mer 
genomgripande förbättringsarbete 

 

Målområdet visar alltså mindre god måluppfyllelse 
utifrån de mål som följs upp i delåret 

Eftersom endast fyra mål inom social sammanhållning 
följs upp i delåret kan dock ingen bedömning av 
målområdet som helhet ske. 
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Målområde: Kommunal organisation 
Nämndmål Indikator Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Utfall 

2016 

Mål-

värde 

2017 

Utfall 

2017 

delår 

Bedöm-

ning och 

trend 

Kommunens verksamheter ska 

eftersträva att möta medborgarnas 

önskemål av att kunna utföra 

tjänster dygnet runt 

E-tjänster, antal införda 

under året  
  13 15 ** 

  

**) Indikatorn presenteras för helår.  

 

Verksamheterna lägger ner stort engagemang för att 
uppfylla målet om möjlighet att utföra tjänster dygnet 
runt. 

Division Social omsorg: Inga e-tjänster har införts 
under året, då de e-tjänster som divisionen vill 
prioritera förutsätter integrering med våra 
verksamhetssystem. Av kommunens e-strategi 
framgår att sådana e-tjänster inte ska införas i 
nuläget. 

Division Barn Utbildning Kultur: Genom e-tjänster 
erbjuder förskolan idag dygnet runt service. Förälder 
kan ansöka om förskoleplats och besvara 
erbjudanden om plats, lämna och ändra schema, 
lämna och ändra inkomstuppgifter, beräkna avgift för 
förskoleplatsen, jämföra förskolor med varandra, 
lämna synpunkter och anmäla ärenden till Trygghets-
webben. Flera förskolor erbjuder SMS-tjänst till sina 
föräldrar där de kan sjuk- och friskanmäla sina barn 
dygnet runt samt meddela förskolan om andra 
ärenden. I dagsläget har nämnden ingen 
övergripande bild av hur många förskolor som 
erbjuder SMS-service, det planerar nämnden att 
undersöka under hösten. Utifrån medborgarnas 
önskemål kan flera e-tjänster nu genomföras via 
SMART-phone och I-pad. 

I grundskolan kan vårdnadhavare både 
frånvarorapportera och friskanmäla sitt barn via sms 
eller till enhetens telefonsvarare. Genom skolportalen 
edWise kan vårdnadshavarna följa sitt barns 
utveckling, boka utvecklingssamtal och se frånvaro-
statistik. Det går även att dygnet runt anmäla och 
ändra i sitt barns schema på fritidshemmet. Många 
skolor har en blogg och Nyköpings Högstadium har 
en Facebook grupp. Hemsidan innehåller mycket 
information om förskolors och skolors verksamheter. 

Biblioteket har som målsättning att kunderna ska 
kunna betala biblioteksskulder on-line och en fortsatt 
dialog förs med systemleverantören för att få till en 
bra kvittolösning vid betalning. Tjänsten "film on-line" 
är klar för användning. 

På Campus fortsätter arbetet med att förbättra 
befintliga tjänster. Bland annat har lärplattformen 
Moodle uppdaterats under 2017. Nya system 
undersöks och diskuteras kontinuerligt. Ett projekt har 
startats med fokus på införandet av Skolfederation/ 
Skolon vilket skulle kunna leda till stora förbättringar 
för studerande, bland annat då bara en inloggning 
behövs för samtliga system. 

Tekniska divisionen: Inga nya e-tjänster är lanserade 
hittills i år. Tre stycken väntar på att blir godkända. 
Dessa är ansökan - utfart till allmän väg, mottagning 
av schaktmassor för anläggningsändamål samt 
deklaration av schaktmassor eller andra avfalls-
massor. Projektet med fjärravlästa vattenmätare har 
startat under året. Felanmälanssystemet inom Gata/ 
Park/Hamn som infördes under 2016 används flitigt. 

Samhällsbyggnad: Kollektivtrafiken: E-tjänst med 
möjlighet att ansöka om skolskjuts digitalt används för 
100 % av skolskjutsansökningarna. 

Bygglov: E-tjänster för komplettering, remisser, 
meddelanden, ärendestatus med mera - 8 st - 
infördes i maj. E-tjänster för ansökan och anmälan 
beräknas kunna införas i september. 

Kommunledningskontoret: Under våren 2017 övertog 
IT ansvaret för skapande av e-tjänster för kommun-
ledningskontoret och har under våren och sommaren 
kunna påbörja arbetet med att planera för att starta 
upp arbetet. Inom fler enheter på kommunlednings-
kontoret pågår arbete med att skapa underlag för e-
tjänster och den tjänst som är klar för att börja 
använda hittills är Intresseanmälan gode män och 
förvaltare och fler tjänster planeras starta under höst 
och vinter. 

Eftersom endast ett mål inom kommunal organisation 
följs upp i delåret kan ingen bedömning av 
målområdet som helhet ske. 

 

 

1.2.4  Uppföljning av grunduppdraget 
Kommunfullmäktige följer upp grunduppdraget utifrån 
de områden och mått som finns angivna i 
Kommunens kvalitet i korthet (SKL:s jämförande 
statistik, KKiK). Resultatet för 2017 presenteras i 

årsbokslutet. Samtliga nämnder och styrelser följer 
upp grunduppdragen kontinuerligt och har ansvar för 
att åtgärder vidtas i de fall grunduppdrag inte uppfylls. 
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1.3 Ekonomisk redovisning 

1.3.1   Finansiell analys 
För att kartlägga och analysera resultat, utveckling 
och ställning för Nyköpings kommun används en 
finansiell analysmodell som utvecklats av Kommun-
forskning 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 

 
T o m AUGUSTI HELÅR 

  

Mnkr  

Utfall 

2017 

Förändr jmf 

2016 

Avvikelse 

mot budg 

Prognos 

2017 

Budget 

2017 

Avvikelse 

mot budg 

Utfall 

2016 

Nämnder -1 992 -120 3 -3 026 -2 985 -41 -2 881 

Produktionens resultat -10 -31 -4 -36 0 -36 -9 

Avgiftskollektivets resultat 4 2 4 2 0 2 4 

Verksamhetens nettokostnader -1 998 -149 4 -3 060 -2 985 -75 -2 886 

Finansförvaltningen inkl reavinster mm 2 064 144 37 3 088 3 041 47 2 920 

REDOVISAT RESULTAT 66 -4 41 28 56 -27 34 

Reavinster och andra justeringar -6 -3 -6 -4 0 -4 -5 

Resultat efter balanskravsjusteringar 60 -7 35 24 56 -31 29 

Synnerliga skäl: Användande av tidigare 

års resultat 
3 -1 3 6 0 6 8 

Medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0 0 0 

Balanskravsresultat/ 

Justerat resultat 
64 -8 38 30 56 -25 37 

Årets resultat/skatter och bidrag (%) 3,2 % -0,4 % +1,4 % 0,9 % 1,8 % -0,9 % 1,2 % 

 

 

Årets resultat 

 Kommunens justerade resultat visar på ett över-
skott med 64 mnkr per det 31 augusti. Det är en 
försämring jämfört med samma period förra året 
med 8 mnkr. 

 Jämfört med budget visar nämnderna ett budget-
överskott för perioden på 3 mnkr, produktionen 
ett underskott på 4 mnkr och avgiftskollektivet ett 
överskott på 4 mnkr, vilket sammanlagt ger ett 
budgetöverskott på 4 mnkr för verksamheterna.  

 Helårsprognosen för det justerade resultatet visar 
på ett positivt resultat om 30 mnkr vilket är 25 
mnkr sämre än budget.   

Åtgärder för att nå budget 

 Kommunstyrelsen har under 2017 begärt och fått 
redovisningar utifrån de negativa 
ekonomiprognoser som redovisats i 

månadsuppföljningarna. I augusti aviserade man 
beslut om åtgärder för att hejda 
kostnadsutvecklingen om kostnaderna fortsätter 
att öka. 

 Mer ingående beskrivningar om den förväntade 
utvecklingen finns beskrivet under respektive 
verksamhetsområde  

Balanskravsutredning med 
resultatutjämningsreserv, RUR 

 Balanskravet innebär att kommunens intäkter 
måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett 
eventuellt underskott mot balanskravet ska 
återställas inom de kommande tre budgetåren. 
Nyköping har inget underskott att återställa och 
förväntas inte få något underskott för 2017 
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 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. Med det prog-
nostiserade resultatet på +28 mnkr uppfyller inte 
kommunen kraven för att kunna göra någon 
avsättning till RUR.  

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

Fullmäktige beslutade i bokslutet 2016 om att 
öronmärka 37 mnkr för beslut 2016 och framåt. 
Av dessa har 3 mnkr utnyttjats fram till och med 

31 augusti 2017 som därmed undantas vid 
balanskravsutredningen ovan. Utifrån resultatet 
2017 bedöms det inte finnas förutsättningar att 
avsätta nya medel vid utgången av 2017. 

 Målet enligt budget 2017 är att årets resultat ska 
uppgå till minst 1,8 % av skatteintäkter och 
generella statsbidrag för 2017. Målet är uppfyllt 
per den 31 augusti med 3,2 % men beräknas inte 
kunna nås utifrån helårsprognosen där värdet 
endast uppgår till 0,9 %. 

Utvecklingen av intäkter och kostnader 

 Jämfört med förra året har verksamhetens netto-
kostnad januari-augusti ökat med 149 mnkr eller 
8,1 %. Under samma period har finansför-
valtningen ökat intäkterna med 144 mnkr eller 
7,5 %.  

 Prognosen för verksamhetens nettokostnad visar 
på en negativ budgetavvikelse med sammanlagt 
75 mnkr vilket skulle innebära en kostnadsökning 
med 6,0 % på helårsbasis. Finansförvaltningens 
prognos visar ett överskott med 47 mnkr innebär 
en ökning på 5,8 % på helår. 

 

Årets investeringar 

Pågående och planerade investeringar, 
mnkr 

ÅR 2017 TOTALT År 2017-2019 

  Utfall tom 
aug 2017 

Beslutad 
Budget 
2017 

Prognos 
8 2017 

Budget 
avvikelse 

Beslutad 
Budget 

Prognos 8 Budget 
avvikelse 

Pågående projekt (beslutad budget per 
projekt) 

215 398 405 -7 646 666 -20 

Planerade projekt med start 2017 - - 36 - - 598 - 

Planerade projekt med start 2018 o 
senare 

- - - - - 639* - 

Summa 215 791* 441 351 1 995* 1 903 92 

*Röda siffror är investeringsram från budget 2017-2019 

 

 Investeringsvolymen januari-augusti 2017 uppgår 
till 215 mnkr, vilket är 40 mnkr mer än 
motsvarande period förra året  

 Prognosen för pågående och planerade projekt 
för år 2017 är 441 mnkr vilket är 351 mnkr lägre 
än budget som uppgår till 791 mnkr. Största 
anledningen är att projekten tar längre tid än 
beräknat. Ny skola i Stigtomta, Vägporten samt 
ombyggnation av Oppeby- och Bryngelstorps-
skolan har försenats. 

 Den sammanlagda prognosen för pågående och 
planerade projekt åren 2017-2019 uppgår till 
1 903 mnkr vilket är 92 mnkr lägre än budget. 
Anledning är att framförallt utgifter för 
resecentrum skjutits framåt i tiden. 

 De mest kapitalintensiva projekten under året har 
varit Nyköpings gymnasium (Gripen), 
Hjortenbergsbadet, Nya lokaler till Tekniska 
divisionen på Arnö, Ny skola i Stigtomta och 
tunneln under Lennings väg vid Alpha.  

 För Nyköpings gymnasium prognostiseras ett 
överdrag med 10 mnkr beroende på 
tillkommande kostnader till följd av sprickbildning 
i hus B.  
Slutreglering pågår av Hjortensbergsbadet och 
den slutliga utgiften ser ut att bli 74 mnkr mer än 
ursprunglig budget, men 16 mnkr mindre än vad 
man har befarat i tidigare prognoser.  
Driftsättning av alla delar i renoveringen av 
Brandholmens avloppsreningsverk har försenats, 
vilket leder till ökade driftkostnader för 
kommunen. Investeringskostnaderna tros bli 1,5 
mnkr högre på grund av tillkommande 
spolvattensystem och ställningsbyggnationer i 
rötkammarna.   
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Investeringar med mest utfall under 
året, mnkr 

ÅR 2017 TOTALT alla år 

  Utfall 
tom 

augusti 
2017 

Budget 
2017 

Prognos 
8 2017 

Budget 
avvikelse 

Budget Prognos 8 Budget 
avvikelse 

Beräknad 
driftstart 

Nyköpings gymnasium (alla etapper o 
inventarier) 

81 118 117 1 313 323 -10 
Aug 

2018 

Hjortensbergsbadet (inkl konst o 
solceller) 

21 0 21 -21 152 225 -74 
Aug 

2016 

Nya lokaler tekniska divisionen 18 27 27 0 83 83 0 
Dec 

2016 

Ny skola i Stigtomta 23 69 57 12 219 219 0 
Jan 

2019 

Tunnel Lennings väg 11 10 9 1 12 11 1 
Mar 

2018 

Hemgården köp o renov paviljonger 5 5 5 0 5 5 0 
Dec 

2017 

Modernisering Brandholmens 
reningsverk 

4 6 7 -2 55 57 -2 
Dec 

2016 

Nävekvarns damm 4 8 7 1 10 10 0 
Okt 

2017 

Resecentrum (inkl planer, utr, 
projektering) 

3 36 5 30 390 388 2  

Relining VA-ledn Bryngelstorpsv 3 5 5 0 5 5 0 
Nov 

2017 

Gamla Kjellanders/Tenngjuteriet 
renovering 

2 2 2 0 2 2 0 
Aug 

2017 

Omega renovering 2 6 7 -1 51 51 0 
Aug 

2019 

Summa 171 284 260 23 1 242 1 326 -83  

 

 

Investeringsvolym och självfinansieringsgrad 

 

Bokslut 

2016 

Budget  

2017 

Delår 

2017 

Prognos 

2017 

Investeringsvolym 

efter avdrag för 

investeringsinkomster 

(netto, mnkr) 

355 791 215 441 

Investeringsvolym  / 

skatter o bidrag (%) 
12 % 26 % 10 % 14 % 

Självfinansierings-

graden av netto-

investeringar (%) 

66 % 30 % 83 % 45 % 

 

 

 

 Självfinansieringsgraden av investeringarna 
mäter hur stor andel av investeringarna som kan 
finansieras med årets resultat plus avskrivningar. 
100 % innebär att kommunen kan finansiera 
samtliga investeringar utan att behöva låna, och 
att kommunens långsiktiga finansiella handlings-
utrymme stärks. 

 Självfinansieringsgraden till och med augusti 
2017 är 83 %. Det innebär att investeringarna 
hittills under 2017 till viss del kunnat finansieras 
med befintliga medel. Kommunen har under 
perioden ökat lånen med 100 mnkr.  

 Prognosen för helåret visar att själv-
finansieringsgraden kommer att sjunka till 45 %.  

 



Delårsrapport 2017-08-31 
Ekonomisk redovisning 

18 (40) 

Risk och kontroll 

Soliditet 

 

Bokslut 

2016 

Budget  

2017 

Delår 

2017 

Soliditet enligt 

balansräkningen (%) 
37,1% 32,6% 37,1% 

Soliditet inkl. samtliga 

pensionsförpliktelser och 

löneskatt(%) 

8,9 % 5,8 % 10,0% 

 Målet för kommunens soliditet är att soliditeten 
inklusive samtliga pensionsförpliktelser ska vara 
större än 0 %. Målet är nått i delåret i och med att 
soliditeten uppgår till 10 %. 

Kommunalskatt 

 Kommunalskatten har under 2016 varit 21,48 %. 
Skattesatsen har varit oförändrad sedan 2004, 
bortsett från den skatteväxling med Landstinget 
som gjordes 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Pensionsåtagande och förvaltning av pensions-medel 

Mnkr 2017-08-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Avsättning för pensioner intjänade efter 1998, inkl löneskatt 246 241 229 221 

Kortfristig skuld för individuell del, inkl löneskatt 47 66 61 58 

Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade t o m 1998, inkl löneskatt 1 129 1 130 1 173 1 216 

Summa pensionsförpliktelser 1 422 1 434 1 463 1 494 

Finansiella pensionstillgångar 209 190 188 173 

Marknadsvärde 224 220 205 196 

Summa återlåning i verksamheten 1 198 1 214 1 258 1 298 

 

 Ur risksynpunkt är kommunens pensions-
förpliktelser viktiga att beakta eftersom skulden 
ska finansieras de kommande 50 åren. 
Kommunens totala åtagande för framtida 
pensioner uppgår den sista augusti 2017 till 
1 422 mnkr. En minskning med 1 % eller 12 mnkr 
jämfört med årsskiftet. 

 Av dessa redovisas 246 mnkr i balansräkningen 
som en avsättning och 1 129 mnkr återfinns 
utanför balansräkningen som en ansvarsför-
bindelse som avser pensioner intjänade tom 
1998. Ansvarsförbindelsen för de gamla 
pensionerna minskar successivt samtidigt som 
avsättningen för nya pensioner ökar något varje 
år. 

 Kommunen har finansiella placeringar i fonder 
hos externa förvaltare i enlighet med beslutade 
finansregler för att möta framtida likviditets-
påfrestningar med anledning av pensions-
utbetalningar. Placeringarna redovisas som 
kortfristiga placeringar och har ett bokfört värde 
på 209 mnkr. Marknadsvärdet per den 31 augusti 
2017 uppgår till 224 mnkr vilket är en ökning med 
4 mnkr sedan årsskiftet.  

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

Borgensbelopp, mnkr 

 

Riskgrupp 

14 

Riskgrupp 

25 

Riskgrupp 

36 

0 – 0,1 0,1 0,1 0,1 

0,1 – 0,5 0,8 0,5 0,6 

0,5 – 1,0  1,1  

1,0 – 10,0 1,6 15,0  

10,0 -   604,0 

Totalsumma 2,5 16,6 604,7 

Andel av total 0,4 % 2,7 % 96,9% 

 

 Kommunen har beslutade borgensförbindelser 
på 624 mnkr. Dessa är uppdelade på lån 
upptagna av föreningar mm (33 mnkr) och till 
bostadsförsörjning (591 mnkr).  

 Av de totala borgensåtagandena bedöms 97 % 
att ligga i riskgrupp 3, vilket innebär en låg risk 
för infriande.  

 

                                                
 
 
4
 Föreningar och bostäder med större risk för infriande. 

5
 Föreningar, med måttlig risk för infriande. 

6
 Kommunägda bostadsföretag, egnahem med statliga 

bostadslån, bostadsrättsföreningar, lån i fastigheter där 
kommunen fått pantbrev, d v s lägre risk för infriande. 

Avtal och överenskommelser 

 I överenskommelsen med Sverigeförhandlingen 
om finansiering av Ostlänken ingår att staten 
finansierar grundutförande av stationer och 
järnvägsanläggningen medan Nyköpings 
kommun åtar sig att medfinansiera med 84 
miljoner kronor varav Landstinget lovat svara för 
hälften. Nyköpings kommun lovar vidare att det 
ska byggas 7 400 bostäder i kommunen inom 
avtalstiden till och med 2035.  

 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. Första utbetalningen i 
enlighet med avtalet skedde till Länstrafiken i 
slutet av 2012 och slutreglering har skett under 
2017. Kostnaden för medfinansieringen skrivs av 
på 25 år.  

 Kommunen tecknade 2015 ett aktieöver-
låtelseavtal med dotterföretaget Stadshuset i 
Nyköping AB om överlåtelse av aktier i 
Nyköpingshem AB, Gästabuds-staden AB samt 
Nyköping Vattenkraft AB. De tidigare 
dotterbolagen ägs nu indirekt via 
koncernmoderbolaget Stadshuset i Nyköping AB. 

 I oktober 2011 ändrades hyresavtalet med 
Eberspächer Exhaust Technology Sweden 
(tidigare SWENOX) som nu löper till och med 
2018. Företaget har fram till dess hyrt lokaler i 
företagsparken på Arnö med en bindningstid om 
20 år. För att kunna stärka bolagets 
kapitalförsörjning i ett starkt utvecklingsskede vill 
bolaget ta in en finansiär som går in med kapital i 
bolaget. Finansiärens villkor var en kortare 
bindningstid på hyresavtalet för lokalerna. 
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1.3.2 Driftsredovisning 

 
Januari –  augusti Helår 

Mnkr 
Utfall 

2017 

Utfall 

2016 

För-

ändring 

17-16 

Budget 

avvikelse 

2017 

Prognos 

2017 

Budget 

2017 

Budget- 

avvikelse 

Nämnder   
   

  
  Barn- och ungdomsnämnden -668 -633 -36 -9 -1 002 -989 -13 

UAIN -175 -167 -7 3 -266 -266 0 

Kultur- och fritidsnämnden -71 -59 -12 1 -112 -109 -3 

Vård och omsorgsnämnden -619 -581 -39 -8 -933 -917 -17 

Socialnämnden -141 -136 -5 -11 -207 -195 -12 

BTN Skattekollektivet -58 -52 -6 4 -90 -94 4 

Miljönämnden -9 -7 -1 -1 -11 -12 2 

Kommunfullmäktige -4 -4 -0 0 -6 -6 0 

Kommunstyrelsen -244 -223 -21 22 -393 -391 -2 

Överförmyndarnämnden -2 -8 6 1 -4 -5 0 

Övriga nämnder -1 -1 -0 0 -2 -2 0 

Summa nämnder -1 992 -1 871 -120 3 -3 026 -2 985 -41 

                

Divisioner/produktion               

Division Barn Utbildning Kultur 1 22 -21 9 -3 0 -3 

Division Social omsorg -35 -19 -17 -37 -39 0 -39 

Tekn divisionen Skattekollektivet 4 8 -4 6 1 0 1 

Samhällsbyggnad 17 6 11 15 5 0 5 

Räddning o Säkerhet 3 3 -0 3 1 0 1 

Summa divisioner -10 20 -31 -4 -36 0 -36 

                

Avgiftskollektiven                

Vatten och Avlopp 2 1 1 2 -1 0 -1 

Renhållning 2 0 1 2 3 0 3 

Summa avgiftskollektiven 4 1 2 4 2 0 2 

Verksamhetens nettokostnader -1 998 -1 850 -149 4 -3 060 -2 985 -75 

                

Finansen 2 062 1 921 141 35 3 090 3 041 49 

Reavinster mm 2 -1 4 2 -2 0 -2 

Redovisat resultat 66 70 -4 41 28 56 -27 

                

Tidigare års resultat 3 4 -1 3 6 0 6 

Reavinster mm -6 -3 -3 -6 -4 0 -4 

Summa justeringar enligt balanskravet -2 1 -4 -2 2 0 2 

Balanskravsresultat/Justerat resultat  64 72 -8 38 30 56 -25 
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Barn- och ungdomsnämnden 

 Nämnden redovisar ett negativ resultat för 
perioden motsvarande -9 mnkr. Orsak till 
budgetavvikelsen är volymdifferenser, högre 
kostnad för tilläggsbelopp och köp av annan 
huvudman. Det är färre elever i förskoleklass 
och grundskola. I förskola och grundsärskola 
(nivå 3 och 5) är det fler elever än budgeterat.  

 Nämnden redovisar en prognos med negativ 
avvikelse med –13 mnkr för helåret.  I 
förskoleklass är det ett överkott på 2 mnkr och 
störst underskott är det i förskola med -5 mnkr 
och grundskola med -8 mnkr. Avvikelsen beror 
dels på att det är fler barn i förskola (22) och 
grundsärskola (nivå 3 och 5) och dels på att 
kostnaden för tilläggsbelopp och köp av annan 
huvudman är högre än budgeterat. Det är färre 
elever i förskoleklass (-16) och grundskola (-11). 
Trots färre elever i grundskola gör kostnaden för 
tilläggsbelopp och köp av annan huvudman att 
grundskola har ett underskott. 

Utbildnings- arbetsmarknads- och 
Integrationsnämnden 

 För perioden januari - augusti 2017 visar UAIN 
på ett positivt resultat motsvarande 3 mnkr. 
o Kostnadssidan ligger på -1 mnkr men 

balanseras av intäktssidan som visar +4 
mnkr. 

o SFIs avvikelse på kostnadssidan beror på 
större volymer än budgeterat, -1 mnkr. 

o Högre statsbidrag än budgeterat från 
Migrationsverket står för avvikelsen på 
intäktssidan. 

o SFIs avvikelse på intäktssidan, +2 mnkr. 
o Gymnasieutbildningens avvikelse på 

intäktssidan, +1 mnkr. 
o Dock får man inte glömma att uppbokningen 

på intäktssidan på 6 mnkr för statsbidrag till 
Gymnasieutbildning vårterminen 2017 är 
preliminär. 

 Totalt sett pekar prognosen på att UAINs 
resultat för 2017 ska hålla sig inom budgeterad 
ram. Prognosen pekar på att både 
kostnadssidan och intäktssidan för SFI kommer 
att skilja 3 mnkr jämfört med budget, men de tar 
ut varandra. UAIN har bokat upp en preliminär 
kostnad för externa utbildningsanordnare för juli 
och augusti och på grund av den osäkerheten 
gör inte UAIN någon justering i sin prognos till 
delårsrapporten. 

Kultur- och fritidsnämnden  

 Nämnden redovisar ett positivt utfall 1 mnkr 
jämfört med budget, huvudsakligen på grund av 
att kulturskolans ersättning ännu ej är utbetald för 
höstterminen, samt avvikelse avseende lämnade 
bidrag på grund av förskottsbetalning i ett fall. 

 Nämnden redovisar en prognos utfall helår på 
-3 mnkr bland annat pga att försiktighetsprinicpen 
tillämpats avseende ersättningskrav som är 
under diskussion. 

Vård- och omsorgsnämnden 

 Periodens resultat uppgår till –8 mnkr, vilket är 
lågt i relation till bedömd årsprognos. 
Anledningen är att antalet placeringar ökar 
successivt. Dessutom kommer kostnaden för den 

sist öppnade avdelningen på Myntan att börja 
utfalla fr o m oktober. Detsamma gäller 
fördyringen av Hultersta då kommunen tar över 
driften fr o m september. 

 Prognosen för helåret innebär en negativ 
budgetavvikelse på -17 mnkr. Det är fullt ut de 
stora volymökningarna inom 
funktionshinderområdet som ligger bakom 
underskottet. Om byggnation av bostäder för 
funktionsnedsatta tog fart, skulle dyra externa 
placeringar kunna tas hem och på så sätt spara 
närmare 10 mnkr.  

Socialnämnden 

 Socialnämndens samlade utfall per augusti 
månad visar en avvikelse med -11 mnkr. Störst 
budgetavvikelse finns inom ekonomiskt bistånd 
med -9 mnkr. 

 Socialnämnden lämnar för helåret en samlad 
prognos på -12 mnkr. Avvikelsen gäller i sin 
helhet ekonomiskt bistånd.  

Bygg- och tekniknämnden, skattekollektivet 

 Den positiva budgetavvikelsen för perioden på 
4 mnkr för den skattefinansierade verksamheten 
beror på ökade parkerings- och bygglovintäkter.  
Kostnader inom "Till nämndens förfogande" 
bokförs under aktuell verksamhet och har  
inte utnyttjats fullt ut under perioden.  

 Den positiva prognosen på 4 mnkr för den 
skattefinansierade verksamheten beror främst på 
ökade intäkter från parkering och bygglov samt 
något minskade kapitaltjänstkostnader och 
minskade administrativa nämndkostnader. På 
grund av det ekonomiska läget i kommunen 
avstår Bygg- och tekniknämnden från att 
använda det prognostiserade överskottet till 
ytterligare beställningar. 

Miljönämnden 

 Periodens utfall är sämre än budget. Dock har 
inte de lägre kostnaderna för personal bokats 
upp vilket gör att det inte är riktigt rättvisande.  

 På helåret prognostiseras för en förbättring av 
resultatet jämfört med budget. Detta beror på att 
kostnaderna varit lägre pga. vakanser inom 
verksamheterna. Därmed har inte heller 
uppdragen utförts i den utsträckning som 
planerats. 

Kommunstyrelsen 

 Utfallet för Kommunstyrelsen visar ett plus mot 
budget på 22 mnkr per augusti då flera stora 
kostnadsposter inte avräknas förrän vid årets 
slut. KS ofördelat har ett budgetöverskott med 6 
mnkr och Kommunledningskontoret visar 10 
mnkr plus för perioden. Se vidare under 
Kommunledningskontoret nedan.  

 KS beräknar överskrida budget med totalt -2 
mnkr vid årets slut. Bland minusposterna finns 6 
mnkr avseende evakueringskostnader för 
Stigtomta skola och 1 mnkr i utrangeringskostnad 
av påbörjad utredning/investering för flytt av 
tekniska kontoret till Brandholmen.  
Utifrån regelverket om bidrag på lika villkor 
prognostiseras en tillkommande kostnad för 
Skolverksamheterna på 6 mnkr, där högstadiet 
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står för den största delen.  
Kustledningens delar under skattekollektivet 
beräknar ett minus mot budget på 1 mnkr mot 
budget främst beroende på att kapitalkostnader 
är högre än budgeterat, samt även något ökade 
driftskostnader.  
På plussidan innebär en ny beräkningsmetod 
avseende borgensavgift för Nyköpingshem ökade 
intäkter med 1 mnkr. Kost och städ utredning 
beräknas inte medföra några kostnader under 
året och tillsammans med ännu ej utfördelade 
medel samt ofördelade kapitaltjänstkostnader 
som inte kommer att nyttjas prognostiseras ett 
överskott med 9 mnkr jämfört med budget.  
Inom KLK:s verksamheter beräknas ett 
budgetöverskott med totalt 3 mnkr. Se vidare 
under Kommunledningskontoret nedan. 

Överförmyndarnämnden 

 Utfallet för perioden överskrider budget. Orsaken 
är att ett större antal årsräkningar granskats tidigt 
på året och därför medfört högre utbetalning av 
arvode. Det finns ett överskott på 
personalkostnader vilket främst beror på lägre 
vikariekostnader på vakant tjänst. Nämnden har 
kostnader för arvoden till ensamkommande barn 
som utbetalas av migrationsverket i efterhand. 
Kostnaderna för arvoden kommer därför 
månaden efter eller ännu senare.  

 Prognos för helåret är att nämndens resultat 
följer budget. 

Division Barn, Utbildning och Kultur 

 Divisionens sammanlagda budgetavvikelse för 
delårsperioden är positiv och uppgår till 9 mnkr 
varav Barn och ungdom redovisar +4 mnkr och 
Utbildning +5 mnkr.  
Divisionens intäkter är 4 mnkr högre än 
budgeterat och beror främst på högre statsbidrag 
från Skolverket för högre lärarlöner, 
lågstadiesatsningen och fritidshemsatsningen. 
De två sistnämnda har bland annat finansierat 
personal som handleder andra lärare och jobbar 
med utveckling. 
Divisionens kostnader är 5 mnkr (1 %) lägre än 
budgeterat och beror på positiva avvikelser inom 
övriga kostnader medan däremot 
lönekostnaderna är 8 mnkr (1 %) högre än 
budgeterat. De högre lönekostnaderna motsvarar 
det statsbidrag som erhållits för högre lärarlöner.  
Jämfört med motsvarande period föregående år 
är intäkterna i år 5 % högre medan kostnaderna 
har ökat med 7 %. Lönekostnaderna har ökat 
med 9 %. 

 Divisionens helårsprognos är ett underskott med 
-3 mnkr (-0,3 % av omsättningen). Prognosen 
fördelar sig på Barn o Ungdom -6 mnkr och 
Utbildning +3 mnkr. Vuxenutbildningen och F-6 
skolorna prognostiserar en positiv 
budgetavvikelse medan prognosen är negativ 
inom förskola, fritidshem och högstadiet. 
Gymnasiet prognostiserar ett nollresultat. 
Inom de verksamheter som har en negativ 
prognos pågår aktiviteter som till exempel 
översyn av placeringsrutiner i förskolan och 
utredning för att förtydliga vilka specifika delar av 
organisationen inom åk 7-9 som är särskilt 

ekonomiskt belastade jämfört med den ersättning 
som tilldelas. 

Division Social Omsorg 

 Divisionens ekonomiska utfall är en 
budgetavvikelse på -37 mnkr, vilket är en 
väsentlig försämring relativt motsvarande 
tidpunkt föregående år. Försämringen gäller 
såväl vård- och omsorgs- som sociala 
verksamheterna.  
Generella orsaker till de stigande underskotten är 
kostnader utöver budget för löneökningar, 
sjukskrivningar och övertid. För vård och omsorg 
tillkommer därutöver kostnader för obalanser i 
flera verksamheter, av vilka hemtjänsten står för 
det största underskottet. De sociala 
verksamheternas underskott består i högre 
kostnader för externa placeringar. I viss mån 
kompensenseras detta av lägre kostnader för 
personal, till följd av ofrivilliga vakanser. 
Gemensamma funktioner uppvisar vissa 
överskott. 

 Divisionens prognos (-39 mnkr) är i stort sett i 
nivå med föregående prognos -40 mnkr (juni). 
Den inbördes fördelningen skiljer sig dock åt. 
Vård och omsorg har ökat sin negativa prognos 
medan de sociala verksamheterna minskat sin 
negativa prognos. De största försämringarna 
ligger inom verksamheterna hemtjänst samt äldre 
och demensboende, korttidsvård och 
dagverksamhet. 

Tekniska divisionen 

 Tekniska divisionen exklusive avgiftskollektivet 
redovisar ett utfall om +4 mnkr per 31 augusti. 
Detta är en avvikelse mot budget med +6 mnkr 
och härrör främst från lönekostnader där har 
divisionen en positiv avvikelse om 5 mnkr på 
grund av att verksamheterna har haft ett stort 
antal vakanser under året som nu är tillsatta. 
Jämfört med föregående år så är det en positiv 
avvikelse med 1 mnkr (5 mnkr 2016) främst 
beroende på vakanser inom verksamheterna. 

 Tekniska Divisionen prognosticerar ett positivt 
resultat om 1 mnkr då verksamheterna har haft 
vakanser under året, vilket är en liten förbättring 
gentemot föregående års resultat. 

Samhällsbyggnad 

 Pga det svåra rekryteringsläget och flertal 
vakanser på fler enheter inom Samhällsbyggnad 
är utfall på personalkostnader 5 mnkr lägre än 
periodens budget. Enheten för Samhällsbetalda 
resor redovisar lägre kostnader för skolskjuts 
6 mnkr vilket delvis har nyttjats för ökade 
kostnader för den allmänna kollektivtrafiken. En 
del oförutsedda intäkter har erhållits under 
perioden i samband med 
exploateringsavverkning, avslutade 
exploateringsprojekt samt intäkter i form av 
utdelning, 5 mnkr. Internräntan är lägre då det 
totala utgående saldot på exploaterings projekt 
minskat.  

 Det uppkomna överskottet på personalkostnader, 
lägre skolskjutskostnader och de oförutsedda 
intäkterna används delvis till att möta den dåliga 
intäktsutvecklingen trots ökat resande inom den 
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allmänna kollektivtrafiken samt att flera enheter 
inom Samhällsbyggnad använder konsulter för 
att upprätthålla verksamheten. Extra insatser 
planeras inom markförvaltning i form av rivning 
av förfallen byggnad och ökat underhåll. 

 

Exploateringar 

Mnkr 

Utfall tom  
augusti Prognos 

helår 
Budget 

avvikelse 
2017 2016 

Ingående värde 1 
januari 

279 320  279  15  

Utgifter 5 3  22  49  

Inkomster -17 -10  -66 -45  

Andra justeringar - -1   -   

Årets förändring -12 7  -44  4  

         

Utgående värde 267 312  235 19  

 

 Prognosen för exploateringsutgifterna 2017 är ca 
49 mnkr lägre än beräknat och inkomsterna 
beräknas bli 45 mnkr lägre. Vilket ger ett 
överskott  på ca 4 mnkr jämfört med budget 
bortsett från avvikelse i ingående värde och  
under förutsättning att planerad försäljning och 
byggnationer genomförs under året . Flera stora 
projekt som Förrådet, Björshult och Hemgården 
är försenade jämfört med budget.  

Exploateringar med högst bokfört 

värde 

Mnkr 

Utgående värde  

2017-08-31 

Arnö industriområde 71,8 

Väderbrunn 49,7 

Påljungshage 1 34,4 

Hemgården 24,7 

Rosenhill 14,3 

Marieberg 13,0 

Arnö Karlslund 11,0 

 

Exploateringar med mest 
omsättning under året  

Mnkr 

Inkomster 

2017 

Utgifter 

2017 

Arnö Rosenhill 6,3 5,2 

Arnö Brygga 4,2 0,6 

Väderbrunn 2,4 - 

Exensberg 2,2 - 

Malmbryggshagen 1,4 0,2 

Ind. omr bakom Thorsman - 2,0 

 

Räddning och säkerhet 

 Delårsresultatet visar ett positivt utfall på 3 mnkr 
där 1 mnkr är resultatet för 
samarbetskommunerna. Främsta avvikelserna 
mot budget är personalvakanser och större inköp 
som genomförs under hösten. Även högre 
intäkter för automatiska brandlarm bidrar till det 
positiva utfallet. 

 Prognosen för helår 2017 är 1 mnkr. 
Samarbetskommunerna prognostiseras ett 
smärre positivt resultat. Kommande och 
genomförda rekryteringar, ökat fordonsunderhåll 
under hösten bidrar till att prognosen minskar i 
jämförelse med delåret. Överskottet beror på 
personalvakanser till och med delåret och högre 
intäkter för automatlarm. 

Kommunledningskontoret 

 Utfallet för Kommunledningskontoret visar ett 
budgetöverskott med 10 mnkr för delåret. Hälften 
av avvikelsen drygt 5 mnkr beror på upparbetade 
vakanser och 3 mnkr på grund av icke 
budgeterade biljettintäkter inom Näringsliv. 
Kostnader för ett antal kommande aktiviteter bl.a. 
övergripande utbildningar samt uppgradering av 
system infaller senare på året. 

 Det förväntade resultatet vid årets slut är 3 mnkr. 
Största avvikelseposten mot budget är 
personalkostnader med en prognos på 6 mnkr 
beroende på vakanser under året. Avtal för 
internationell marknadsföring kommer inte att 
upphandlas förrän 2018 varför årets budget på 1 
mnkr inte kommer att användas. Avveckling av 
nuvarande lönesystem beräknas uppgå till 3 mkr.  

 

Avgiftskollektiven  

 Avgiftskollektiven visar en positiv 
budgetavvikelse på 4 mnkr för perioden. 
Avvikelsen beror till största delen på att avsatta 
medel ännu inte använts.  

 Avgiftskollektiven prognosticerar ett överskott på 
2 mnkr för 2017. Resultatet kommer att regleras 
mot tidigare års resultat. 
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Finansförvaltningen  

 
T o m AUGUSTI HELÅR 

  

Mnkr  

Utfall 

2017 

Förändr jmf 

2016 

Avvikelse 

mot budg 

Prognos 

2017 

Budget 

2017 

Avvikelse 

mot budg 

Utfall 

2016 

Skatteintäkter 1 682 85 15 2 510 2 500 9 2 405 

Generella statsbidrag 383 50 -5 585 582 3 541 

Räntenetto 11 15 29 7 -27 34 -8 

Övrigt inkl pensionskostnader -14 -9 -4 -12 -15 3 -16 

Summa finansförvaltning 2 062 141 35 3 090 3 041 49 2 923 

Användande av tidigare års resultat -3 1 -3 -6 0 -6 -8 

Reavinster 6 3 6 4 0 4 5 

Redovisad nettointäkt, mnkr 2 064 144 37 3 088 3 041 47 2 920 

 

 För perioden januari-augusti redovisar 
Finansförvaltningen sammantaget ett överskott 
på 35 mnkr jämfört med budget. Utfallet av 
skatteintäkterna är 15 mnkr bättre än budget. Det 
är främst skatteunderlaget för inkomståret 2015 
som blev betydligt högre än beräknat vilket spiller 
över på de efterkommande åren. Antalet 
invånare ligger i nivå med budget.  

 Med anledning av lägre räntenivåer och lägre 
investeringstakt är räntekostnaderna 9 mnkr 
lägre än budget. Den lägre investeringstakten 
innebär också 2 mnkr lägre internränteintäkt 
vilket innebär en nettoeffekt på 7 mnkr bättre än 
budget. Rebalansering av finansportföljen i syfte 
att åstadkomma en divestering av 
pensionsplaceringarna har genererat 
vinsthemtagningar på ca 16 mnkr. Dessa var ej 
budgeterade. Även avkastningen på 
placeringarna är 3 mnkr högre än budget. 

 Kostnaden för pensioner är 5 mnkr högre än 
budget utifrån den pensionsprognos som erhölls 
från Skandia per den 31 augusti 2017. Samtidigt 
är den interna intäkt som ska täcka 
pensionskostnaderna 7 mnkr högre än budget 
pga av högre lönekostnader än beräknat. Det 
innebär att nettoeffekten är 2 mnkr bättre än 
budget vad gäller pensionerna. I finansens 
resultat ingår också uppbokning av 
avgiftskollektivets resultat med -4 mnkr. Detta 
kommer att regleras i bokslutet  

 Helårsprognosen för Finansförvaltningen visar ett 
överskott på 49 mnkr. Prognosen för skatter och 
generella statsbidrag beräknas bli 12 mnkr högre 
än budgeterat varav prognosen för 
skatteintäkterna är 9 mnkr bättre än budget.  

 De externa räntekostnaderna beräknas för 
helåret bli 16 mnkr lägre än budget. Den lägre 
investeringstakten innebär 3 mnkr lägre 
internränteintäkt vilket innebär en nettoeffekt på 
13 mnkr bättre än budget för helåret. 
Obudgeterade utdelningar samt vinster vid 
försäljning av värdepapper beräknas ge ett 
överskott på 17 mnkr för helåret.  

 Pensionskostnaderna beräknas för helåret bli 
2 mnkr högre än budget utifrån den 
pensionsprognos som erhölls från Skandia per 
den 31 augusti 2017. Samtidigt beräknas den 
interna intäkt som ska täcka pensions-
kostnaderna bli 8 mnkr högre än budget utifrån 
utfallet i lönerörelsen. Det innebär att 
nettoeffekten för helåret beräknas bli 6 mnkr 
bättre än budget.  
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1.3.3   Kommunkoncernen 
 Kommunkoncernens redovisade resultat för 

delårsperioden uppgår till 114 mnkr vilket är 
6 mnkr bättre än motsvarande period föregående 
år. Orsaken är främst ett bättre resultat för 
Gästabudsstaden, Nyköpings Hem och NOVF.  

 Omsättningen (definieras som verksamhetens 
intäkter, skatteintäkter samt inkomst- och 
kostnadsutjämningsbidrag) har ökat med 7 % 
jämfört med föregående år.  

 Finansnettot är positivt och uppgår till 6 mnkr. 
Nyköpingshem står för 28 % av koncernens 
låneskuld. Låneskulden har ökat med 4,7 % sen 
årsskiftet på grund av ökad upplåning i 
kommunen. 

 Balansomslutningen har ökat med 186 mnkr sen 
årsskiftet och uppgår till 5 515 mnkr. Ökningen 

avser främst materiella anläggningstillgångar 
inom kommunen och Nyköpingshem. 
Koncernens samlade anläggningstillgångar 
består till 96 % av kommunens samt Nyköpings-
hems fastigheter och anläggningar.  

 Under delårsperioden har det egna kapitalet ökat 
med 5 % och soliditeten uppgår nu till 39,8 % 
vilket är en ökning med 0,6 procentenheter sen 
årsbokslutet. 

 

 

 

 

Mnkr T o m AUGUSTI HELÅR 

Delårsresultat för respektive företag i 

kommunkoncernen (exkl. elimineringar)  

Utfall 

2017 

Utfall 

2016 

Förändring 

16-15 

Bokslut  

2016 

Nyköpings kommun 66,1 70,1 -4,0 34,1 

Nyköpingshem AB 31,4 30,0 1,4 31,0 

Nyköpings Fastighetsförvaltnings AB 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gästabudsstaden AB 4,0 2,1 1,9 3,4 

Stadshuset i Nyköping AB -1,2 -0,5 -0,7 -0,1 

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

NOVF 6,2 2,9 3,4 -0,1 

Nyköpings Vattenkraft AB -0,8 -0,6 -0,2 -2,3 
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2 Räkenskaper 

2.1   Resultaträkning 

Mnkr  Kommunen Sammanställd 

redovisning 

 Not Jan-Aug 

2017 

Jan-Aug 

2016 

Jan-Aug 

2017 

Jan-Aug 

2016 

Verksamhetens intäkter 1 645  598  800  766  

Verksamhetens kostnader 2 -2 545  -2 348  -2 597  -2 427  

Avskrivningar 3 -112  -106  -149  -141  

Verksamhetens nettokostnader  -2 012  -1 856  -1 946  -1 801  

  
    

Skatteintäkter 4 1 682  1 597  1 682  1 597  

Inkomst- o kostnadsutjämningsbidrag 5 383  334  383  334  

Finansiella intäkter 6 27  10  27  9  

Finansiella kostnader 7 -14  -15  -21  -22  

Resultat före extraordinära poster  66  70  125  116  

  
    

Skattekostnad 8 0  0  -12  -9  

Redovisat resultat  66  70  114  108  

  
    

Justeringar enligt balanskravet 9 -2 1  0  0  

Periodens resultat enligt balanskravet  64  71  114  108  
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2.2   Balansräkning 
  Kommunen 

 

Sammanställd redovisning 

  2017-08-31 

 

2016-12-31 2017-08-31 2016-12-31 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar  3 045 2 936 4 583 4 419 

- varav mark, byggnader o tekniska anläggningar 20 2 843 2 717 4 368 4 188 

- varav maskiner o inventarier 21 201 219 215 231 

Finansiella anläggningstillgångar 22 221 221 86 86 

Summa anläggningstillgångar  3 266 3 157 4 668 4 504 

Bidrag till statlig infrastruktur 23 46 48 46 48 

Omsättningstillgångar      

Förråd o mark under exploatering 24 268 279 269 280 

Fordringar 25 335 322 285 285 

Kortfristiga placeringar 26 209 190 209 190 

Kassa o bank 27 36 19 37 22 

Summa omsättningstillgångar  849 810 800 777 

SUMMA TILLGÅNGAR  4 161 4 015 5 515 5 329 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER      

Eget kapital 28 1 543 1 488 2 194 2 091 

- varav periodens resultat  66 34 114 67 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner o förpliktelser 29 246 241 251 247 

Avsättningar för skatter 30 0 0 13 9 

Återställning deponi 31 3 3 3 3 

Citybanan 32 0 0 0 0 

Summa avsättningar  248 244 267 259 

Skulder      

Långfristiga skulder 33 1 717 1 610 2 387 2 280 

Kortfristiga skulder 34 652 673 667 699 

Summa skulder  2 369 2 283 3 054 2 980 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O 

SKULDER 

 

4 161 4 015 5 515 5 329 

PANTER O ANSVARSFÖRBINDELSER      

Pensionsförpliktelser 35 1 129 1 130 1 129 1 130 

Övriga ansvarsförbindelser 36 0 0 0 0 

Borgensåtaganden 37 624 700 20 24 

SUMMA PANTER O ANSVARSFÖRBINDELSER  1 749 1 829 1 150 1 154 
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2.3   Noter 
Noter Resultaträkning Kommunen Sammanställd redovisning 

Mnkr Jan-Aug 

2017 

Jan-Aug 

2016 

Jan-Aug 

2017 

Jan-Aug 

2016 

not 1 Verksamhetens intäkter     

 Driftredovisning, verksamheten 2 729,1 2 513,2 2 729,1 2 513,2 

 avgår övr interna poster -2 084,2 -1 915,0 -2 084,2 -1 915,0 

 Bolagens intäkter - - 242,4 227,7 

 avgår koncerninterna intäkter - - -87,5 -59,8 

 Verksamhetens intäkter 644,8 598,2 799,7 766,1 

 Fördelade enligt nedan:     

 Försäljningsintäkter, övr ersättn o intäkter 23,2 20,8   

 Taxor och avgifter 183,1 172,3   

 Hyror och arrenden 94,1 93,3   

 Bidrag 243,7 214,5   

 Försäljning av verksamhet och tjänster 90,5 85,8   

 Försäljning av exploateringsfastigheter 1,8 0,4   

 Övriga intäkter 0,0 0,1   

 Interna fördelningar 2,4 8,0   

 Reavinst anläggningstillgångar 5,9 2,9 5,9 5,1 

       Verksamhetens intäkter 644,8 598,2 799,7 766,1 

 Varav jämförelsestörande intäkter 

  

  

 Återbetalda försäkringspremier AFA 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Reavinst materiella anläggningstillg 5,9 2,9 5,9 0,0 

 Jämförelsestörande intäkter 5,9 2,9 5,9 0,0 

      

not 2 Verksamhetens kostnader     

 Driftredovisning, verksamheten -4 741,4 -4 368,9 -4 741,4 -4 368,9 

 avgår avskrivningar/nedskrivningar verksamheten 111,8 105,8 111,8 105,8 

 avgår övriga interna poster 2 084,2 1 914,8 2 084,2 1 914,8 

 Bolagens externa kostnader   -139,1 -137,9 

 avgår koncerninterna kostnader - - 87,5 59,8 

 Verksamhetens kostnader -2 545,4 -2 348,4 -2 597,0 -2 426,7 

 Fördelade enligt nedan:     

 Lämnade bidrag -99,1 -88,4   

 Lönekostnader -1 312,2 -1 218,4   

 Övriga personalkostnader -108,6 -100,9   

 Material -119,5 -110,6   

 Lokalhyra och städ -154,0 -149,1   

 Köp av tjänst/verksamhet -750,3 -675,1   

 Övriga kostnader -0,1 -0,8   

 Interna fördelningar 0,0 0,0   

 Reaförluster materiella anläggningstillgångar -1,6 -5,1 -1,6 -5,1 

  

 

 

 

    

 Verksamhetens kostnader -2 545,4 -2 348,4 -2 597,0 -2 426,7 
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Noter Resultaträkning Kommunen Sammanställd redovisning 

Mnkr Jan-Aug 

2017 

Jan-Aug 

2016 

Jan-Aug 

2017 

Jan-Aug 

2016 

 Varav jämförelsestörande kostnader     

 Ianspråkstagande av tidigare års resultat -3,4 -4,2 -6,1 -4,2 

 Reaförluster materiella anläggningstillgångar -1,6 -5,1 -1,6 -5,1 

 Jämförelsestörande kostnader -5,0 -9,3 -7,7 -9,3 

      not 3 Avskrivningar     

  Mark, byggnader o tekniska anläggningar -62,9 -59,8 -95,8 -91,0 

  Styr- o övervakningsanläggning för energibesparing - -4,8 0,0 -4,8 

  Maskiner o inventarier -42,9 -42,5 -44,6 -44,6 

  Koncerninterna förvärv - - -0,1 0,0 

  Anläggningstillgångar nedskrivning - - - - 

  Exploatering nedskrivning     

  Bolagens nedskrivningar   0,0 0,0 

  Avskrivningar -105,8 -107,1 -140,5 -140,5 

       

not 4 Skatteintäkter     

 Kommunala skatteintäkter     

 Preliminära skatteinbetalningar 1 691,7 1 609,6 1 691,7 1 609,6 

 Preliminär slutavräkning innevarande år -14,3 -12,6 -14,3 -12,6 

 Definitiv slutavräkning tidigare år 4,5 0,0 4,5 0,0 

 Skatteintäkter 1 682,0 1 597,0 1 682,0 1 597,0 

 Vid preliminär slutavräkning har RKR:s rekommentation 4.2 använts, d v s prognosen baseras på Sveriges 

Kommuner och Landstings beräkningar enligt cirk 16:65 och 17:42 

      not 5 Inkomst o kostnads-utjämningsbidrag     

 Inkomstutjämning 283,7 265,8 283,7 265,8 

 LSS bidrag 3,1 -4,5 3,1 -4,5 

 Kommunal fastighetsavgift 55,8 60,2 55,8 60,2 

 Regleringsavgift -0,4 -1,2 -0,4 -1,2 

 Kostnadsutjämning 23,7 13,2 23,7 13,2 

 Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Införandebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Tillfälligt flyktingstöd 17,3 0,0 17,3 0,0 

 Summa Inkomst o kostnadsutjämningsbidrag 383,3 333,5 383,3 333,5 

      not 6 Finansiella intäkter     

 Ränteintäkter o liknande poster 7,1 2,2 6,9 1,0 

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

 Utdelningar övriga fonder/aktier 3,8 8,0 3,8 8,0 

 Reavinst fonder/aktier 16,0 0,0 16,0 0,0 

 Finansiella intäkter 26,9 10,1 26,7 9,0 

  

 

 

 

 

    

not 7 Finansiella kostnader     

 Räntekostnader -10,9 -13,6 -17,7 -21,2 

 Indexuppräkning av avtal om finansiering av Citybanan 0,2 0,4 0,2 0,4 

 Räntekostnader pensioner -3,1 -1,3 -3,1 -1,3 
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Noter Resultaträkning Kommunen Sammanställd redovisning 

Mnkr Jan-Aug 

2017 

Jan-Aug 

2016 

Jan-Aug 

2017 

Jan-Aug 

2016 

 Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 0,0 

 Återföring av kortfristiga placeringar  0,6 0,0 0,6 

 Förlust fonder/aktier  -0,7 0,0 -0,7 

 Finansiella kostnader -13,7 -14,5 -20,5 -22,2 

      not 8 Skattekostnad     

 Årets skatt - - -8,2 -5,0 

 Uppskjuten skatt - - -3,5 -3,9 

 Skattekostnad 0,0 0,0 -11,6 -8,8 

      not 9 Årets justerade resultat enligt balanskrav     

 Årets resultat enl RR 66,1 70,1   

 Reavinster anläggningstillgångar -5,9 -2,9   

 Justeringsposter mot tidigare års resultat 3,4 4,2   

 Summa justeringsposter -2,5 1,3   

 Årets justerade resultat enligt balanskrav 63,6 71,5   
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Noter Balansräkning Kommunen Sammanställd redovisning 

Mnkr 2017-08-31 2016-12-31 2017-08-31 2016-12-31 

not 20 Mark, byggnader o tekniska anläggningar     

  Ingående anskaffningsvärde 4 119,9 3 817,7 6 328,2 5 890,3 

  Justering av ingående anskaffningsvärde 0,0 0,3 0,0 0,3 

  Årets investeringar 200,7 313,0 224,6 335,4 

  Avgår: investeringsbidrag på försäljn - -  

   Avgår: investeringsbidrag på nyanskaff    -0,3 

  Försäljningar/utrangeringar -2,6 -7,6 -4,2 -18,8 

  Omklassificering -2,1 -3,6 -2,1 32,9 

  Överföring från pågående - - 12,1 92,5 

  Koncerninterna förvärv   -3,7 -4,0 

  Ackumulerat anskaffningsvärde 4 315,9 4 119,9 6 554,8 6 328,2 

  Ingående avskrivningar -1 364,3 -1 267,2 -2 103,3 -1 937,2 

  Justering av ingående avskrivningar 0,0 -0,3 -0,4 -0,3 

  Försäljningar/utrangeringar 0,0 0,5 1,6 10,6 

       

  Årets avskrivningar -70,1 -97,0 -104,8 -149,1 

  Omklassificering 0,7 -0,3 0,7 -27,1 

  Koncerninterna förvärv - - -0,2 -0,2 

  Ackumulerade avskrivningar -1 433,6 -1 364,3 -2 206,4 -2 103,3 

  Ingående nedskrivningar -39,000 - -95,6 -48,0 

  Årets nedskrivningar -0,2 -39,0 -0,2 -46,4 

  Ack nedskrivning på försäljningar - - - - 

  Ackumulerade nedskrivningar -39,2 -39,0 -95,8 -94,4 

  Pågående ny- och ombyggnader     

  Ingående anskaffningsvärde - - 57,8 80,2 

  Justering av ingående anskaffningsvärde     

  Årets investeringar - - 69,7 70,1 

  Avgår: överförda anskaffningsvärden till byggnader - - -5,6 -91,6 

  Avgår: överförda anskaffningsvärden till markanl. - - -6,5 -0,9 

  Avgår: överförda anskaffningsvärden till mark - - 0,0 0,0 

  Pågående ny- och ombyggnader - - 115,4 57,8 

  Bokfört värde mark, byggnader  o tekniska anl 2 843,1 2 716,6 4 368,0 4 188,3 

       

not 21 Maskiner o inventarier     

  Ingående anskaffningsvärde 645,5 594,6 684,6 664,0 

  Justering ingående anskaffningsvärde -21,2 0,0 -21,2 0,0 

  Omklassificering 2,1 1,2 2,1 -35,3 

  Årets investeringar 22,8 58,2 26,2 65,7 

  Försäljningar/utrangeringar -49,1 -8,6 -50,4 -9,9 

  Ackumulerat anskaffningsvärde 600,0 645,5 641,2 684,6 

  Ingående avskrivningar -426,2 -365,6 -453,7 -418,5 

  Justering ingående avskriningar 21,2 0,0 21,2 0,0 

  Försäljningar/utrangeringar 49,1 3,4 50,4 4,4 

  Omklassificering -0,7 0,3 -0,7 27,1 

  Årets avskrivningar 

 

 

-41,7 -64,2 -43,7 -66,7 
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Noter Balansräkning Kommunen Sammanställd redovisning 

Mnkr 2017-08-31 2016-12-31 2017-08-31 2016-12-31 

  Ackumulerade avskrivningar -398,3 -426,2 -426,5 -453,7 

 Ingående nedskrivningar -0,3 0,0   

 Årets nedskrivningar 0,0 -0,3  -0,3 

 Ack nedskrivningar på försäljningar -0,3 -0,3 0,0 -0,3 

  Maskiner o inventarier 201,4 218,9 214,8 230,6 

       

not 22 Finansiella anläggningstillgångar     

 Långfristiga fordringar     

 Nyköpingshem AB 0,2 0,2   

 NOVF 20,0 20,0 8,6 8,6 

 Nyköping Vattenkraft AB 31,2 31,2 - - 

 Gästabudsstaden AB 22,4 22,4 - - 

 Övriga långfristiga fordringar 0,9 0,9 2,9 2,9 

 Långfristiga fordringar 74,7 74,7 11,5 11,5 

 Aktier och andelar i koncernföretag     

 Ingående anskaffningsvärde 72,5 0,5 - - 

 Varav omklassificering   - - 

 Årets anskaffningar 0,0 72,0 - - 

 Årets försäljningar 0,0  - - 

 Årets nedskrivningar/återföring av nedskrivning 0,0    

 Utgående anskaffningsvärde 72,5 72,5   

 Aktier och andelar i övriga bolag     

 Ingående anskaffningsvärde 74,6 74,6 74,6 74,6 

 Varav omklassificering 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Årets anskaffningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Årets försäljningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ack nedskrivningar -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 

 Utgående anskaffningsvärde 74,0 73,9 74,0 73,9 

   Övriga aktie- och räntefonder*     

 Bostadsrätter 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Aktier och andelar 146,5 146,5 74,1 74,0 

 Finansiella anläggningstillgångar 221,3 221,2 85,6 85,6 

  not 23 Bidrag till statlig infrastruktur     

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

 Årets beslutade bidrag - - - - 

 Ackumulerade upplösningar, statlig infrastruktur -9,1 -6,8 -9,1 -6,8 

 Årets upplösning, statlig infrastruktur -1,5 -2,3 -1,5 -2,3 

 Bidrag till statlig infrastruktur 46,4 47,9 46,4 47,9 

 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 0,2 0,2 0,6 0,6 
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Noter Balansräkning Kommunen Sammanställd redovisning 

Mnkr 2017-08-31 2016-12-31 2017-08-31 2016-12-31 

  Exploatering     

  Ingående värde 279,1 318,8 279,1 318,8 

  Omklassificering av objekt 0,0 2,2 0,0 2,2 

  Årets utgifter 4,6 12,4 4,6 12,4 

  Årets inkomster -16,6 -45,9 -16,6 -45,9 

  Nedskrivning 1,2 -8,4 1,2 -8,4 

  Bokfört värde exploateringar 268,2 279,1 268,2 279,1 

  Förråd och Mark under exploatering 268,5 279,3 268,9 279,7 

       

not 25 Fordringar     

 Kundfordringar 62,3 48,4 62,7 53,8 

 Varav osäkra kundfordringar - - - - 

 Avr. koncernkonto dotterbolag 61,0 47,8 - - 

 Momsfordran 10,3 27,1 16,2 33,0 

 Övriga fordringar 14,1 2,9 38,3 10,0 

 Interimsfordringar 187,1 196,0 196,1 202,7 

 Avgår koncerninterna fordringar - - -28,0 -14,7 

 Fordringar 334,8 322,3 285,2 284,7 

      not 26 Kortfristiga placeringar     

 Övriga aktie- och räntefonder     

 Ingående anskaffningsvärde 190,0 218,5 190,0 218,5 

 Årets anskaffningar 96,2 2,6 96,2 2,6 

 Årets försäljningar -80,1 -31,7 -80,1 -31,7 

 Återföring/Nedskrivning av placeringar 0,0 0,6 0,0 0,6 

 Likviditetsförändring 2,8 -0,1 2,8 -0,1 

 Utgående anskaffningsvärde 208,8 190,0 208,8 190,0 

 Marknadsvärde 223,5 219,6 226,0 219,6 

 - Varav bokfört värde aktie o räntefonder avsatta för  

framtida pensioner 

208,8 190,0 208,8 190,0 

 Aktier och andelar 208,8 190,0 208,8 190,0 

 Finansiella anläggningstillgångar 208,8 190,0 208,8 190,0 

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

      not 27 Kassa och bank     

 Sörmlandsbanken 23,1 1,1 23,1 1,1 

 Övrig kassa o bank 13,3 17,7 14,2 21,4 

 Likvida medel fonder 0,0  0,0 0,0 

 Kassa och bank 36,4 18,7 37,3 22,5 

  

 

 

 

 

 

 

    

not 28 Eget kapital     

 Ingående eget kapital     

 - Skattekollektivet 1 472,7 1 442,3  

  - VA-kollektivet  4,4   
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Noter Balansräkning Kommunen Sammanställd redovisning 

Mnkr 2017-08-31 2016-12-31 2017-08-31 2016-12-31 

 - Renhålllningskollektivet  2,9  

  - Skatteavräkningsreserv 1,4 1,4  

  - Säkerhetsfond 3,0 3,4   

 - Koncernen - - 2 080,0 2 024,5 

 Ingående eget kapital 1 477,1 1 454,4 2 080,0 2 024,5 

 - varav obeskattade reserver   12,4 16,1 

 Förvärvat eget kapital - - - - 

 Förändring säkerhetsfond 0,0 -0,4 0,0 -0,4 

 Justeringar i koncernen - -   

 Årets resultat    

  - Skattekollektivet 66,1 30,4  

  - VA-kollektivet  0,6  

  - Renhålllningskollektivet  3,1  

  - Koncernen - - 114,0 66,5 

 S:a Årets resultat 66,1 34,1 114,0 66,5 

 Eget kapital 1 543,1 1 488,1 2 193,9 2 090,6 

 Varav öronmärkning av tidigare års resultat,  

att disponera 

63,5 69,6   

 Varav Ansvarsförbindelse för pensioner 1 129,1 1 129,7   

 Eget kapital exkl öronmärkning och ansvarsförbindelse 350,5 288,8   

      not 29 Avsättningar för pensioner o förpliktelser 

  

  

 Ingående avsättning 232,2 219,5 237,9 224,5 

 Pensionsutbetalningar -6,6 -10,5 -6,6 -10,5 

 Nyintjänad pension 9,3 - 9,3  

 Ränte- och basbeloppsuppräkning 2,5 - 2,5  

 Förändring av löneskatten 1,0 2,2 1,0 2,2 

 Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 - 0,0  

 Övrigt -1,3 20,9 -1,3 21,6 

 Utgående avsättning 237,0 232,2 242,7 237,9 

       Visstidspension 6,2 6,2 6,2 6,2 

 Pension förtroendevalda 0,8 0,8 0,8 0,8 

 Löneskatt 1,5 1,7 1,5 1,7 

 Avsättningar för pensioner o förpliktelser 245,5 240,9 251,2 246,6 

      not 30 Avsättning för skatter     

 Obeskattade reserver   12,7 9,3 

 Avsättning för skatter 0,0 0,0 12,7 9,3 

  

 

 

 

 

    

not 31 Återställning deponi, avgiftskollektivet     

 IB 2,8 2,6 2,8 2,6 

 Årets avsättning 0,0 0,2 0,0 0,2 

 UB 2,8 2,8 2,8 2,8 

 Avsättningen avser kostnader för framtida återställande av kommunes 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. 
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Noter Balansräkning Kommunen Sammanställd redovisning 

Mnkr 2017-08-31 2016-12-31 2017-08-31 2016-12-31 

not 32 Avsättning för Citybanan     

 IB 57,0 57,0 57,0 57,0 

 Tidigare års index 12,1 11,7 12,1 11,7 

 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 -17,4 -17,4 -17,4 

 Bet för 2017 -17,6 -17,6 -17,6 -17,6 

 Årets index -0,2 0,5 -0,2 0,5 

 Avsättning för Citybanan 0,0 0,2 0,0 0,2 

 Avsättningen har räknats upp med index varje år. Betalningar har skett i december året innan. Den sista betalningen 

skedde i december 2016. I augusti 2017 återbetalades 0,1 efter slutlig indexkorrigering. Tidigare har posten klassats 

som en långfristig skuld, det är korrigerat. 

            not 33 Långfristiga skulder     

 Kommuninvest 1 600,0 1 500,0 1 600,0 1 500,0 

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

 Nyköpingshems fastighetslån - - 670,0 670,0 

 Nyköpingshems byggnadskreditiv - - - - 

 Förutbetalda intäkter som regleras över flera år     

 Investeringsbidrag 41,7 37,3 41,7 37,3 

 Anslutningsavgifter 75,0 73,1 75,0 73,1 

       Långfristiga skulder 1 716,7 1 610,4 2 386,7 2 280,4 

 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 1,0 0,0  -   -  

 Genomsnittlig räntebindningstid, år 2,0 2,4  -   -  

 Lån som förfaller inom     

  1 år 0,0 400,0 260,0 550,0 

 2 - 3  år 600,0 600,0 680,0 1 120,0 

 3 - 5  år 1 000,0 500,0 1 125,0 500,0 

 Kommunen har avtal med låneinstituten om refinansiering av lån med kortare återstående löptid än 1 år. 

  

 

 

    

not 34 Kortfristiga skulder     

 Avr. koncernkonto dotterbolag 62,4 38,1 - - 

 Stb-skuld avs flyktingar 0,0 0,0   

 Avräkn lokal säkerhetsnämnd 1,4 1,5   

 Leverantörsskulder 130,2 207,4 141,6 236,9 

 Personalens skatter och avgifter 74,7 64,8   

 Sparade semesterdagar o övertid* 118,4 118,4   

 Löne- och arvodesskuld 15,1 15,8   

 Pensioner, individuella 45,3 63,4   

 Löneskatt 1,5 2,0  

  Interimsskulder 140,8 108,3  

  Skuld till VA-kollektivet 6,9    
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Noter Balansräkning Kommunen Sammanställd redovisning 

Mnkr 2017-08-31 2016-12-31 2017-08-31 2016-12-31 

 Skuld till Renhållningskollektivet 7,7    

 Övrigt 48,1 53,0 525,9 462,5 

 Kortfristiga skulder 652,4 672,7 667,5 699,4 

      not 35 Pensionsföpliktelser     

 före 1998 intjänad pensionsförmån     

 Skattekollektivet 877,1 877,8 877,1 877,8 

 VA-kollektivet 8,1 8,0 8,1 8,0 

 Renhållningskollektivet 12,1 12,0 12,1 12,0 

 Särskild löneskatt 217,7 217,8 217,7 217,8 

 Pensioner visstidsanställda 14,1 14,1 14,1 14,1 

 Pensionsförpliktelser 1 129,1 1 129,7 1 129,1 1 129,7 

       Ingående ansvarsförbindelse 1 115,6 1 158,6 1 115,6 1 172,7 

 Pensionsutbetalningar -31,5 -46,9 -31,5 -46,9 

 Nyintjänad pension 8,5 - 8,5 - 

 Ränte- och basbeloppsuppräkning 18,9 - 18,9 - 

 Förändring av löneskatten -0,1 -8,3 -0,1 -8,3 

 Ändring av försäkringstekniska grunder 6,0 - 6,0 - 

 Övrigt -2,4 12,2 -2,4 12,2 

 Utgående ansvarsförbindelse exklusive visstidsanställda 1 115,0 1 115,6 1 115,0 1 129,7 

      

 Pensioner visstidsanställda 14,1 14,1 14,1 14,1 

 Utgående värde 1 129,1 1 129,6 1 129,1 1 129,6 

      not 36 Övriga ansvarsförbindelser     

 Fastigo - - 0,5 0,5 

 Övriga ansvarsförbindelser 0,0 0,0 0,5 0,5 

      not 37 Borgensförbindelser     

 Föreningar  19,8 19,6 19,8 19,6 

 Bostadsbolag Nyköpingshem AB 590,0 670,0 - - 

 Övriga bolag 13,3 9,3  4,3 

 Övriga bostäder 0,3 0,3   

 Förlustgaranti egna hem 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Borgensförbindelser 623,8 699,6 20,3 24,3 
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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 286 kommuner som per 2016-12-31 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 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i 

Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor 

och totala tillgångar till 338 153 308 936. Kommunens  

andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 632 848 297 

kronor och andelen av de totala  

tillgångarna uppgick till 2 572 511 552 kronor. 
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2.4  Redovisningsprinciper 
 

 

 

Redovisningsprinciper för kommunen 

Redovisningen för kommunen bygger till största delen 
på lagen om kommunal redovisning, rekommenda-
tioner från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
och Rådet för kommunal redovisning (RKR). Det 
innebär att redovisningen i kommunen i allt väsentligt 
följer god redovisningssed. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
bokslutet 2016 med ett undantag. 
Resultatregleringsfonderna för avgiftskollektiven har 
flyttats från eget kapital till kortfristig skuld. Ett 
överskott i fonderna ska enligt rekommendationerna 
redovisas som en skuld till abonnenterna. 

Anläggningstillgångar 

Enligt kommunens principer klassificeras en 
investering som anläggningstillgång när den har en 
ekonomisk livslängd på minst tre år och en total-
kostnad på lägst 40 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 väg-
ledning. Avskrivningar påbörjas månaden efter 
färdigställandet.  

Ett projekt angående komponentavskrivning har 
påbörjats i kommunen, 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 upp 
som förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga 
skulder och periodiseras över anläggningarnas 
respektive nyttjandeperiod. 

Avgiftskollektivet 

Som ersättning för använt kapital belastas 
avgiftskollektivet med en internränta på bokfört värde 
på anläggningstillgångar. Under 2017 är räntan 
1,75 %. Dessutom belastas kollektivets resultat med 
interna räntor, på det löpande betalningsflödet och 

resultatfondskapital där den räntesats som används 
följer den marknadsmässiga upplåningsräntan. 

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

Exploateringar 

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

Finansiella omsättningstillgångar 

Aktie- och räntefonder är bokförda till 
anskaffningsvärdet om inte hela portföljens 
marknadsvärde understiger anskaffningsvärdet, då 
görs en justering till marknadsvärdet.  

Ianspråktagande av tidigare års resultat 

Respektive verksamhet erhåller ett internt bidrag från 
finansförvaltningen. Bidraget motsvarar det belopp 
som utnyttjats av tidigare års resultat, vilket innebär 
att den samlade kostnaden som ianspråktas samlas 
under finansen. 

Leasing- och hyresavtal 

Kommunen har inga finansiella leasingavtal. 
Kommunens hyresavtal för fastigheter redovisas i 
noten för leasingavtal. 

Personalomkostnader (PO) 

Interna personalomkostnader har påförts respektive 
verksamhet genom automatiska procentpåslag på ut-
betalda löner under året. Kommunen har följt SKL:s 
rekommendationer. 

Redovisning av lånekostnader 

Lånekostnader belastar resultatet för den period de 
uppkommer. 

Sammanställd redovisning 

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

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

 

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

Semester- och ferielöneskuld 

Semesterlöneskulden har inte periodiserats löpande i 
redovisningen eller i budget under året. Bokföring av 
den månatliga skuldförändringen har med anledning 
av problematik kring det nya lönesystemet inte varit 
möjligt att införa ännu. 



Delårsrapport 2017-08-31 
Redovisningsprinciper 

40 (40) 

 

 


