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1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling under året 

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet med den ekonomiska ställningen 
i kommunen och dess bolag. Syftet är att lämna en informativ redovisning till kommunfullmäktige, 
kommunens invånare och övriga intressenter. Förhoppningsvis bidrar årsredovisningen till ett ökat 
intresse för kommunens verksamhet och utveckling. 

Kommunen visar en stor förbättring för det renodlade verksamhetsresultatet jämfört föregående 
år. Verksamheternas budgetavvikelse är positiv, vilket är första gången sedan 2017. 

Det som normalt kallas för balanskravsresultatet innebär att reavinster exkluderas från verksamhetens 
resultat. Balanskravsresultatet uppgår till 19 mkr, att jämföra med 2020 då balanskravsresultatet var 11,6 
mkr. Balanskravsresultatet 2021 är 5,7 mkr bättre än budgeterat resultat. 

Den huvudsakliga förklaringen till det positiva resultatet är att verksamhetens kostnader enbart ökat med 
3,5 % samtidigt som skatteintäkterna ökat med 7,3 %. Kostnader för löner och pensioner ökade enbart 0,4 
% jämfört 2020, vilket är ett resultat av de åtgärder som tidigare vidtagits med anledning av underskotten 
2018 och 2019. 

 

Mer information om kommunens olika verksamheter finns på kommunens hemsida http://www.nykvarn.se. 

Årsredovisningen följer kraven i kommunallag och kommunal redovisningslag och tas fram per kalenderår 
för att redovisa årets ekonomiska utfall, den ekonomiska ställningen i kommunen och dess bolag och 
koncernens verksamhet.  

Perioden har av naturliga skäl dominerats av pandemin och dess effekter på organisation, verksamhet och 
ekonomi. I den första större ekonomiska uppföljningen för första kvartalet så prognosticerade 
Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden med relativt stora underskott i 
sina prognoser. Detta föranledde ett utökat behov av ekonomisk uppföljning och åtgärdsprogram. I det 
lagstadgade delårsbokslutet per augusti hade den ekonomiska situationen förbättrats och nämnderna totala 
prognoser visade på en positiv avvikelse om 0,9 mkr. Resultatet för året blev slutligen en positiv 
budgetavvikelse om 2 mkr för nämnderna. Resultatet inklusive reavinster blev totalt 20,7 mkr. 

SKR´s ekonomiska prognoser byggde under våren 2021 på att inledningen av året skulle bli svag men att 
en återhämning skulle ske under andra halvåret. Det rådde under våren oklarheter kring hur 
smittspridningen, restriktioner och vaccinationsprogrammen och dess utveckling i olika länder. Det fanns 
även osäkerheter kring den ekonomiska politiken och konjunkturutsikterna.  

Den första större ekonomiska uppföljningen per mars visade på prognosticerade negativa avvikelser inom 

 2017 2018 2019 2020 2021

Antal invånare 31/12 10 660 10 923 11 014 11 222 11 499

Kommunal utdebitering 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97

Skatteintäkter och generella statsbidrag, mkr 566 578 614 646,8 688,1

Avskrivningar, mkr 32,8 44,2 47,5 51,2 51,8

Årets resultat, mkr 21,2 11,5 10,3 23,8 20,7

Årets resultat enl balanskravet, mkr 22,6 -30,9 -12,5 11,6 19,0

Realisationsvinst, mkr -1,4 42,4 22,7 12,2 1,8

Nettoinvesteringar, mkr 146,8 145,3 134,1 224,2 140,4

Verksamheternas budgetavvikelser, mkr 1,9 -26,1 -26,5 -5,3 2,0

Nettokostnadernas och finansnettots

andel av skatteintäkter och statsbidrag 96,5% 105,3% 105,3% 98,2% 97,2%

Nettolåneskuld, mkr 279,6 429,5 429,5 629,5 655,5

Nettolåneskuld per invånare, tkr 26,2 39,3 39,0 56,1 57,0

Soliditet inkl pensionsåtagande 37% 34% 34% 31% 30%
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Utbildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och inom kommunstyrelsens fastighetsenhet om totalt 
11 mkr. I vårändringsbudgeten justerades och kompenserades verksamheterna med 4,5 mkr, där 
fastighetsrelaterade kostnader stod för 3 mkr. Fastighetsenhetens ekonomi följdes med särskilt fokus 
under året och åtgärder vidtogs för att minska det befarade underskottet. 

Nu när vi summerar det gångna året ser förhållandena bättre ut än vad som befarades under året, både vad 
gäller ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsens och Vård- och omsorgsnämndens ekonomi har 
utvecklats bättre än tidigare prognoser. Utbildningsnämndens resultat är ungefär det samma som 
prognosticerades i mars, vilket väcker frågor om de åtgärder som vidtagits. Utbildningsnämnden behöver 
följa volymutvecklingen inom externa köp noggrant framöver. 

Den svenska ekonomin återhämtade sig efter pandemin under året bättre än förväntat, främst utifrån en 
tilltagande tjänstekonsumtion, hushållskonsumtion och export. Samtidigt hade den ekonomiska politiken, 
genom krisåtgärder och stimulanser, stärkt hushållens ekonomi och deras förväntningar om framtiden. 
Samma sak har skett på företagssidan via till exempel korttidsarbete och företagsstöd.  

Kommunkoncernen visar sammantageten stor förbättring för det ekonomiska resultatet jämfört 
föregående år. Balanskravsresultatet för kommunen föregående år var 11,6 mkr och för perioden i år så 
uppgår balansresultatet till 19 mkr, jämfört med budget som var 13,3 mkr. 

Den huvudsakliga förklaringen är att skatteintäkterna ökat mer än dubbelt så mycket som verksamhetens 
kostnader.  Avskrivningar är ungefär på samma nivå som 2020 och finansnettot har tack vare effektiva 
räntebindningar och efter dialog med Nordea bara ökat med ca 1 mkr. 

Det helägda bostadsbolaget AB Nykvarnsbostäder (Nybo) har ett resultat efter skatt om 6,3 mkr, vilket är 
ca 0,7 mkr bättre än budget och 4,3 mkr mer än föregående år. 

2.2 Den kommunala koncernen 

Kommunens politiska organisation för mandatperioden 2019-2022 samt förvaltningsorganisation framgår 
av nedanstående organisationsscheman: 

Kommunens politiska organisation 

 

 

Kommunfullmäktige och övriga nämnder 

Under kommunfullmäktiges ansvarsområde redovisas: 

 Kommunfullmäktiges sammanträden 

 Beredningsgrupper 

 Kommunalt partistöd 

 Borgerliga förrättningar 

Ny Hedersmedborgare (Linda Thunell) utsågs av fullmäktiges presidium. Valet av hedersmedborgare görs 
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av kommunfullmäktiges presidium efter förslag från allmänheten och för att uppmärksamma personer 
som har uträttat något som gynnat kommunen. Med anledning av pandemin så uteblev dessvärre det 
traditionsenliga fysiska firandet. 

Valnämnden 

Under valnämndens ansvarsområde redovisas: 

 Valnämnden 

 Allmänna val och val till Europaparlamentet 

Revisionen 

Under revisionens ansvarsområde redovisas: 

 De förtroendevalda revisorerna 

 Revisorernas sakkunniga biträde 

Revisionens insatser utgår från en årlig revisionsplan. Förutom granskning av kommunens delårsrapport 
och årsredovisning genomförs årligen någon fördjupad granskning. Då revisionen skall granska all 
verksamhet årligen genomförs också genomgångar med representanter för alla nämnder och 
kommunstyrelsen. 

Överförmyndaren 

Överförmyndarens huvudsakliga uppgifter är att utöva tillsyn över förmyndarskap, förvaltarskap och 
godmanskap i kommunen. Detta innebär bland annat att se till att ställföreträdare fullgör sina uppdrag och 
alltid handlar på det sätt som bäst gagnar den enskilde. 

I december 2020 beslutade kommunstyrelsen att Nykvarns verksamhet flyttas över till ett gemensamt 
kansli med Södertälje kommuns överförmyndarverksamhet i enlighet med samverkansavtal. Den nya 
verksamheten i Södertälje heter Överförmyndarenheten i Södertälje och Nykvarn). 
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Förvaltningsorganisation 

 

2.2.1 Koncernstruktur 

Koncernstruktur 

Nykvarns kommunkoncern består förutom av kommunen av det helägda dotterbolaget, Nykvarns 
Kommunkoncern AB som bildades i slutet av år 2010. I kommunkoncernen ingår också AB 
Nykvarnsbostäder. 

Nykvarns Kommunkoncern AB 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att skapa en effektiv samordning mellan kommunen och dess 
bolag och bolagen sinsemellan. 

Bolagets styrelse utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott. Bolagets verkställande direktör är 
kommundirektören. 

Kvarnkrysset AB 

Bolaget ägs till 20 % av Nykvarns kommunkoncern AB och resterande del av Kilenkrysset AB. Bolaget 
uppför och förvaltar ett forskningslaboratorium för framtidens elfordon. Anläggningen hyrs av det statliga 
forskningsinstitutet RISE för projektet SEEL under minst 15 år. 

AB Nykvarnsbostäder 

AB Nykvarnsbostäder (Nybo) är kommunens allmännyttiga bostadsföretag som främst ska förvalta 
hyresrätter i Nykvarns kommun. Det övergripande målet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. 
Från andra kvartalet 2012 ansvarar bolaget för kommunens tekniska drift och drift av kommunens 
fastigheter. 

Övriga företag 

Kommunen har minoritetsinflytande och/eller intresse i följande företag och organisationer: 

• SYVAB (Sydvästra Stockholmregionens VA-verksaktiebolag) 

• Södertörns Brandförsvarsförbund 

• Svealandsbanan 
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• Kommuninvest Ekonomisk Förening 

• Inera AB 

3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

3.1 Tillbakablick på året 2021 

Krisledningsarbete 

Året har av naturliga skäl präglats av krisledningsarbete i Covid-19 pandemins spår, även om det varit en 
mindre omfattning än under föregående år. Sedan Covid-19 pandemins start har Nykvarns kommun 
arbetat med en tillämpad krisledningsorganisation 

Utifrån ett krisledningsperspektiv har pandemin hanterats väl. Inriktningen var och är att värna om 
kommuninvånarnas och medarbetarnas liv, hälsa och jobb samt underlätta för andra intressenter, till 
exempel föreningar och näringsliv. 

Insatserna har utgått från rådande nationella och regionala bedömningar och rekommendationer. 
Kärnverksamheten har upprätthållits, nya anpassningar har gjorts i takt med nya restriktioner, snabba och 
nödvändiga kliv i utvecklingen av processer och metoder har tagits samtidigt som besluts- och 
kommunikationsprocessen har varit lyhörd och effektiv. I fokus har funnits en helhetssyn på kommunens 
olika ansvarsområden. 

Kommunens krisledning har arbetat utifrån en tydlig strategi med centralt beslutsfattande och 
kommunikation inom organisationen. Kommunikation och information har varit en bärande del i 
kommunens krisledningsarbete, likaså stöd till chefer som har fått goda förutsättningar att hantera 
utmaningar i respektive verksamhet och införa rätt insatser vid rätt tidpunkt. Arbete med styrdokument, 
digitala verktyg, kommunikationsstöd, tidig samordning och stöd i arbetsgivarfrågor har varit andra 
fokusområden för krisledningsarbetet. Enligt svaren på de särskilda frågor som ingick 
medborgarundersökningen hösten 2021 (SCB) har kommunen skött sitt uppdrag väl i fråga om 
stödåtgärder och kommunikation. I två frågor fick Nykvarns kommun bäst resultat jämfört med övriga 
medverkande kommuner i Stockholmsregion. Den ena frågan gällde pandemins påverkan på 
kommuninvånarna, den andra kommunens åtgärder, till exempel anpassningar i äldreomsorg eller skolor. 

Även kommunens information i samband med samhällsstörningar fick högsta andelen positiva svar (42 
%) av de medverkande Stockholmskommunerna. 

Enligt undersökningen är Nykvarnsborna mest positiva i regionen också när det gäller 
pandemihanteringen på central nivå (myndigheter, regering och riksdag). Betyget ligger dessutom en bra 
bit över rikssnittet. 

Under 2021 har en föredragning om statusen i Nykvarns kommun avseende Covid-19 pandemin för 
krisledningsnämnden och kommunstyrelsen genomförts. Syftet var att ge en bild över krisledningsarbetet 
utifrån helhetssyn på kommunens olika ansvarsområden och konsekvenserna av Covid-19 pandemin i 
kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen och krisledningsnämnden har även fått ta del av en 
utbildning i kommunens ansvar vid kris innehållande bl. a det svenska krisberedskapssystemet, 
krisledningsnämndens ansvar, totalförsvar och civilt försvar, kommunens åtaganden och ansvar vid höjd 
beredskap och krig. 

För att stärka krisberedskapsförmågan i Nykvarns kommuns har en utbildning i krisberedskap med 
efterföljande övning genomförts för den centrala krisledningen och för samtliga ersättare. 

Utvärdering av hanteringen av Covid-19 pandemin ur lärande perspektiv. 

Kommunen upphandlade under året externa konsulter för med att utvärdera hanteringen av Covid-19 
pandemin ur ett lärande perspektiv. Syftet med utvärderingen har varit att dra lärdomar och identifiera 
utvecklingsområden för att utveckla kommunens krishanteringsförmåga i en utdragen kris eller 
samhälsstörning. 

Utvärderingen har resulterat i en rapport som kommer fram till att kommunen överlag haft ett bra 
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krisledningsarbete, med en effektiv och välfungerande organisation där kommunen har agerat tidigt och 
tagit viktiga beslut snabbt. Den lyfter även fram vissa lärdomar och utvecklingsområden. Kommunen 
kommer att prioritera arbete med dessa utvecklingsområden under 2022. 

Ekonomi 

Kommunens ekonomistyrprocesser har haft två tydliga fokusområden under året. Dels nämndernas 
prognoser och ekonomistyrning i samband med den första större uppföljningen i mars som aviserade 
relativt stora negativa avvikelser mot budget och dels behov av ökad kontroll av investeringsprojekt och 
fastighetskostnader. 

Kommunstyrelsen prognosticerade under våren med underskott främst utifrån befarade kostnader inom 
fastighetsenheten. Vård- och omsorgsnämnden prognosticerade med en negativ avvikelse om 1,8 mkr och 
utbildningsnämndens underskott estimerades till 5,1 mkr.  

Konsultföretaget PWC fick i uppdrag att granska Utbildningsnämndens kostnadsutveckling jämfört 
demografi, en undersökning som visade att grundskolan haft en stor kostnadsökning senaste åren. 
Undersökningen visade även att lokalkostnaderna ökat vilket föranledde egna kontroller av 
Furuborgsskolans investeringsprojekt. 

Nykvarns kommun har på bara några få år investerat i över en halv miljard i fastighetsbeståndet. 
Kapitaltjänstkostnader och driftkostnader har i vissa fall varit komplicerat att beräkna och 
investeringsprojekten har även avvikit från budget i stor omfattning. Under våren 2021 beställde 
förvaltningen en granskning av de större investeringsprojekten av konsultföretaget EY. Granskningen 
visade bland annat på felaktiga budgetar och tillkommande kostnader i form av ändringar och tillägg 
(ÄTOR). Det har blivit tydligt att uppföljning, styrning och kontroll behöver förstärkas inom 
fastighetsområdet i kommunen. 

Nu när vi summerar det gångna året ser förhållandena bättre ut än vad som befarades under året, både vad 
gäller ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsens och Vård- och omsorgsnämndens ekonomi har 
utvecklats bättre än tidigare prognoser. Förseningar i investeringsprojekt har inneburit att 
avskrivningskostnaderna blivit något lägre vilket påverkat fastighetsenhetens ekonomi positivt. Projektet 
”Modern-IT” har kunnat aktivera kostnader på balansräkningen vilket inneburit förstärkning av resultatet. 

Låneskulden har under året ökat med 50 mkr till totalt 1 mdr. Tack vare effektiva räntebindningar har 
räntekostnaderna ändå kunna hållas relativt låga. Risken finns dock att räntekostnaderna framöver 
kommer att öka. 

Kommunen redovisar från och med december 2021 hyresavtalet av det nya kommunhuset som finansiell 
leasing, enligt RKR R5, vilket innebär att byggnationsvärdet av huset bokförts dels som tillgång och dels 
som skuld. Justeringen minskade soliditeten med ca 1 %. 

Furuborgskolans avskrivningstid har justerats vilket ger ca 4 mkr i positiv årseffekt. Samtidigt gjordes en 
nedskrivning av gamla etableringskostnader av förskolemoduler vilket gav en ökad avskrivningskostnad 
om ca 4 mkr. Posternas nettoeffekt blir med andra ord neutral 2021. 

De finansiella riktlinjerna justerades under våren för att ge möjlighet att nyttja det låga ränteläget. 
Genomsnittlig räntebindningstid enligt riktlinjen höjdes från fyra till fem år. 

AB Nykvarnsbostäder 

Kommunens bostadsbolag Nybo har under året producerat 28 nya lägenheter i Brokvarn. Lägenheterna 
hyrdes ut direkt och inflyttning skedde i oktober. Av projektets kostnader har 24 mkr finansierats via 
kommunkoncernens internbank. 

Nybo har under 2021 planerat för en förnyelse av kvarteret Karaffen och har fått beslut i 
kommunfullmäktige om finansiering av projektet som innebär rivning av två fastigheter. Produktionen 
innebär en utökning med 24 lägenheter och projektet beräknas pågå under 2022 och 2023. 
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Kommunstyrelsen 

Kommunledning  

Under året har en revidering av samtliga nämnders reglementen genomförts i enlighet med 
rekommendationer från revisorerna samt i syfte att enhetliggöra innehållet. Revidering av en mängd 
styrdokument exempelvis revideringar av kommunstyrelsens delegationsordning, revidering av 
arvodesreglemente, styrdokument för försäljning och köp av fastigheter, riktlinjer för motverkan av mutor 
och jäv, riktlinjer för service och bemötande, riktlinjer för bidrag för ideella föreningar, arbetsordning för 
samråd för finskt förvaltningsområde, riktlinjer för sponsring, riktlinjer nattvandringspris, riktlinje 
utveckling, förvaltning och drift av digitala stöd, etc är en del i ansvaret kommunledningen har i att stödja 
kommunstyrelsen i arbetet med att utveckla, leda och samordna kommunens angelägenheter och följa upp 
genomförandet av kommunfullmäktiges beslut.  

Nya arbetssätt som har effektiviserat ärendeberedningsprocessen och som har bidragit till bättre 
beslutsunderlag med högre kvalitet till förtroendevalda har utvecklats. Fortsatt digitalisering av 
uppföljningsprocessen samt arbetet med att förstärka kommunstyrelsens uppsiktsplikt bidrar till bättre 
uppföljningsunderlag.  

Införandet av e-förslag i syfte att öka kommuninvånarnas delaktighet, upphandling av en 
kommungemensam plattform för att möjliggöra utvecklingen av digitala tjänster är exempel på utveckling 
som ska bidra till en positiv utveckling för alla som bor, arbetar, besöker och verkar i vår kommun. 

Under 2021 har båda projekten bygg av nytt kommunhus och flytt genomförts. Efter ett flerårigt arbete 
med planering och genomförande kring lokal, teknik/IT, arkiv, säkerhet, service samt upphandlingar och 
avtal har kommunens medarbetare flyttat in i fullt funktionsmässiga lokaler från dag ett.  

Kultur- och bibliotek 

Under hösten 2021 genomgick kultur- och fritidskontoret en organisationsförändring och har upphört. 
Fritidskolan, Kulturskolan och biblioteket ingick i en ny organisation under kommunledningskontoret och 
blev kultur- och bibliotek. 

Året har präglats av pandemin och kulturupplevelser har begränsats kraftigt till följd av pandemin och 
verksamheten har anpassats till rådande rekommendationer. Biblioteket har haft begränsade öppettider 
men erbjudit ett antal nya projekt så som Hublets på bibliotek, Läsfrämjande litteraturstöd Samt satsning 
Stärkta bibliotek. Undervisningar och aktiviteter i Kulturskolan har genomförts endast i små grupper. 
Många konserter som vanligtvis genomförs under året har fått ställas in. Fritidsfabriken satsade på 
coronasäkert interaktion genom digitala aktiviteter bl.a. en röst, video- och textkommunikationstjänst 
Discorde samt att fritidsledarna fanns tillhands utomhus och jobbade uppsökande. 

Näringsliv 

Näringslivsarbetet har pga. pandemin förändrats, då en större del av arbetet har styrts om till digitala 
forum. Detta arbete har fungerat över förväntan och enheten har kunnat hålla en hög aktivitetsnivå trots 
pandemin, t ex har Näringslivsgalan kunnat genomföras om än i digitalt format. Galan genomfördes i maj 
och har gett positiv feedback från deltagarna 

Mark- och exploatering 

Förvaltningen har haft ett starkt fokus på utvecklingen av Stockholm Syd Mörby. Under året har de två 
första etapperna av Bergtorp avseende påkoppling av VA och utbyggnad av infrastrukturen färdigställts. 
Arbetet med genomförande av utbyggnad av kommunal infrastruktur i Mörby 5 påbörjades under hösten 
2021 och beräknas pågå i ca två år. 

Arbetet med att förnya Nykvarns Centrum fortsätter och kommunen har beviljat bygglov till etapp 1 och 
delar av etapp 2 och förberedande har Garaget mot Centrumvägen har öppnat för allmänheten. 

Dessutom har kommunen under året ingått ett parkeringsavtal som reglerar antal parkeringsplatser som 
ska anläggas i samband med att centrum byggs ut samt det exploateringsbidrag som exploatören ska 
erlägga. 
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Fastighet 

Kommunens samhällsbyggnadsverksamhet har omorganiserats under första halvåret och ansvaret för 
kommunens fastigheter tillhör numera den nyinrättade tekniska avdelningen. Under 2021 har viktigt 
arbete genomförts för att lägga grunden för de kommunala fastigheternas långsiktiga underhåll och att 
bibehålla deras värde. Ett flertal stora projekt avslutades under året; Furuborgshallen, Lillhaga förskola och 
nya kommunhuset. Lillhaga förskola är i drift och verksamheten är igång. Furuborghallen öppnade i 
augusti och de första evenemangen och träningarna hölls under hösten i Furuborgshallen. Personalen med 
sin arbetsplats i det nya kommunhuset flyttade in i juni 2021. 

Detaljplanering 

Under året har förberedande arbete lagts på detaljplanerna för Hökmossen 2B, Cementen samt Mörby 6. 
Fyra planer fick beslut om uppdrag/positivt planbesked, sex planer vann laga kraft. Ett annat viktigt 
arbete som påbörjats är förberedelse av digitalisering av detaljplaner i linje med nya föreskrifter som träder 
i kraft 1 januari 2022. Översiktsplanen aktualitetsförklarades under 2021. En av svårigheterna har varit att 
hantera denna omfattande process inom ramen för de begränsningar som den pågående pandemin 
inneburit. Arbetet med att ta fram en ny översiksplan kommer att återupptas under kommande 
mandatperiod. 

VA 

Under året har VA-utbyggnad genomförts bland annat på Berga ö och i Bergtorp. Det nya vattentornet 
har varit en viktig del i att trygga vattenförsörjningen i Nykvarn. Omläggning av gamla VA-ledningar har 
utförts i samband med en standardhöjning av Granebovägen. 

Arbetet med VA-policy och VA-plan har pågått under en längre tid och under sommaren antogs VA-
policyn och VA-planen av kommunfullmäktige. Dessutom kommer verksamheten att fortsatta jobba med 
säkerhetsskyddet kopplat till dricksvattennätet för att leva upp till gällande krav. 

Avfall och återvinning 

För att skapa en mer långsiktigt uthållig avfallshantering har man under många år diskuterat möjligheten 
att sortera matavfallet i en pappåse i stället för som nu, i en plastpåse. Under 2022 kommer denna 
förändring att genomföras och under hösten 2021 har viktigt förarbete gjorts. Arbetet med att utveckla 
Mina sidor som en central del av enhetens kundkommunikation har pågått under året och är i en slutfas. 

Gata/Park/Trafik 

En ny organisation inom kommunen som trädde i kraft i juni har skapat bättre förutsättningar för 
samordning med övriga tekniska verksamheter, planavdelningen och mark-och exploateringsavdelningen 
vilket förväntas ha en positiv inverkan i framför allt kommunens utbyggnadsprojekt. 

Upprustning av Granebovägen har genomförts i enlighet med den långsiktiga målsättningen att belägga 
Nykvarns återstående grusvägar. Övriga beläggningsåtgärder har genomförts enligt plan och totalt har 
ca 22 000 m² belagts med asfalt. En gång- och cykelväg mellan Valsarevägen och Svarvarevägen har 
rustats upp med ny överbyggnad och beläggning. 

Inom budget för tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder har två övergångsställen utrustats med 
förstärkt belysning och fyra vikbommar på gång- och cykelvägar uppförts i trafiksäkerhetsfrämjande syfte. 
Parkeringsfickor på Furuborgsvägen i anslutning till Källparken har iordningställts. 

En tillgängliggjord målpunkt har tillskapats i Jägarskogens naturreservat utifrån aktivitet för uppfyllelse av 
delmål i kommunens Miljöprogram. Infartsmurar och pergolan i den italienska trädgården i Taxinge 
Slottspark har renoverats. 

Dessutom har kommunen beviljats Lona-bidrag vilket inneburit att arbetet med framtagande av ett 
naturvårdsprogram utifrån målsättningen i miljöprogrammet kunnat påbörjas under 2021. 

Utbildningen 

När det gäller kommunens utbildningsverksamhet har pandemins effekter på undervisningen, 
medarbetarskap och arbetsmiljö varit i fokus och medfört förändrade arbetssätt i verksamheterna 
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beroende på smittspridningsläge och nationella rekommendationer. Även om påverkan av pandemin har 
varit stor har undervisning kunnat bedrivas. Dessutom har effektiviseringar skett löpande under året i syfte 
att anpassa organisation och arbetssätt till budgetutrymmet med bibehållen kvalitet. Under året har en 
analys av elevernas upplevda hälsa genomförts och redovisats för förtroendevalda. 

Vidare har en jämförandeanalys av kostnaderna för verksamheterna inom nämndens ansvarsområde 
genomförts under året. Analysen visar jämförelsevis höga kostnader inom grundskoleområdet medan 
kostnaderna inom förskolan och gymnasiet är jämförelsevis lägre. 

Nya Lillhaga förskola togs i bruk och en omfattande omstrukturering av lokaler genomfördes under våren 
2021 då verksamheten flyttade ut ur Furuborgskolan samt ur de tillfälliga paviljonger som ställts upp vid 
gamla IP. 

Verksamheten i den nya förskolan startades som planerat med nya inskolningar av små barn samt barn 
från den tillfälliga inhysningen i Furuborgskolan och de tillfälliga paviljongerna. 

Furuborghallen togs i bruk för idrottsundervisning och invigdes officiellt under hösten. Även där har ett 
omfattande samordningsarbete gjorts med kultur- och fritidskontoret rörande lokalernas utformning och 
användning. 

Arbetssättet SUMA utarbetades i vidare mening till att utveckla samverkan mellan utbildning och 
socialtjänst. 

Vård- och omsorg 

Under året har kommunen startat öppeningång till förebyggande insatser utvecklats och 
ungdomsverksamhet för barn och unga, Vidare har dagverksamheten inför 2022 utvecklats, säkra digitala 
videomöten implementerats och digital signering av läkemedelshantering införts. 

Dessutom har arbetet med informationssäkerhetsklassning av prioriterade IT-system, framtagande av 
informationshanteringsplan samt gallring av akter pågått under året. 

Nya trygghetslarm på särskilda boendet Lugnet har implementerats och Nattpatrullens verksamhet inom 
områden LSS och SoL har utökats. Ny plan för omorganisationen av ledningsgruppen har tagits fram och 
kommer att genomföras under 2022 

Bygg- och miljö 

En informationshanteringsplan för Bygg- och miljönämndens verksamheter togs fram och beslutades 
under hösten. Detta kommer att underlätta digitaliseringen genom t.ex. skanning av det fysiska arkivet 
Skanning av det fysiska arkivet påbörjades under hösten och förväntas bli klart i början av 2022. 

Verksamheterna har fortsatt att anpassa sitt arbetssätt även under 2021 utifrån rådande restriktionerna och 
rekommendationerna kopplade till pandemin har fortsatt även under bl.a. har genom prioritering av 
trängseltillsynen. 

Alla avdelningar inom bygg- och miljöverksamhet har eller har haft vakanser, vilket påverkat i vilken 
utsträckning ärenden har kunnat hanteras under året. Återrekrytering pågår och under 2022 beräknas 
personalstyrkan vara fulltalig, men det kommer att dröja innan ärendehanteringstiden minskar eftersom 
inskolning av den nya personalen kommer att ta en del tid. 

Inför valet 2022 

Inför valet 2022 har översyn av valdistrikt har gjorts och ett nytt förslag till kommunfullmäktige om 
utökning av ett valdistrikt med hänsyn till befolkningsökningen har tagits fram. Dessutom har 
mandatindelningen fastställts, tilltänkta vallokaler har besökts och en översyn genomförts Med anledning 
av att kunna säkerställa valet och dess samordning har en projektanställd - valsamordnare - rekryterats för 
år 2022. 

Händelser efter bokslutet 

I januari 2022 förvärvade HSB den tomt som går under benämning ”gamla IP” för 29 mkr. Ryssland 
attackerade Ukraina den 24 februari. 
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3.2 Omvärldsanalys 

Pandemin har varit den samhällsekonomiskt stora utmaningen under året men det visade sig senare under 
året att de första makroekonomiska prognoserna varit alltför pessimistiska och samhällsekonomin 
utvecklades starkare än förväntat. Efter den svaga konjunkturvecklingen främst första halvåret 2020, som 
pandemin utlöste, har under 2021 ekonomin rekylerat upp starkt. Skatteintäkterna har blivit 25 miljarder 
kronor högre än den information kommuner och regioner hade när budgeten för 2021 gjordes. 
Skatteunderlagsprognoserna har justerats upp succesivt under året och ökningen har därmed varit omöjlig 
att förutse eller budgetera för. Pandemin visar hur snabbt ekonomiska förutsättningar kan förändras. 

Den nya omikronvarianten verkade vara mer smittsam, men ge mindre allvarliga symptom, vilket ännu 
inte medfört samma tryck på sjukvården. I takt med ökad vaccinationsgrad i världen antas pandemin 
utgöra ett gradvis mindre hot för världsekonomin. 

BNP-nivån är i slutet av 2021 återhämtad i många länder men inte antalet arbetade timmar. Det är 
problem med jämvikt mellan efterfrågan och utbud på varu- respektive tjänstesidan. Samtidigt har 
inflationen stigit till höga nivåer i främst USA, där den var 7,5 procent i januari 2022, som är den högsta 
på 40 år och beror främst på en hög varukonsumtion och efterföljande utbudsproblem samt höga energi-
priser. Centralbanker och finansiella marknader pratar nu om hur snabbt styrräntan bör höjas och hur 
snabbt de kvantitativa lättnaderna bör ”backas ut”. Det är som sagt ett stort problem i USA där 
inflationen nu måste bringas under kontroll, men även i Eurozonen om än mindre än i USA.   

Frågan är huruvida den nuvarande uppgången i USA är tillfällig eller om den är av mer permanent ka-
raktär. Vad som driver inflationsuppgången verkar främst vara ökade energipriser och transportpriser. 
Även priserna på livsmedel stiger. Också inflationen exklusive energi och livsmedel tilltog relativt kraftigt 
och var 4,6 procent i oktober. Bland annat så har bristen på halvledare ökat efterfrågan på 
andrahandsmarknaden för bilar och därmed priserna. Den största förändringen i inflationen i år är dock 
hur mycket varupriserna ökat med, runt 8 procent. I Sverige är inflationen inte något större problem om vi 
räknar bort energipriserna. 

Skatteunderlagsprognosen från SKR var i december 2021 att skatteunderlaget för 2021 skulle öka med 4,9 
procent. Bedömningen i februari 2022 är att ökningen blir något högre vilket är en kraftig återhämtning 
efter det svagare 2020. Nu när farten i återhämtningen saktar ner något minskar tillväxttakten i skatte-
underlaget. Ökningstakten ligger dock högre 2021 och 2022 än genomsnittet de tio senaste åren. 

Reallöner och produktivitet beräknas framöver öka måttligt i ett historiskt perspektiv, inte minst då 
produktivitetstillväxten antas vara relativt svag. Därmed ökar det underliggande skatteunderlaget endast 
med 3,3 procent som genomsnitt åren 2024–2025, vilket kan jämföras med trendtillväxten de tio senaste 
åren på 4,1 procent per år. 

För Nykvarn innebar budgetramarna för 2021 att kompensation för lön- och prisökningar uteblev, istället 
gavs volymkompensationer till Vård och omsorgsnämnd och Utbildningsnämnd. Detta innebar att 
effektiviseringsåtgärder förutsattes för att årets budgeterade resultat skall kunna uppnås. Under 2021 
bedömdes även ett antal större investeringar att aktiveras och därmed leda till ökade 
avskrivningskostnader. Med anledningar av förseningar i projekten så aktiverades flera av de stora 
investeringarna senare än beräknat, exempelvis Lillhaga förskola, multihallen Furuborg och 
hyresgästanpassningarna i kommunhuset. Detta innebar att avskrivningskostnaden blev lägre än prognos 
för 2021. 

I slutet av februari 2022 attackerade Ryssland grannlandet Ukraina. Kriget i Ukraina skapar ett stort 
mänskligt lidande och bidrar till osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen framåt. Världen som precis 
börjat återhämta sig efter pandemin, fick plötsligt nya svåra utmaningar. Rysslands stängs av från flera 
internationella flöden, som tex betalningssystemet SWIFT och de ekonomiska begränsningarna får 
följdeffekter på många ekonomier. Priserna på olja, naturgas, spannmål och andra råvaror har rusat, vilket 
påverkar företags och hushålls ekonomiska förutsättningar i hela landet. Ett högre pris på vete leder också 
till högre matpriser och en allmänt högre prisnivå. Detta påverkar konsumenter över hela värden då 
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vetemarknaden är global. 

Till en början märks kriget i form av sämre finansnetto för kommuner och regioner. Det är en följd av 
fallande börser och ökade räntor kombinerat med högre kostnader för olja, gas, livsmedel och vissa andra 
importvaror.  

Tyskland, som är dragloket i Europa, kan få stora problem till följd av beroendet av rysk gas och olja. 
Även Sveriges export kan drabbas hårt då närmare 70 procent av vår export går till Europas inre marknad. 
De indirekta effekterna är därmed det största hotet för svensk ekonomi. Kriget och pandemin visar att 
den ekonomiska situationen kan ändras mycket snabbt.  

Samtidigt står svensk ekonomi stadig. I vartannat län är arbetslösheten den lägsta på mer än ett 
decennium. Arbetsförmedlingens veckostatistik visar på en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft under 
inledningen av mars 2022. 

Alla regioner har återhämtat sig ekonomiskt efter pandemin. Starkast har utvecklingen fortsatt varit i de 
nordligaste och de sydligaste delarna av landet, men även Stockholms- och Mälardalsregionen gjorde en 
mycket stark återhämtning under hösten. Västsverige ligger däremot efter, på grund av halvledarbristen 
som påverkar produktionen i den för regionen viktiga fordonsindustrin.  

Kvarstår gör den långsiktiga demografiska utmaningarna med ökade välfärdsbehov och brist på 
arbetskraft.  

3.3 Befolkningsutveckling 

Det som gör att folkmängden i Nykvarn ökar är främst inflyttningen. Befolkningsutvecklingen för 2021 
visar på en fortsatt tillväxt och t o m 31 december 2021 har kommunen fått 277 fler invånare. Det är en 
ökning om 2,5 % och innebär att kommunen är en av de snabbast växande kommunerna i länet. 
Föregående år var ökningen 208 invånare och 1,9 %.  

En stor påverkan på invånarökningen har Nybos färdigställda bostäder vid Brokvarn haft under hösten 
2021. Under 2022 kommer inflyttning främst ske i området Bergtorp. I detta projekt är det Bokoop, som 
erbjuder kooperativa hyresrätter, som uppför 145 svanenmärkta lägenheter. En positiv utmaning för 
kommunen i sammanhanget är att bedöma hur demografin utvecklas som följd av inflyttningen. 
Exempelvis kan kommunens förskoleverksamhet påverkas. 

Nykvarn har fortfarande en relativt ung befolkning jämfört med landet i övrigt, och andelen barn i 
förskoleåldern har efter att några år närmat sig riksgenomsnittet. Barn i grundskoleålder 6-15är dock 
mycket högre än landet i övrigt. 

Andelen äldre i åldrarna 65-79 år är betydligt lägre i Nykvarn i jämförelse med riket. För de som är 80 år 
och äldre är Nykvarns andel av befolkningen lägre än motsvarande tal för riket men den relativa ökningen 
av den befolkningsgruppen är omfattande. 

För kommande planperioden kommer bostadsbyggandet i kommunen att öka i omfattning och därmed ge 
ökad effekt på befolkningsökning. 

Den faktiska och planerade befolkningsutvecklingen framgår av tabellen nedan där planeringen avser 
kommande perioder. Vid årsskiftet 2022/2023 uppdateras prognosen utifrån de aktuella bostadsplanerna 
och utvecklingen i byggprojekten. Befolkningen per 2021 är en preliminär uppgift. 

Befolkning totalt och åldersklasser 

Ålder 
Utfall 
2017 

Utfall  
2018 

Utfall 
2019 

Utfall  
2020 

Utfall   
2021* 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

0 123 130 108 103     145     122    124    134    146 

1 - 5 690 733 729 744     729     755    775     812    864 

6 - 15 1 666 1 668 1 678 1 702    1742    1746    1768   1842   1891 

16 - 18 424 455 453 471     475     505     522    535    528 
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19 - 24 609 595 588 588     602     632     666    726    780 

25 - 64 5 368 5 512 5 560 5 718    5910    5910    6080   6427    6741 

65 - 79 1 482 1 516 1 529 1 490    1487    1484    1445   1457   1440 

80 - W 298 314 369 406    458    516     576    616   673 

Summa 10 660 10 923 11 014 11 222  11 450   11 670   11 956  12 549 13 063 

3.4 Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad 

 Nykvarns läge i den expansiva Stockholmsregionen innebär att det finns mycket god potential för ett 
växande näringsliv i kommunen. Det faktum att kommunen har gott om exploaterbar mark för 
verksamhetsändamål gör potentialen god för ett växande näringsliv och fler arbetstillfällen i kommunen 

Nykvarns kommun bedriver en omfattande exploateringsverksamhet med ett flertal större projekt. 
Efterfrågan på industrimark inom framförallt logistikbranschen är fortsatt stor. Det som driver efterfrågan 
är den stora tillväxten inom e-handeln som har stort behov av nya lokaler för sin verksamhet. På medel -
 och lång sikt bedömer vi att industrimark i Nykvarn fortsatt kommer ha en stor efterfrågan vilket torde 
gynna en positiv prisutveckling. 

Det största exploateringsområdet i Nykvarns kommun är fortsatt Stockholm Syd och området Mörby. 
Projekten börjar normalt med stora investeringar för att först därefter generera intäkter i form av 
anslutningsavgifter, tomtlikvider, bygglovsavgifter etc. Detta gäller generellt och särskilt för 
Mörbyområdet där stora investeringar i markberedning föregår intäkterna. 

Detaljplanerna för Mörby 1-4 är lagakraftvunna och kommunal infrastuktur är utbyggd inom området. 
Samtliga fastigheter utom en är sålda. Inom området finns ca 75 företag inom rad olika branscher. T.ex. 
Söder Energis flislager, VW, Scania, Bosch Siemens, XL bygg, Aditro logistics, Traktor Nord m.fl. Totalt 
sysselsätter företagen inom Mörby industriområde ca 1000 personer. En mycket spännande etablering 
kommer ske under 2023 då det nya elektromobilitetslaboratoriet, SEEL, kommer etablera sig i området. 

Detaljplanen för Mörby 5 har vunnit laga kraft och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen har 
påbörjats. Planområdet omfattar ca 80 ha, varav kommunen äger ca 30 ha kvartersmark. En förhållandevis 
stor yta inom planområdet, ca 18 ha, upptas av kommunal infrastruktur och dagvattenhantering. De 
dagvattendammar som anläggs inom Mörby 5 kommer också att försörja Mörby 6 och 7. Det råder idag 
stor efterfrågan på verksamhetsmark och förvaltningen har för närvarande en intressentlista på drygt 100 
företag som önskar etablera sig inom Stockholm Syd. Med det fina läget i stockholmsregionen och med 
goda kommunikationsmöjligheter både ostlig och västlig riktning är det allra störst intresse från företag 
som är verksamma inom logistik. Men även företag verksamma inom andra branscher visar stort intresse 
av att etablera sig inom Stockholm Syd. 

Nykvarnsbostäder har 576 lägenheter och en bostadsarea om ca 37 000 kvadratmeter. Bostadsbolaget har 
ca 6000 personer i sin bostadskö. Detta tyder på att det finns ett stort behov och intresse av att bo i 
Nykvarn vilket är positivt. Det visar även en potentiell efterfrågan för de kommande bostäderna som 
planeras i kommunen. Det är framför allt Bergtorp som står för den kommande ökningen av nya bostäder 
i kommunen under 2022, dessutom tillkommer framtida lägenhetsproduktioner i centrum, vid Karaffen 
samt vid gamla IP. Dessa projekt kommer att generera ca 150 nya lägenheter i kommunen. 

3.4.1 Arbetsmarknad 

Antalet arbetslösa fortsätter att minska samtidigt som långtidsarbetslösheten är fortsatt hög. Vid årsskiftet 
var ca 370 000 inskriva som arbetslösa. 181 000 personer är långtidsarbetslösa och har varit utan arbete i 
mer än ett år. Mer än hälften av dem har varit utan arbete i mer än två år.  

I takt med att restriktioner har lättats har efterfrågan på arbetskraft ökat under 2021. Framför allt inom de 
branscher som varit särskilt drabbade av restriktionerna såsom kultur-, hotell- och restaurangbranscherna.  
I Arbetsförmedlingens enkätundersökning med arbetsgivare under hösten är anställningsplanerna 
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rekordstora inför 2022. Antalet inskrivna arbetslösa är tillbaka på samma nivå som före pandemin. 

Men bland de långtidsarbetslösa ökar tiderna i arbetslöshet. Det visar sig bland annat genom att antalet 
arbetslösa som varit utan arbete i mer än 24 månader fortsätter att öka från rekordhöga nivåer och närmar 
sig 100 000 personer. Effekterna av pandemin bedöms därför som långvariga och långtidsarbetslösheten 
riskerar att bita sig fast på högre nivåer framöver. Det betyder att det framför allt är de med kort 
inskrivningstid som kommer i arbete. Tre av fyra som får ett jobb har varit arbetslösa kortare tid än ett år. 

Återhämtningen gäller med andra ord inte för alla. Fler än hälften av de långtidsarbetslösa har varit 
arbetslösa två år eller längre och har en svag konkurrensförmåga, exempelvis saknar gymnasieutbildning, 
är äldre eller utomeuropeiskt födda. Långtidsarbetslöshet är ett stort problem för de individer som 
drabbats, och för hela samhället. 

Nykvarns kommun är den del av arbetsmarknaden i region Stockholm och över tid har arbetslösheten i 
kommunen legat på en låg nivå. I januari 2022 uppgick antalet i arbetslösa och sökande i program till 237 
personer vilket är en minskning med 20% jämfört samma månad året innan. Kommunens mål är att 
erbjuda helhetslösningar för dem som av olika skäl står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. 

Det finns goda möjligheter att hitta arbete i Nykvarns kommun eller i regionen. Arbetsmarknaden består 
till mycket stor del av mindre och medelstora företag, med några större företag som Volkswagen Parts 
Logistics, Alcro/Beckers-Tikkuriila, Aditro Logistics och Ahlfort & Cronholm. I angränsande Södertälje 
kommun finns riktigt stora företag som Astra-Zeneca och Scania. Företagen i kommunen är annars till 
den övervägande delen fåmansföretag som arbetar inom service och handel med fokus på hela 
Mälardalsregionen.  

  

Källa: Arbetsförmedlingen januari 2022 

  Ungdomar 18-25 Utrikesfödda Totalt 

Riket              9,1%             17,6 %                   7,3% 

Stockholm             7,5%             13,6%                   6,8% 

Nykvarn             7,7%              11%                   4,1% 

3.5 Risk och kontroll 

Kommunens ekonomi är utsatt för olika typer av risker. Vanliga risker är ränterisker, finansierings- och 
refinansieringsrisker, placeringsrisker, borgensrisker, företagsrisker, kostnads- och intäktsrisker samt 
interna risker. 

Ränterisk och refinansiering 
Kommunen har i sin finanspolicy och i de finansiella riktlinjerna definierat de risker som får tas. 
Kommunen har per 31 december en skuldportfölj om 1 Mdr och inga finansiella placeringar. 

Under våren 2021 förlängdes räntebindningstiden för att nyttja det låga ränteläget. Kommunen följer 
riktlinjer och policy enligt följande: 

 Andel ränteförfall inom 12 mån max 45 % 

 Den genomsnittliga räntebindningstiden ska uppgå till 2-5 år 

 Andel kapitalförfall inom kommande 12 månader får max uppgå till 30 % av 
portföljen. 

 Genomsnittlig kapitalbindning ska vara lägst 1,5 år 

En låneportfölj har skapats med s.k. ränteswapar med spridda förfallodagar i enlighet med finanspolicyn. I 
enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 8 Derivat och säkringsredovisning upprättas 
särskild säkringsdokumentation som redogör för användandet av ränteswapar. Kortfattat kan sägas att 
syftet med säkringen är följande: Kommunen har en skuld. Denna består bland annat av ett flertal lån som 
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löper med rörlig ränta. Kommunen vill begränsa exponeringen mot risken i rörlig ränta. Kommunen har 
därför ingått ränteswapar. Genom ränteswapen betalar kommunen en fast ränta och erhåller Stibor 3M. 
Att delvis ta bort denna risk överensstämmer med kommunens målsättning om en jämn och stabil 
räntekostnad över tiden. Ytterligare specifikationer av kommunens låneskuld och ränteswapar finns som 
bilagor till årsredovisningen. 

344,5 Mkr av kommunens upplåning vidareutlånas till AB Nykvarnsbostäder. Ytterligare koncernlån 
planeras för planperioden 2022-2024. 

Placeringsrisk 
Kommunens likvida medel är placerade i svensk bank på rörliga konton varför placeringsrisken är mycket 
låg.  

Vid placeringar av överskottslikviditet får placeringar ske i räntebärande instrument. Val av löptid ska tas 
med hänsyn till placeringshorisonten utifrån kommunens likviditetsprognoser. Den genomsnittliga 
räntebindningstiden vid direkt placering i räntebärande papper ska uppgå till max 1år. 

Borgensrisk 
Kommunens borgensåtaganden uppgick per december till 42,9 mkr eller ca 3 730 kr per invånare. Aktuell 
skuld inom åtagandet är för närvarande 35,1 mkr. Åtagandet avser borgen för lån i det av kommuner 
delägda bolaget SYVAB, lån som ökat under året. 

Kommunen tecknar inte borgen för sitt helägda bolag AB Nykvarnsbostäder utan har istället valt att sköta 
upplåningen för bolagets räkning, vilka förmedlas via kommunkoncernens internbank. 

Kommunens medlemskap i Kommuninvest innebär också ett solidariskt borgensansvar. I bokslutet har 
kommunen en upplåning hos Kommuninvest på 1 mdr. 

Det kommunala förlustansvaret för egna hem enligt de regler som gäller för statligt reglerade bostadslån är 
begränsat till 40 % av låne- respektive garantibeloppen. Dessa åtaganden har minskat successivt under 
åren och har nu för Nykvarns del upphört helt varför detta åtagande ej längre är aktuellt. 

Under 2021 har inga borgensåtaganden behövt infrias av kommunen. 

Solidarisk borgen Kommuninvest 

Nykvarns kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 2021-
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 medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Nykvarns kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Nykvarns 
kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 083 844 060 kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 1 103 122 338 kronor. 

Under perioden 2021-2024 ökar kraven på insatskapital för Kommuninvest vilket innebär att Nykvarn 
årligen kommer att öka sitt insatskapital med ca 1-1,5 Mkr. 

Företagsrisk 
AB Nykvarnsbostäders soliditet är fortsatt god. Den skall vara lägst 5 % och högst 20 %. Egenfinansiering 
vid nyuppförande av bostäder ska vara minst 12 %. I bokslutet är soliditeten 21,1 %. 

Interna risker 
Intern kontroll ska bl. a säkerställa att verksamheterna bedrivs utifrån fastställda mål och fattade beslut 
samt att kommunens tillgångar skyddas från missbruk och oegentligheter. 
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Kommunstyrelsen har beslutat om en gemensam modell för internkontrollarbetet att gälla för samtliga 
nämnder och verksamheter. Under året har ett projekt bedrivits där den gemensamma modellen 
tydliggjorts och digitaliserats i det gemensamma verksamhetsuppföljningssystemet. Denna har använts av 
samtliga nämnder under 2021 och redovisning av internkontrollarbetet kommer att göras regelbundet 
framöver. 

3.6 Pensionsredovisning/-förpliktelser 

I bokslutet har pensionsskulden och periodens förändring redovisats enligt gällande rekommendationer 
och pensionsadministratörens (Skandia/Skandikon) beräkning. 

Kommunen har i samband med budget och årsredovisning beslutat att pensionsåtagandet återlånas till 
verksamheten med undantag av en tidigare pensionsplacering med nominellt värde om 170 mkr. 
Placeringen förföll i slutet av 2021 och kommunen har i början på 2022 beslutat att inte förlänga den 
finansiella placeringen utan låta likviditeten i sin helhet återlånas till verksamhetens investeringsbehov.  

Med bakgrund av det låga ränteläget, som till stor del beror på pandemin, så har avkastningen minskat 
kraftigt av den tidigare placeringen. Under 2020 uppgick avkastningen till 2,7 mkr och för 2021 som är 
placeringens sista år så uppgick avkastningen till ca 1,6 mkr.  

Den tidigare placeringen var avsedd att täcka den kostnadsökning för ansvarsförbindelsen som 
estimerades under perioden 2009-2021. Den del av pensionsskulden som är redovisad som 
ansvarsförbindelse, d.v.s. äldre intjänade pensioner, kommer från 2022 successivt att minska. Det beror på 
stora utbetalningar och att utbetalningarna beräknas vara större än den ränte- och basbeloppsuppräkning 
som görs av ansvarsförbindelsen. I slutet av året bedöms den äldre skulden uppgå till ca 145 mkr och 
prognosen för 2031 är ca 80 mkr. År 2041 bedöms den äldre skulden uppgå till ca 40 mkr. 

Medellivslängden i Sverige och kommunsektorn ökar och det är framför allt männen som lever längre. 
SKR:s styrelse har beslutat att anpassa RIPS (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) till nytt 
livslängdsantagande. Återstående livslängd för kvinnor räknat från 65-års ålder går från nuvarande 23,3 år 
till 23,5 år medan mäns livslängd förlängs från 20,8 år till 22,7 år. Det är tydligt att skillnaden mellan män 
och kvinnor minskar och att män förväntas leva längre. Detta innebär att pensionsskulden revideras. De 
nya antagandena i RIPS (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) höjer kommunsektorns pensionsskuld 
med i snitt fyra - fem procent. Förändringen ger en engångseffekt på skulden som belastar resultatet för 
2021. För Nykvarns kommun innebär det en kostnad om ca 5,2 mkr som belastar 2021. 

I december 2021 kom arbetsgivarorganisationen SKR överens med facken om nya regler för pensioner. 
Bland annat höjs avsättningen från 4,5 % till 6 %. Förändringen är ett led i att gå från förmånsbaserad 
pension till avgiftsbaserad vilket ger arbetsgivaren bättre förutsägbarhet gällande pensionskostnader. 
Förändringen innebär dock en relativt stor kostnadsökning för kommunen om ca 5,4 mkr för 2023. 

Nedan redovisas upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser vid tidpunkten för bokslutet och 
jämförelse med samma period föregående år. Observera att tabellen inte är uppdaterad med det nya 
pensionsavtalet. Konsolideringsgraden var ca 62% per 2021-12-31. Återlånade medel uppgick till 102 mkr. 

 

 

3.7 Händelser av väsentlig betydelse 

Nedan listas händelser av väsentlig betydelse för ekonomi och resultat. 
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Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontoret: 

 Modernisering av IT-plattform fortsatt arbetet 

 Datakommunikation - nytt avtal för driften av det kommunala förvaltningsnätet 

 Bolagsstyrning – revidering bolagspolicy, bolagsordningar och ägardirektiv 

 Utbildning för förtroendevalda i mål- och ekonomistyrning, minoritetspolitik, krisberedskap och 
civilt försvar 

Överförmyndarverksamhet: 

 Överförmyndarverksamhet – samverkan med Södertälje kommun 

 kontinuerlig planering och uppföljning med Södertälje kommun för att följa upp de åtagande som 
åligger Nykvarns kommun och utveckla samverkan. 

Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret: 

 De två första etapperna av Bergtorp har färdigställts 

 Nytt parkeringsavtal med Fastighets AB Tenräj som äger Nykvarns centrum bl.a. reglerar avtalet 
antal parkeringsplatser som ska anläggas i samband med att centrum byggs ut samt det 
exploateringsbidrag som exploatören ska erlägga. 

 Ett flertal stora projekt har avslutats fram t o m utgången av augusti; Furuborgshallen, Lillhaga 
förskola och nya kommunhuset 

 Nykvarns vattentorn har invigts 

 VA-utbyggnad har pågått under året i bland annat Berga ö och Bergtorp samt omläggning av 
gamla VA-ledningar har utförts i samband med en standardhöjning av Granebovägen. 
 

Personalkontoret: 

 Kommunens nya bedömningskriterier för lönesättning vid löneöversyn har implementerats 
 

Ekonomikontoret: 

 Upphandling av kommunförsäkringar, då majoriteten av de befintliga försäkringarna löper ut vid 
årsskiftet 

 Nytt ramavtal gällande påminnelser och inkasso 

 Utredning av alternativ hantering av tidigare pensionsplacering om 170 mkr 

 Utredning av kostnadsutveckling inom Utbildningsnämnden med jämförande nyckeltal 

 Utredning av budgetavvikelser gällande investeringsprojekt 

 Förlängning av genomsnittlig räntebindningstid till fem år 

Kultur-och fritid: 

 Framtagande av fördelningsprinciper för fördelning av tider på idrottsanläggningarna i samverkan 
med föreningslivet 

 Nya Furuborghallen togs i bruk i mitten av augusti 
 

Utbildningsnämnden 

 Löpande effektiviseringar av verksamheten under året i syfte att anpassa organisation och 
arbetssätt till budgetutrymmet med bibehållen kvalitet. 

 En jämförandeanalys av kostnaderna för verksamheterna inom nämndens ansvarsområde har 
genomförts under året som visade jämförelsevis höga kostnader inom grundskoleområdet medan 
kostnaderna inom förskolan och gymnasiet är jämförelsevis lägre. 

 Nya Lillhaga förskola togs i bruk. 
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 En omfattande omstrukturering av lokaler genomfördes under våren 2021 då verksamheten 
flyttade ut ur Furuborgskolan samt ur de tillfälliga paviljonger som ställts upp vid gamla IP. 

 Verksamheten i den nya förskolan startades som planerat med nya inskolningar av små barn samt 
barn från den tillfälliga inhysningen i Furuborgskolan och de tillfälliga paviljongerna. 

 Furuborghallen togs i bruk för idrottsundervisning och invigdes officiellt under hösten. Vilket har 
inneburit att ett omfattande samordningsarbete gjorts med kultur- och fritidskontoret rörande 
lokalernas utformning och användning. 

Vård- och omsorgsnämnden 

 Utvecklat öppeningång till förebyggande insatser. 

 Startat upp ungdomsverksamhet för barn och unga 

 Nya trygghetslarm på särskilda boendet Lugnet 

 Utökad Nattpatrullens verksamhet inom områden LSS och SoL 
Bygg- och miljönämnd 

 Verksamhetsanpassning utifrån rådande restriktionerna och rekommendationerna kopplade till 
pandemin bl.a. har genom prioritering av trängseltillsynen 

 Alla avdelningar på kontoret har eller har haft vakanser, vilket påverkat i vilken utsträckning 
ärenden har kunnat hanteras 

  

3.8 Förväntad utveckling 

 Kommunledning 

Att kommunen har en stark befolkningstillväxt och är i en expansiv fas påverkar kommunens verksamhet 
i form av ökade krav på effektiv ledning, styrning, uppföljning och kontroll, stöd och vägledning, 
transparens och tillgänglighet, samverkan med statliga och regionala organ, med förtroendevalda och 
kommuninvånare, media och inte minst gällande att uppfylla lagstiftning och kommunens åtaganden inom 
olika områden.  

Kommunens centrala stödstrukturer styrs av ett gediget lagrum: en mängd olika lagar, direktiv, 
förordningar, interna styrdokument, reglementen, policys och riktlinjer men också av kommunal praxis. 
Att fullfölja kommunens ansvar och skyldigheter, säkerställa tillämpning och efterlevnad av lagstiftning är 
ett betydelsefullt ansvar.  

Fler kommuninvånare samt verksamheter som växer och utvecklas innebär ökade krav på kommunens 
stödfunktioner. Ökad ärendemängd i kommunens politiska- och tjänstemannaprocesser ställer krav på 
stöd samt planering och uppföljning.  

Näringsliv 

Kommunens näringslivsarbete kommer under närmsta året att inrikta sig på att återgå till normal 
verksamhet. Fokus i detta arbete kommer att ligga främst på att främja ett så gott näringslivsklimat som 
möjligt bland annat genom att underlätta att fler företag etablera sig i kommunen. 

Den positiva ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden gör att förvaltningen ser positiv på hur 
näringslivsutvecklingen i kommunen kommer utvecklas det närmsta året. I takt med utbyggnaden av 
Stockholm Syd/Mörby finns möjlighet för många nyetableringar inom en 5-årsperiod. De risker som finns 
på kort sikt att det pga. pandemin uppstår flaskhalsar såsom komponentbrist vilket kan hämma 
utvecklingen för vissa företag och dessutom kan leda till stora prishöjningar inom vissa områden. 
Dessutom finns det en risk att tillväxten gör att kompetensförsörjningen kan bli utmanande inom vissa 
yrkesområden och branscher. 

Mark- och exploatering 

Förvaltningen har ett starkt fokus på utvecklingen av Stockholm Syd Mörby. Lagstiftningen avseende 
bevarande av jordbruksmark kan innebära svårigheter att utveckla kommunens mark. Förvaltningen 
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jobbar aktivt med att hitta lösningar på frågan. 

Mark- och exploateringsprocessen har stärkts upp med ytterligare projektledningsresurser för att 
säkerställa uppföljning av ingångna exploateringsavtal, uppföljning av entreprenadavtal, marknadsföring 
och försäljning av kvartersmark inom Stockholm Syd, Mörbyområdet. 

Detaljplanering 

Under året har förberedande arbete lagts på detaljplanerna för Hökmossen 2B, Cementen samt Mörby 6. 
Fyra planer fick beslut om uppdrag/positivt planbesked, sex planer vann laga kraft. Ett annat viktigt 
arbete som påbörjats är förberedelse av digitalisering av detaljplaner i linje med nya föreskrifter som träder 
i kraft 1 januari 2022. Översiktsplanen aktualitetsförklarades under 2021. En av svårigheterna har varit att 
hantera denna omfattande process inom ramen för de begränsningar som den pågående pandemin 
inneburit. Arbetet med att ta fram en ny översiksplan kommer att återupptas under kommande 
mandatperiod. 

Vatten och avlopp 

Branschorganisationen Svenskt vatten har publicerat ett nytt basförslag för VA-taxa. Förvaltningen har för 
avsikt att anpassa VA-taxan utefter denna för att få en taxeuppbyggnad som är juridiskt prövad. Ett nytt 
taxeförslag för kommunen beräknas finnas framtaget under 2022. Dessutom kommer verksamheten att 
fortsatta jobba med säkerhetsskyddet kopplat till dricksvattennätet för att leva upp gällande krav. Vid ett 
antagande av VA-planen i kommunfullmäktige fastställs handlingsplaner där flera mål/aktiviteter berör 
VA-enheten vilka kommer att utgöra en viktig del av verksamheten över kommande år. Kommande 
exploateringar av bl. a Mörby 5 och Kaffebryggaren är komplexa och kommer att ställa stora krav på VA-
enheten både resurs- och kompetensmässigt. 

 

Avfall och återvinning 

Förändringen av upplägget vad gäller producentansvaret kommer att påverka dels avfallshanteringen i 
Nykvarns kommun, dels samhällsplaneringen i stort. Att producentansvaret på tidningar tas bort kommer 
att innebär krav på upphandlingar samt ökade kostnader för taxekollektivet. Kommande förändring av 
krav på fastighetsnära hämtning av förpackningar och tidningar inom ramen för befintligt 
producentansvar kommer att innebära ökade krav på fastighetsägare och byggherrar. 

GataPark 

Inom ramen för den av kommunstyrelsen beslutade konkurrensprövningsplanen har en nuläges- och 
omvärldsanalys genomförts i en utredning om alternativa former för driftutförande i kommunen. 
Utredningen syftar till att utifrån verksamheternas behov, lagstiftning och lokala förutsättningar redovisa 
möjliga åtgärder för att säkerställa ett kompetent och kostnadseffektivt driftutförande. 

En pågående upphandling av anläggnings- och beläggningstjänster förväntas medföra lägre kostnader för 
planerade reinvesteringsåtgärder. Underhållsplaner för de lekplatser som i Lekplatsplanen anges ska 
bevaras och utvecklas har tagits fram. 

En ny organisation inom kommunen som trädde i kraft i juni bedöms innebära bättre förutsättningar för 
samordning med övriga tekniska verksamheter, planavdelningen och mark-och exploateringsavdelningen 
vilket förväntas ha en positiv inverkan i framför allt kommunens utbyggnadsprojekt En hög 
inflyttningstakt ställer krav på attraktiva och funktionella miljöer och innebär att mer resurser åtgår för att 
utveckla och förädla redan befintliga platser i Nykvarn. 

Ekonomikontoret 

Kontoret har under 2021 och i början på 2022 haft en relativt stor personalomsättning vilket gett vissa 
utmaningar att hantera löpande drift och förvaltning. Processbeskrivningar och ett etablerat 
förhållningssätt med robust dualitet i väsentliga processer underlättar under rekrytering och i 
kompetensöverföringen. Personalomsättning ger även en möjlighet att se över och effektivisera processer 
gällande det konsultativa ekonomistödet till kontoren. 
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Kontoret ska under 2022 fortsätta med digitalisering av processer och att stärka upp kompetensen inom 
redovisning. Gällande investeringar och anläggningar ska uppföljning och kontroll effektiviseras i 
samverkan med Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret. 

Kultur- och fritid 

Kommunens snabba befolkningsutveckling innebär gör att efterfrågan av en större variation av kultur- 
och biblioteksaktiviteter i närområdet ökar och därmed ökar krav på tillgängliga platser, lokaler, 
anläggningar, tjänster och aktiviteter. Detta ställer krav för ökad tillgänglighet i form av anpassade 
öppettider, ökad service ett varierat utbud. Av samma anledning växer också efterfrågan på digitala verktyg 
och information. Dessutom ökar kommun invånarnas förväntningar på aktuell och relevant information 
från kommunen. Analysen pågår gällande vilka kompetenser ska stärkas och vilka 
kompetensutvecklingsinsatser som behövs för att säkerställa den pågående digitaliseringen. 

Utbildning 

Befolkningen i kommunen ökar med fler barn och unga som är i behov av förskola, grundskola och 
gymnasieutbildning. Det påverkar även den förväntade efterfrågan på vuxenutbildning. Den ålderskategori 
som förväntas stå för den högsta inflyttningen är barnfamiljer, vilket innebär att behovet av förskoleplatser 
är jämförelsevis större än platser inom grundskolan. Förskolegarantin innebär att kommunen måste 
bereda förskoleplatser till vårdnadshavare inom 4 månader. Utmaningar finns då en intensiv nybyggnation 
av bostäder och inflyttning i kommunen ger höga krav och förväntningar från nya medborgare på 
tillgänglig förskola och skola samt service i form av t ex gång- och cykelbanor och utbyggd kollektivtrafik. 
Inflödet av nya medborgare ställer också krav på resurser för ge vårdnadshavare service vid skolval, 
skolbyten, skolskjuts med mera. 

De fyra grundskolorna bedöms i nuläget täcka behovet av grundskoleplatser fram till 2030. 
Furuborgskolan avlastar övriga grundskolor och Furuborghallen ger goda förutsättningar för 
idrottsundervisningens behov i kommunen. Lillhagaskolans ombyggnation med anpassning till elevflöden 
och åldersgrupp möter fortsatt åldersgruppens behov av både platser och undervisningsförutsättningar. 

Avgörande för en effektiv organisation är kompentensen hos medarbetarna. Utbildade medarbetare med 
hög kompetens är en viktig faktor för god kvalitet och god ekonomisk hushållning. Konkurrensen om 
legitimerade och behöriga pedagoger är generellt stor. Personal- och kompetensförsörjningsarbetet måste 
ta sikte på att attrahera, behålla och rekrytera nya medarbetare. En kompetensförsörjningsstrategi är under 
utarbetande för att understödja detta arbete. 

Digitalisering kommer fortsatt att vara ett fokusområde i takt med att teknisk utveckling möjliggör 
förändrade former av undervisning och kommunikation. Inom utbildningsområdet finns idag ett 
förhållandevis välutvecklat arbetssätt men som behöver fortsätta att utvecklas för att möta nya och delvis 
förändrade behov hos barn och unga och deras vårdnadshavare. 

Kraven i livsmedelslagen på en god arbetsmiljö och säkerhet när det gäller måltidsenhetens verksamhet är 
höga vilket innebär att en ständigt pågående intern kontroll och översyn krävs. Positiv lokal och nationell 
uppmärksamhet stärker en redan god kultur och ger ytterligare energi för fortsatt utveckling. 

Ny lagstigning på skolområdet inträder under 2022 med bland annat ändrade kursplaner för grundskolan 
och grundsärskolan. Fakta och förståelse betonas, kunskapskraven blir mindre detaljerade och ett 
flexiblare arbetssätt mellan skolformerna är exempel på förändringar Grundsärskolan byter namn till 
Anpassad grundskola 1/7 2022. 

Corona-pandemin som påverkat verksamheten under de senaste två åren kan komma att fortsätta sin 
påverkan, i vilken grad är dock osäker. 

Vård och omsorg 

Hanteringen utav corona riskerar att utvecklingsarbetet inte väl prioriteras trots att verksamheterna har 
identifierat vinster med detta arbete. Under senaste året har volymen av statsbidrag och olika satsningar 
som följd av dessa vuxit stort. 

I viss utsträckning har dessa erbjudit kompensation för merkostnader för pandemihanteringen, men även 
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för kvalitetshöjande insatser och utveckling. Utmaningen på långsikt är att finansiering via statsbidrag ofta 
saknar långsiktighet och kontinuitet. I dagsläget finns indikationer på att statsbidrag kan komma att 
minska. Detta skapar oförutsägbarhet och försvårar planering kring huruvida satsningar kan behållas om 
statsbidrag upphör inom ett område. 

Inom LSS- området kommer "Stärkt rätt till personlig assistans” att påverka kommunerna och 
försäkringskassan i fortsatt planering inför 2022 både ekonomisk och resursmässigt. 
En ny lagstiftning för barn och unga som vill hoppa av kriminalitet gäller från första januari 2020. Detta 
innebär att kommunerna behöver kliva fram och ta ett större ansvar med stöd insatser för barn och unga 
som vill hoppa av kriminalitet. En lite organisation sätts i verk för att arbeta med frågan från första 
oktober 2021. 

Regeringen beslutade den 22 december 2020 att en särskild utredare får i uppdrag att föreslå en 
äldreomsorgslag samt överväga och lämna förslag på hur den medicinska kompetensen kan stärkas i 
verksamheten samt, vid behov, på den kommunala ledningsnivån. Regeringen anser att begreppet 
äldreomsorg behöver definieras och verksamheten ges ett tydligare uppdrag och innehåll. Den pågående 
covid-19-pandemin har visat att patientsäkerheten inom den kommunala vården brister. Utredningen ska 
enligt regeringens uppdrag vara klar 2022-06-30. Förvaltningen följer genom sin omvärldsbevakning 
utvecklingen av frågan och utifrån var processen hos staten står. 

Ny Socialtjänstlag: 
Regeringen har utsett en särskild utredare som gjort en översyn av socialtjänstlagen och vissa av 
socialtjänstens uppgifter. De förslag som utredaren lämnat ska bidra till ökad kvalitet utan att leda till 
ökade kostnader för stat eller kommun. Syftet med uppdraget är att utforma en socialtjänst som bidrar till 
social hållbarhet med individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika 
möjligheter och rättigheter. Vidare ska socialtjänsten erbjuda behovsanpassade insatser med ett 
förebyggande och evidensbaserat perspektiv. Förvaltningen följer genom sin omvärldsbevakning 
utvecklingen av frågan och utifrån var processen hos staten står, bedöms förändringar tidigast kunna träda 
i kraft under år 2023. 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade på juni sammanträde att ge förvaltningen i uppdrag att utreda ett 
eventuellt införande av en kommunal hyresgaranti. Utredning och förslag till beslut har skickats vidare till 
kommunstyrelsen för hantering. 

Bygg och miljö 

I juni genomfördes en omorganisation som innebär att bygg- och miljökontoret blivit ett renodlat 
myndighetskontor som svarar mot bygg- och miljönämnden. Nu pågår arbete för att hitta de nya rollerna 
och samarbetsformerna i organisationen för att få det att fungera så bra och effektivt som möjligt. Det är 
viktigt att få till goda samarbeten både inom kontoret och med andra delar av kommunen, andra delar 
som ingår i pågående utveckling är digitalisering samt service och kommunikation. 

En liten organisation är sårbar då det är få som arbetar inom varje område. När kommunen utvecklas med 
mycket exploateringar och byggnationer påverkas alla avdelningar på kontoret. Kombinationen av högt 
tryck och svårigheten att rekrytera erfaren personal gör att risken för längre vakanser kan innebära att 
sjukskrivningar ökar, det blir också en risk för lägre intäkter om miljö inte har möjlighet att gå ut på tillsyn 
och därmed inte kan fakturera och att bygglov har för lång handläggningstid och då inte kan ta ut full 
avgift. Därför är det viktigt att arbeta med arbetsmiljön så att de som finns på plats mår bra och vill stanna 
kvar. 

Det ställs höga krav på service från både medborgare och företagare då alla vill hänga med i utvecklingen 
och få snabba svar. För att underlätta servicen har bygglov telefontider så att det ska vara lättare att veta 
när det går att få tag på en handläggare. 

Det finns ett förslag på ändring av plan- och bygglagen, som om det går igenom bland annat kommer att 
innebära att fler åtgärder blir bygglovsbefriade vilket innebär att vi får in färre avgifter för bygglov, men 
också att servicegraden kommer att behöva ökas p.g.a. frågor om vad som får och inte får göras, det kan 
också innebära fler tillsynsärenden om det byggs felaktigt. 

Livsmedelsförordningen är förändrad så att det kommer att vara obligatoriskt med efterhandsdebitering 
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from tidigast 2022 och senast januari 2024. Erfarenhet från flera kommuner när detta införts är att 
intäkterna minskar i början då det finns en ovana att debitera i efterhand och att det då är svårt att ta ut 
det verkliga antalet timmar. 

4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten inkl. 

målavstämning 

4.1 Sammanställning av nämndernas effektmåluppfyllelse 

Nämndernas effektmåluppfyllelse 

Nämnder/effektmål Mycket god God Acceptabel 
Ej 

acceptabel 
Summa mål 

Kommunfullmäktige            4    4 

Kommunstyrelsen 5 7 3 - 15 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

3 6 1 - 10 

Bygg- och miljönämnden 4 7 3 - 14 

Utbildningsnämnden 3 4 5 - 12 

Totalt     55 

4.2 Sammanställning av kommunfullmäktiges strategiska måluppfyllelse 

Strategiska mål 

Kommunfullmäktiges 
strategiska mål 

Mycket god God Acceptabel 
Ej 

acceptabel 
Samlad 

målbedömning 

Nykvarns kommun ska 
vara en attraktiv 
kommun att bo och 
verka i 

1 3 - - God 

Kommuninvånarna ska 
vara nöjda med den 
kommunala servicen 

1 3 - - God 

Kommuninvånarna ska 
ha en hög delaktighet i 
kommunens verksamhet 

- 3 1 - God 

Nykvarns kommun ska 
vara en attraktiv 
arbetsgivare 

1 2 1 - God 

Utveckla processer för 
ökad kvalitet och 
effektivitet 

2 2 - - Mycket God 

God ekonomiska 
hushållning 

1 2 1 - God 

Summa mål 6 15 3 - 24 

4.3 Kommunens invånare och andra intressenter 

4.3.1 Nykvarns kommun skall vara en attraktiv kommun att bo och verka i 

Bredbandsutbyggnad 
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Nykvarns kommun genomförde Bredbandslyftet 2020 som är en del av regeringens bredbandsstrategi och 
syftar till att ta fram en aktuell och gemensam plan för det fortsatta arbetet. Bredbandslyftet och 
beslutades av kommunstyrelsen under året En bredbandsstrateg med ansvar att driva arbetet framåt har 
rekryterats och avtal med Open Infra har tecknats för leverans till kommunens invånare. Under våren 
2021 släppte Post- och telestyrelsen statistik som visar att utbyggnadstakten av snabbt bredband för 
Nykvarns kommuns bredbandsrankning 2020 har ökat 1,2 % jämfört med 2019 och ligger på 87,65 %. 

Kultur och fritid 

Pandemin och rådande restriktioner har påverkat kultur och fritidsverksamheten stort såtillvida att det 
varit svårt att planera och genomföra aktiviteter inom och utanför tätorten. Kommunen har dock 
upprätthållit en viss kulturverksamhet bl.a. för förskola/skola inom ramen för Skapande Skola projektet 
men också publika arrangemang under året då man kunnat arrangera aktiviteter utomhus. 

Dessa har främst riktat sig till barn och unga men också till andra åldersgrupper. Betydligt flera aktiviteter 
än planerat har anordnats under 2021. 

Näringsliv 

Kommunövergripande arbete med att samordna och stimulera kommunens företag har försvårats av den 
pågående pandemin och många events och möten har ställts in. Näringslivsarbetet har pga. pandemin 
förändrats, då en större del av arbetet har styrts om till digitala forum. Detta arbete har fungerat över 
förväntan och enheten har kunnat hålla en hög aktivitetsnivå trots pandemin, t ex har Näringslivsgalan 
kunnat genomföras om än i digitalt format. Det var ett stort antal företag som deltog trots att det var 
digitalt. Dessutom har flera planerade möten med företagen kunnat genomföras som planerat bl. a. 
Nykvarns Företagarföreningen. Kommunens näringslivsarbete kommer under närmsta året att inrikta sig 
på att återgå till normal verksamhet. Fokus i detta arbete kommer att ligga främst på att främja ett så gott 
näringslivsklimat som möjligt bland annat genom att underlätta att fler företag etablerar sig i kommunen. 

Planerings-, exploaterings- och markanvisningsprocess 

Kommunens arbete med att konkretisera samhällsbyggnadsprocessen fortgår och går in i ett skede av 
"benchmarking" där erfarenhetsutbyte med andra kommuner kommer att ske. Två stora projekt, Mörby 5 
och utvecklingen av Stockholm Syd Mörby fortgår enligt plan. Arbetet med att förnya Nykvarns Centrum 
pågår. 

Under året har förberedande arbete lagts på två detaljplaner. Fyra planer fick beslut om uppdrag/positivt 
planbesked, sex planer vann laga kraft. Antal beslutade planer vid årets slut är totalt 23 vilket är bättre 
målsättning om 19 beslutade planer under 2021. 

Bygg och miljö 

Under året har en handlingsplan för främjande av myndighetsutövning tagits fram och implementerats i 
verksamheten. Regelbundna möten och avstämningar hålls mellan näringslivsavdelningen och bygg- och 
miljökontoret och deltagande på SBA-konferens och på företagsjour sker regelbundet. 

Arbetet med att utreda anslutning till Serverat för att underlätta för företagare att söka tillstånd och 
effektivisera handläggning har påbörjats under 2021. Förvaltningen har inventerat vilka e-
tjänsteplattformar som krävs och arbetet kommer att fortsätta under 2022 efter beslut om e-
tjänsteplattform på central nivå. 

Arbetet med tillgänglighetsanpassning av informationen om bygg- och miljö verksamhet på kommunens 
hemsida har påbörjats och kommer att fortsätta genom en löpande uppdatering av relevant information 
om respektive myndighetsområde framgent. 

 

Tillsyn 

Kommunen har arbetat med tillsyn av takkonstruktion och samtliga byggnader har inventerats och 
befintliga ritningar har granskats. Ingen takkonstruktion av den risktyp som eftersöks har hittats. Några 
fastigheter kvarstår, där det saknats ritningar att granska. Kontoret har under hösten begärt redovisning av 
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ritningar från byggherre, utredningen beräknas bli klar 2022. 

Övriga tillsynsaktiviteter; hantering av återstående tillsynsskuld (ej slutbevis), hantering av ärenden från 
2020, handläggning nya tillsynsärenden, hantering slutbevis enligt äldre plan- och bygglagen har börjat 
hanteras. Under hösten togs en tillsynskonsult in för att hantera tillsynsärenden i största möjliga 
utsträckning. Under hösten har även det fysiska arkivet skannats in, vilket kommer att underlätta i 
hanteringen av framförallt de äldre ärendena. 

Säkerhetsarbete och krisberedskap 

I slutet av 2020 tog kommunstyrelsen beslut om inrättande av trygghetspunkter i kommunen dvs. en plats 
dit medborgaren kan vända sig vid en kris eller händelse som påverkar samhällsviktiga funktioner bl.a. 
kunna få tillgång till värme, vatten, el och mat. En handlingsplan för införande, från planering och 
upphandling till installation och drift har tagits fram under året och arbetet med införande har påbörjats. 

Vidare har en utbildning i krisberedskap och civilförsvar ut ett ledningsperspektiv för kommunstyrelsen 
och krisledningsnämnden genomförts. Dessutom har kommunens krisledning och samtliga ersättare 
genomfört en utbildning med tillhörande övning i stabsmetodik. 

Brottsförebyggande arbete 

Nykvarns kommun, Södertälje lokalpolisområde och Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) har genom 
samverkansöverenskommelse åtagit sig att samverka på lokal nivå avseende att vidareutveckla stödet för 
människor som vill lämna en kriminell livsstil. 

Dessutom pågår arbetet med utveckling av Öppenvården bl.a. genom att erbjuda stöd till personer som 
vill lämna en kriminell livsstil enligt arbetsmetod SIG sociala insatsgrupper. Metoden innebär samverkan 
mellan socialtjänst, skola och polis för att hjälpa unga att sluta begå brott. 

Bosättningsprocessen har utvecklats i samverkan med lokal, skola, arbetsmarknad för lyckad integration 
bl.a. inom ramen för SUMA projektet. 

Kamerabevakning 

Sedan kamerabevakningslagen trädde i kraft 2018 har det blivit lättare för kommuner att få tillstånd för att 
kamerabevaka på allmänna platser där det förekommer brottslig verksamhet. Under året arbetet med 
inventering av kameror, avtal, tillstånd, tillsyn och uppföljning samt konsekvensbedömning genomförts i 
samarbete med näringslivskontoret i syfte att förbättra kommuninvånarnas trygghet samt säkerställa 
lagefterlevnad. Dessutom pågår en översyn av premisserna för kameraövervakning av kommunens 
fastigheter. 

Trygghet 

Under året har ett pris för nattvandring inrättats och delats ut i syfte att skapa trygghet för 
kommuninvånare och öka medvetenheten kring trygghet hos skolungdomar i högstadiet. Trygg i Nykvarn 
är den instans som berett och lämnat förslag till beslut till kommunstyrelsen. Kommunen har under året 
tagit flera åtgärder i syfte att öka bl.a. genom tekniska åtgärder som att öka antalet belysningspunkter och 
skapa säkrare övergångsställen. Dessutom har trygghetsvandringar har genomförts under 2021. 

Trygg och trivsam skolmiljö 

Trots att förskolorna och skolornas möjlighet att möta och bjuda in vårdnadshavare varit begränsad under 
året visar resultaten från genomförda enkäter att vårdnadshavare och elever i Nykvarn är generellt mycket 
nöjda med skolan och förskolan. 

Verksamheten har anpassats till rådande förutsättningar bl.a. genom att digitala utvecklingssamtal, korta 
informationsfilmer samt tät kontakt via telefon och mejl har erbjudits till elever och vårdnadshavare. 

Den senaste enkäten visar att vårdnadshavare i hög utsträckning upplever att förskolan, skolan och 
fritidshemmet är lärande och utvecklande för sina barn. Vidare visar resultaten en högre nöjdhet bland de 
äldre eleverna jämfört med tidigare år. Dessutom har elevernas upplevelse av arbetsro ökat på samtliga 
skolor. 
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Mottagandeprocessen för nya och nyanlända elever 

Kartläggning av nuvarande process har slutförts under året. En arbetsgrupp bestående av medarbetare 
från grundskolor och förskolor samt socialtjänst och integration har bildats som ska ta fram en rutin för 
vem som gör vad och hur arbetet med nyanlända bör organiseras. Arbetet ryms inom SUMA-projekt där 
skola och socialförvaltning samverkar mot psykisk ohälsa bland barn och unga. 

Trafik och säkerhet 

Under året har kommunens bygg-och miljöverksamheten tillsammans med utbildningsverksamheten 
arbetat med projektet Säkra skolvägar som ska skapa en säker och trygg trafikmiljö i bl.a. skolornas närhet 
Dessutom har trafikmätning som underlag för kommunens planarbete och kommande 
trafiksäkerhetsåtgärder upphandlats och genomfört under hösten 2021. 

Vidare pågår kommunens arbete med att ta fram underhållsplaner för alla lekplatser på allmän plats i 
samarbete med NYBO.  Ett projekt för byggnation av en trafiksäker avlämningsplats vid Lillhaga förskola 
pågår och beräknas vara färdig under våren 2022. 

Under året har kommunen arbetar aktivt med att öka tillgänglighet för gång- och cykeltrafik i syfte att 
möta ökad krav på tillgängliga och funktionella gång- och cykelvägar med ny beläggning och 
hindervikande bommar för säkrare utfart mot körbanor. 

SCB Medborgrundersökning - trygghet 

kommunen har fått relativt bra resultat inom områden trygghet och säkerhet från SCB 
Medborgarundersökningen 2021 Kommunen ligger bättre till än genomsnittet avseende problem med bl.a. 
våldsbrott i kommunen, narkotikaförsäljning och personer som är påverkade av alkohol eller narkotika i 
kommunen, nedskräpning, störande trafik, utomhusbelysning, skadegörelse och klotter samt oro för 
terrorhot, oro för sexuella trakasserier eller liknande och trakasserier på nätet. Samtliga dessa resultatmått 
är dessutom statistiskt säkerställda. Frågor där kommunen har sämre resultat än snittet avser 
kommuninvånarnas oro för allvarlig samhällsstörning i kommunen, hur räddningstjänsten i kommunen 
fungerar, Polisens närvaro i kommunen samt oro för att drabbas av inbrott i hemmet. 

4.3.2 Kommuninvånarna skall vara nöjda med den kommunala servicen 

Utveckling av kommunens service  

För att ge underlag för och förbättring av servicen kommunen ger idag till sina samtliga intressenter har en 
utredning av en extern part genomförts. Utredningen innefattade en kartläggning över nuläget i 
kommunens organisation, en omvärldsbevakning samt förslag framåt. Dessutom har omvärldsbevakning 
gjorts i syfte att sätta Nykvarns nuvarande serviceorganisation i en jämförande kontext samt för att kunna 
ta lärdom från andra kommuners arbete med liknande utmaningar. 

Utredningen innehåller även alternativa förslag för vägar framåt baserade på utredningens resultat, 
Nykvarns kommuns förutsättningar samt på modeller för hur utvecklingen mot en modern 
serviceorganisation kan se ut. 

Det långsiktiga målet är att få en ökad kundnöjdhet för kommunens intressenter. Utredningen samt en 
projektbeskrivning utgör underlag för framtida beslut om utvecklingen av kommunens service. 

Riktlinjer för service och bemötande 

En kommun är en serviceorganisation vilket innebär att det ställs höga krav på service och bemötande. En 
riktlinje för service och bemötande antogs av kommunstyrelsen under året. Riktlinjen har implementerats i 
hela organisationen. En informationsfilm tagits fram och är publicerad på insidan. Riktlinjen syftar till att 
öka organisationens möjlighet att leverera ännu bättre service till kommunens intressenter. 

Begäran om utlämnande inom 48 h 

Kommunen har ett åtagande som avser att besvara begäran om utlämnande inom 48 h. Enligt praxis inom 
området ska besvarande ske inom 24-48 h. En begäran om utlämnande kan avse postlistan som i sin tur 
innebär flera utlämnande beroende på vilka handlingar som begärs ut i respektive ärende. Handläggare ska 
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i pågående ärenden lämna ut handlingar skyndsamt. I vissa begäran har huvudregistratorn sammanställt 
svar från verksamheter. För att ta reda på om kommunen har besvarat begäran om utlämnande på ett 
korrekt och skyndsamt sätt har ett antal olika datum varje månad punktmarkerats. Mätningen har visat att 
98,7 % av förfrågningar per den 31 december har besvarats inom 48 timmar. De begäranden som inte har 
lämnats ut inom 48 h (7 st.) avsåg sammanställningar som involverade flera verksamheter eller att personer 
hade fått svar på sin begäran men att den har hamnat i e-postens skräpkorg. 

 

Vård och omsorg 

Coronapandemin har medfört omfattande konsekvenser för kommunens verksamhet gällande vård och 
omsorg utifrån tjänstebrukarnas perspektiv som genomgripande har fått anpassa sig efter rådande 
rekommendationer. 

Under året har verksamheten arbetat med att säkerställa att tjänstebrukarnas möjlighet till ett självständigt 
liv främjas och utvecklas genom att ta vara på egna resurser och möjligheter. Kommunen erbjuder 
klienten individuellt utformade stöd- och hjälpinsatser enligt bedömningsmetoden ”FIA – förutsättningar 
inför arbete”. Syftet med FIA är att ge en samlad bild av en persons förutsättningar och behov av stöd 
inför arbetsamt en individuell anpassning av krav och insatser samt involvera klienten i förändringsarbetet. 

Vidare har kommunen startat insatser med öppen ingång på hemmaplan inom familjebehandlingen. 
Substans och spelberoende samt ungdomsöppenvård har startats med öppen ingång under hösten. 

Under året har en handlingsplan för suicidprevention tagits fram och implementerats. Kommunens 
handlingsplan är en grund för kommunernas suicidpreventiva arbete. Samtliga medarbetare inom vård och 
omsorg planeras utbildas i Suicide Zeros . 

Revidering av hemsidan i syfte att ge mer tillgänglig och relevant information till kommuninvånare och 
andraintressenter har påbörjats och kommer fortlöpa under 2022. Dessutom har en lokal värdighetsgaranti 
togs fram och beslutades i början av året. 

Överförmyndarverksamheten 

Januari månad i år genomfördes flytt av överförmyndarverksamheten till Södertälje kommun i enlighet 
med det nya samverkansavtalet. Delegationsordningen har reviderats och en ny riktlinje har tagits fram. 
2021 är det första året för verksamhet i samverkan med Södertälje kommun. Kommunledningskontoret 
har ansvar för verksamhetsplanering, budget, uppföljning och samverkan med Södertälje kommun. 

Utbildning med hög kvalitet  

Ny lärplattform för förskola för skolan  

Arbetet med utformningen och implementering av en ny lärplattform för förskola för skolan har pågått 
under första halvåret i syfte att kvalitetssäkra en ny skolplattform. Arbetet avbröts under hösten med ny 
inriktning om att återföra tidigare skolplattform (Infomentor). Anledningen var att plattformen inte möte 
nödvändiga krav. Infomentor återdriftsatts under januari 2022 efter genomförd upphandling. 

Förskolan 

Ökning av antal barn har lett till att kommunens egna förskolor varit överbelagda och det därmed har varit 
svårt att få plats på den önskade förskolan. 

Kommunens förhoppning är att erbjuda så bra verksamhet så att fler av de som är externt placerade väljer 
kommunens egen verksamhet framöver. Dock har det, det senaste åren varit brist på platser inom den 
egna verksamheten. Även om lediga platser har funnits har detta i många fall inte varit på den förskola 
som vårdnadshavarna önskat. I köp av förskoleplatser ingår placeringar hos den fristående förskolan 
Slottsparken samt enskilda placeringar i annan kommun i både kommunal och enskild verksamhet. 

Nya Lillhaga förskola togs i bruk i augusti 2021. En omfattande omstrukturering av lokaler genomfördes 
under våren 2021 då verksamheten flyttade ut ur Furuborgskolan samt ur de tillfälliga paviljonger som 
ställts upp vid gamla IP. Parallellt planerades för verksamheten i den nya förskolan som innebar nya 
arbetssätt för medarbetarna vilket har gjorts inom befintlig organisation. Verksamheten i den nya 
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förskolan startades som planerat med nya inskolningar av små barn samt barn från den tillfälliga 
inhysningen i Furuborgskolan och de tillfälliga paviljongerna. 

Skolan 

Under pågående pandemin har elever från årskurs 9 prioriterats när skolan hade delvis distansundervisning 
och en stor del av deras undervisning var på plats i skolan. Dessutom har utökad tid med lovskola gett ett 
bra stöd och erbjöds elever i åk 8 och 9 som riskerade att inte få betyg i kärnämnen. Detta har lett till 
andelen elever i åk 9 som var behöriga till gymnasiets yrkesutbildningar ligger högt (endast sju elever 
lämnade skolan utan att vara behöriga till gymnasiet) och meritvärdet har ökat. 

När det gäller betyg i alla ämnen har i åk 9 har resultatet försämrats något. Skolorna har sedan hösten 2021 
arbetat systematisk med utveckling av bedömarkompetens under ledning av skolledning och förstelärare. 
Under vårterminen 2022 kompletteras denna insats av kunskap kring nya kursplaner. 

Gymnasiet 

Kommunen har en hög andel elever med betyg i alla ämnen därmed skapas goda förutsättningar 
gymnasielever för en gymnasieexamen. Trots detta finns det elever som inte fullföljer gymnasieskolan 
vilket gör att ytterligare analyser och insatser behövs inför läsåret 21/22. Dessutom har en ny trend 
uppmärksammats de senare åren då fler elever går om vissa årskurser eller går ett fjärde år för att fullfölja 
sina studier 

Särskolan 

En grundsärskola startade hösten 2020 i Furuborgsskolan och i nuläget finns 10 elever inskrivna i 
verksamheten. De flesta av eleverna läser ämnen vilket innebär att det finns ett samarbete med övriga 
klasser och undervisande lärare på skolan. Nykvarns kommun köper även fortsättningsvis platser på 
grundsärskola för de elever som inte är aktuella för verksamheten på Furuborgsskolan. Det är alltid 
elevens behov som styr val av skola. När eleven slutar grundsärskola finns möjlighet att fortsätta i 
motsvarande skolform i gymnasiet. 

Utredning av förutsättningarna för högstadieelever i särskolan gjordes under våren 2021 inför beslut om 
på vilken skola elever i åk 7-9 tillhörande särskolan skall undervisas. Utredningen visade att individuella 
beslut behöver tas för respektive elev och målsättningen är att Furuborgskolans särskola ska ansvara för 
undervisningen för elever i åk 7-9 tillhörande särskolan. 

Ny lagstigning på skolområdet inträder under 2022 med bland annat ändrade kursplaner för 
grundsärskolan. Grundsärskolan byter namn till Anpassad grundskola 1/7 2022. 

Kultur och fritidsverksamhet 

Föreningslivets aktiviteter påverkades stort under första halvåret till följd av rådande restriktioner eftersom 
anläggningar, möteslokaler, kulturlokaler och idrottshallar varit helt eller delvis stängda för aktiviteter. 

Nya Furuborgshallen 

Furuborghallen invigdes hösten 2021 och är kommunens största anläggning för idrott, kultur och 
evenemang och de olika lokalerna kan till exempel användas för arrangemang, träning, matcher, mässor, 
konferens, möten och utställningar. 

Dialog har förts med föreningslivet om uthyrning av lokaler för kansliverksamhet och förråd. Två 
föreningar har hyrt lokal för kansli. Nya taxor togs fram för hallen varav två taxekategorier blev 
återremitterade som sedan förvaltningen fick i uppdrag att utreda inför nytt beslut 2022. Nya rutiner, 
aktiviteter och processer har tagits fram eftersom det inte tidigare funnits en sådan anläggning i 
kommunen. 

Kommunens badplatser och sommaraktiviteter 

Inför sommarsäsongen planerades och genomfördes flera åtgärder på kommunens badplatser utifrån de 
restriktioner som fanns. Samverkan och samordning med gata-/park-/trafik-/säkerhetsverksamheter för 
att säkerställa parkeringsmöjligheter, räddningsvägar, parkeringsövervakning, städning på baden, skyltar 
och trivselvärdar har skett. Dessutom har kommunen samarbetat med föreningslivet gällande bemanning 
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av trivselvärdar på alla fyra badplatserna. 

Under sommaren har Folkets Park varit tillgänglig och öppen att besöka under vardagar mellan kl. 10-15. 
Ett försök att hålla caféet öppet under dagtid genomfördes, men stängdes på grund av för få besökare. 
Vid planerade arrangemang hölls caféet dock öppet. Flera aktiviteter för barn och ungdomar bland annat 
dansläger och Allsång. 

 

Kulturskolan, Fritidsfabriken och biblioteket 

Under hösten 2021 genomgick kontoret en organisationsförändring och kultur- och fritidskontoret har 
upphört. Fritidskolan, Kulturskolan och biblioteket ingick i en ny organisation under 
kommunledningskontoret och blev kultur- och bibliotek. 

Året har präglats av pandemin och mycket har fått ställas om. Kulturupplevelser har begränsats kraftigt till 
följd av pandemin och verksamheten har anpassats till rådande rekommendationer. Biblioteket har haft 
begränsade öppettider men erbjudit ett antal nya projekt så som Hublets på bibliotek, Läsfrämjande 
litteraturstöd Samt satsning Stärkta bibliotek. 

Undervisningar och aktiviteter i Kulturskolan har genomförts endast i små grupper. Många konserter som 
vanligtvis genomförs under året har fått ställas in. Fritidsfabriken satsade på coronasäkert interaktion 
genom digitala aktiviteter bl.a. en röst, video- och textkommunikationstjänst Discorde samt att 
fritidsledarna fanns tillhands utomhus och jobbade uppsökande. 

Finskt förvaltningsområde 

Kommunen tog under 2020 beslut om riktlinjer med syfte att tydliggöra ansvarsfördelning, uppdrag och 
uppföljning av kommunens arbete kopplat till det finska förvaltningsområdet. Genom styrdokumentet 
beslutades att det regelbundet skulle ske samråd med den lokala finska minoriteten. Förvaltningen har 
under året tagit fram förslag på en arbetsordning för samråd för finskt förvaltningsområde, med syfte att 
tydliggöra formatet för de samråden. 

Bygglov 

Bygglovsprocessen har optimerats bl.a. nya rutiner för att skapa effektivare handläggning och service har 
införts och utvecklats löpande. Arbetet med digitalisering och framtagande av IHP har påbörjats och 
planeras genomföras under hösten 2021. Resurs för handläggning av både bygglovsärenden och 
tillsynsärenden har tagits in under hösten 2021 för att kunna komma ikapp med tidigare ärendeskuld på 
kort sikt samt frigöra tid för effektivisering i ärendeprocesserna. Det finns dock ett förslag på ändring av 
plan- och bygglagen, som om det går igenom bland annat kommer att innebära att fler åtgärder blir 
bygglovsbefriade. Detta kommer att innebära minskade intäkter pga. färre avgifter för bygglov, men också 
att servicegraden kommer att behöva ökas samt fler tillsynsärenden om det byggs felaktigt. 

Processer för bygglov, miljö och trafik har kartlagts och framgår av informationshanteringsplanen (IHP) 
och klassificeringsstrukturen. Utifrån dessa kan mallar och rutiner tas fram framgent. 

Information på hemsida har förbättrats och ska strukturerats ytterligare. Samarbetet med kommunens 
servicecenter gällande effektivisering av hanteringsprocessen för inkomna ärende har pågått under 2021.  
Syftet är att möjliggöra att inkomna ansökningar i större utsträckning ska vara kompletta när de kommer 
in, vilket kan förkorta handläggningstiden. 

Ett förslag för struktur av bygglovssidorna har tagits fram, genomgång av blanketter har också genomförts 
och information uppdateras löpande och utformas enligt anpassat format. Under hösten påbörjades ett 
större centralt arbete med hemsidan genom en förstudie. 

Arbetet med utvärdering och förbättring av bygglovstillgänglighet har pågått under året med 
utgångspunkten i bl. a. servicemätningen inom ramen för kommunens kvalitet i korthet (KKiK). 

Andel ärenden som fått beslut inom 6 veckor var för hela året 68 % vilket innebär att målet på 80 % inte 
uppnås. Dock har den genomsnittliga tiden för att få ett bygglovsbeslut minskat från 6 veckor vid 
delårsuppföljningen till 3 veckor under resterande del av året. Endast 4 ärenden har under året överskridit 
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de lagstadgade 10 veckorna från och med kompletta handlingar till beslut 

Avfallshantering 

Kommunen fortsätter utbyggnaden av Hemsortering-konceptet och arbetet med att hålla avfallskollektivet 
väl informerade inom området avfallshantering och återvinning. Kommunen har erbjudit lokal mottagning 
av trädgårdsavfall och farligt avfall vid kampanjhelg som ett komplement till Södertäljes 
återvinningscentraler vid fyra tillfällen under året och kommuninvånarna kunde lämna sitt trädgårdsavfall 
och farliga avfall centralt i Nykvarn. 

Iordningställandet av ytan som underlättar slamdockning vid Ånsta i pumpstationen är klart och därmed 
kommer s framtida avtal påverkas i positiv riktning samtidigt som transportbehovet minskar. 

Vidare har underlag för teknisk standard inom avfallssektorn i Nykvarn är framtagen i samarbetet med 
Avfalls Sverige och Telge Återvinning för vidare bearbetning. 

Arbetet med utveckling och implementering av en ny tjänst inom ramen för kundhanteringssystemet Thor 
där kunden ska kunna hantera sin avfallshantering digitalt; se hämtningsdagar, göra beställningar, samt 
göra olika typer av ansökningar och anmälningar är inne i slutfas och kommer att slutföras under 2022. 
Anledningen till förseningen är att arbetet med att säkra accessen till systemet via BankId behöver 
kvalitetssäkras. 

VA-verksamhet 

Inom VA-verksamhet pågår en fortsatt utbyggnad av VA-nätet och driftsättningen av det nya vattentornet 
har skapat långsiktig uthållighet i VA-försörjningen. Förnyelseplanering av dricks-, spill- och dagvattennät 
inom verksamhetsområdet avseende ledningsnätet inom Nykvarns tätort pågår. Detta avser både för att 
löpande förnya undermåliga ledningar samt att förstärka VA-nätet i samband med nya 
exploateringsområden. 

Underlag för utförande av ett större arbete under 2022 kopplat till både ledningsnät och anläggningar har 
tagits fram. På sikt ska förnyelseplanen identifiera framtida behoven med en tidshorisont på 10 år vilket 
kommer underlätta arbetet med budget och VA-taxan. 

Överföringsledningen under motorvägen vid Mörby, mot Södertälje som har varit i behov av förnyelse 
och kommunen har arbetat med detta även under 2021. Årets renoveringsarbeten utfördes primärt genom 
schaktfria metoder via ramavtal och de mest akuta sträckorna är nu renoverade. Under 2022 kommer 
återställningsarbeten att ske men i övrigt är entreprenaden helt slutförd. Investeringsmedel finns beslutade 
för kommande år för att kunna fortsätta arbetet. 

Anslutning av enskilda fastigheter till kommunalt VA pågår och 90 % av fastigheterna bedöms vara 
anslutna inom ett år då intresset för kommunalt VA har varit stort i området. 
Belastningen från enskilda avloppsanläggningar på närliggande recipient (Turingen) kommer därmed att 
minskas avsevärt. 

Utbyte av gamla vattenmätare har pausats helt 

Gata och Park 

Inom Gata/Park har kommunen under året gjort satsningar att prioritera tillgänglighet i 
vinterväghållningen. Under året har kommunen arbetar aktivt med att öka tillgänglighet för gång- och 
cykeltrafik i syfte att möta ökad krav på tillgängliga och funktionella gång- och cykelvägar. Ett projekt för 
byggnation av en trafiksäker avlämningsplats vid Lillhaga förskola pågår och beräknas vara färdig under 
våren 2022. Vidare har underhållsplaner tagits fram för åtta allmänna lekplatser som ska bestå och 
vidareutvecklas i enlighet med Lekplatsplanen. En nuläges- och omvärldsanalys genomförs och 
förutsättningar för ett konkurrensutsatt driftutförande för VA, Kultur- och fritid samt Gata/Park har 
utretts. 

Effektiv arkivering 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Nykvarns kommun. Arkivmyndigheten ansvarar för 
kommunarkivets verksamhet. Förteckning och digitalisering av kommunarkivet innebär stora fördelar för 
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framtida eftersökning av handlingar och som i längden minimerar driftkostnaden men även utrymme som 
behöver tas i anspråk. Kommunarkivets arkivbestånd är inte förtecknat sedan kommunens bildande 1999. 

Under 2021 har flytt av kommunarkivet till leverantören Depona genomförts. Dessutom har kommunen 
upphandlat tjänster för arkivförteckning samt skanning av vissa handlingstyper då detta är en förutsättning 
för hantering av begäran av utlämnande och för att snabbt lokalisera handlingar. Ett led i detta är att 
fortsättningsvis arbeta med att digitalisera och arkivförteckna kommunarkivet. 

4.3.3 Kommuninvånarna skall ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet 

E-förslag 

Kommunfullmäktige fattade under året beslut att e-förslag ska införas i syfte att öka kommuninvånarnas 
delaktighet.  Efter genomförd upphandling har e-förslag införts i höstas och finns tillgänglig på 
kommunens hemsida. 

Sedan införandet har 13 inkomna e-förslag har publicerats på kommunens hemsida. Dessa förslag har 
legat på hemsidan i tre månader och ska ha uppnått minst 50 röster för att börja behandlas. Per den sista 
december har inte dessa tre månader löpt ut ännu för vidare behandling. 

Kommunikation för ökad delaktighet 

Påverkan av pandemin har gjort att det aldrig förr har varit så viktigt med att ha en pågående dialog med 
kommunens intressenter. Sociala medier har tillsammans med andra digitala kanaler blivit mer etablerade 
och använts under året eftersom vikten av dialog skapar nya behov hos kommunens intressenter. För att 
koppla till kommunens vision ”Kom Närmare” har kommunikationen följt teman. Först ut var 
ambassadörskap hos våra medborgare i "Vi är Nykvarn". Kampanjen #ingakonstigheter som 
uppmärksammades i en livesänding på TV4 visade närheten till naturen i form av uppsatta tomma ramar i 
Jägarskogen. Sist ut under året påbörjades #nära-kampanjen som visuellt visa på vad vi har i vår 
omgivning. Kakbuffe-nära, Grävskope-nära, Gemenskaps-nära osv. Alla årets kampanjer har 
uppmärksammats medialt, både lokalt och nationellt. 

Under 2021 genomfördes många invigningar. Vattentornet som därmed säkrade vattenleverans till 
Nykvarnsborna. Furuborghallen, en efterlängtad hall för nya möten. Lillhaga förskola och kommunhuset. 
Invigningarna har utifrån pandemirestriktioner inte kunnat genomföras som vanligt och istället har 
livesändingar bidragit till delaktighet, både i upplevelser och i dialog. 

Valnämndens verksamhet 

Valnämnden har åtagande för genomförande av val Valnämnden har under året fattat beslut om bl.a. 
verksamhetsplan för 2021, valdistrikt och översyn av nästkommande år som är valår. Vidare har förslag på 
mandatindelningen och verksamhetsberättelsen 2021 fastställts av valnämnden.. Tilltänkta vallokaler har 
besökts och en översyn genomförts. För att kunna säkerställa valet och dess samordning har en 
projektanställd - valsamordnare - rekryterats för år 2022. 

Barnkonventionen 

Sverige var första land i världen att ratificera barnkonventionen, 1990. Barnkonventionen blev lag den 1 
januari 2020. Kommunfullmäktige antog Policy för arbetet med barns rättigheter under 2020. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att arbeta och följa upp frågan om barnens rättigheter 
tillsammans med förvaltningen. Implementering och arbetet med att utbilda förtroendevalda och 
medarbetare i Barnkonventionen har fortsatt under året. Under året har vård- och omsorg infört krav att 
samtliga anställda och nyanställda ska genomföra en webbaserad utbildning gällande barnkonventionen. 
Barnperspektivet beaktas i samtliga handläggnings ärenden inom vård- och omsorgskontoret. 

Ökat deltagande och flera aktiviteter för barn och unga  

I syfte att möta kommunens målsättning gällande flera aktiviteter och ökat deltagande för flickor samt 
barn- och ungdomar inom kommunens kultur- och fritidsliv har ungdomarnas åsikter beaktats genom en 
årlig enkät Utifrån svaren på enkäten har kommunen tagit fram vissa aktiviteter som efterfrågas av just 
flickor för att möta målsättningen om ökat flickors deltagande i bl.a. Fritidsfabrikens aktiviteter Med 
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anledning till detta har aktiviteterna under höst och jullov riktats mot denna målgrupp och haft till största 
del flickor som deltagare. Under riktade aktiviteter har ca 85 % flickor deltagit men under i den öppna 
verksamheten på Fritidsfabriken är det ca 85 % pojkar som är besökare. 

Utöver enkäten så har en löpande dialog med ungdomarna förts i syfte få dem delaktiga i verksamhetens 
utformning bl.a. utifrån deras önskemål om bl.a. att få info via mail eller via sin mentor i skolan samt om 
att kommunicera genom Discord och Instagram. 

En negativ trend har kunnat observeras i våras då ett antal elever slutade för att de inte kunde spela i 
orkester utan endast hade grupplektioner. Denna trend bröts under hösten och det är flera som har sökt 
till kulturskolans nybörjarkurs för orkester, vilket är positivt för målsättningen om ökat deltagande bland 
ungdomar och flickor. 

Brukarnöjdhet och värdighetsgaranti 

Under 2021 har vård- och omsorgsverksamhet arbetat systematiskt med att marknadsföra möjligheten 
samt underlätta för invånare att inkomma med synpunkter och klagomål. Processen och rutiner har 
utvecklats samt klagomål och synpunkterna gällande verksamhetens kvalitet prioriteras. Upptäckta 
avvikelser avseende att verksamheten inte når upp till lagkrav och andra föreskrifter följs upp och hanteras 
löpande med åtgärder och handlingsplan. Inom biståndsbedömning arbetar verksamheten bl.a. med en 
ärendetavla där det tydligt framgår hur långt ärendet har legat och i vilket steg det ligger för att hålla 
handläggningstider. Dessutom följs upp senaste mätningar avseende handläggningstider och utredning av 
barnärenden. 

I början av året beslutades en lokal värdighetsgaranti och implementerats på respektive verksamhet. Vidare 
har vård- och omsorg fortsatt med sin satsning med att säkerställa barns och brukarnas delaktighet i 
utredning och planering av sina beviljade insatser. Denna delaktighet kommer att stämmas av under 
hösten bl.a. med hjälp av stickprov på genomförda IBIC utredningar som gjordes under året. 

Nya samverkansformer med barn, elever och vårdnadshavare 

På grund av pågående pandemin har kommunens möjlighet att möta och bjuda in vårdnadshavare till 
skolan varit starkt begränsad. Med anledning av detta har kommunen under 2021 arbetat med att öka 
nöjdhet hos vårdnadshavare beträffande delaktighet, påverkan, kommunikation och samarbete med 
förskolan, skolan och fritidshemmet. Nya digitala samverkans- och kommunikationsformer så som digitala 
utvecklingssamtal och tätare kontakt via e-post och telefon har erbjudits under året i syfte att säkerställa ett 
fungerande samarbete med hemmen och ge vårdnadshavare fortlöpande information om barnens och 
elevernas utveckling och situation. Trots att förskolorna och skolornas möjlighet att möta och bjuda in 
vårdnadshavare varit begränsad under året visar resultatet att vårdnadshavare i Nykvarn är generellt 
mycket nöjda med skolan och förskolan. 

Digitala utvecklingssamtal, korta informationsfilmer, tät kontakt via telefon och mejl etc. har erbjudits och 
Personalen har haft högre tillgängligheten via mail och telefon i syfte att utöka transparens, dialog och 
ökad tillit. 

Samtliga verksamheter har goda strukturer och rutiner för elevernas aktiva delaktighet i skolans liv och 
vardag och formella forum för samverkan och delaktighet finns på alla enheter. 

Skolorna arbetar med att utveckla verksamheten på fritidshemmen. Av vikt är kommunikationen med och 
delaktigheten för eleverna på fritidshemmen för att ge dem möjligheter att påverka sin vardag. Även 
förskolan har utarbetade arbetssätt för att tillse barnens delaktighet. Fritidshemmen planerar fortsatt 
arbete med fokus på delaktighet även under 2022 bl.a. när det gäller att inkludera eleverna mer i de 
aktiviteter som erbjuds. 

Föreningsråd i Nykvarn 

Under första halvåret 2021 har ett föreningsråd bildats i Nykvarn och samverkan med kultur- och 
fritidskontoret har inletts. Flera initiativ från föreningsrådet har kommit upp, såsom idrottsdagar för att nå 
fler och nya Nykvarnsbor, både i och utanför tätort. 

Dessutom har kommunen i samverkan med föreningslivet tagit fram fördelningsprinciper för fördelning 
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av tider på idrottsanläggningarna som ska skapa förutsättningar för en mer rättvis och tydlig fördelning av 
tider för föreningar. Fördelningsprinciperna antogs av kommunstyrelsen under våren. De har 
implementerats och används vid säsongens fördelning av inomhustider. 

Medborgarundersökning 2021 

Under 2021 har kommunen arbetat intensivt med att öka invånarnas deltagande i kommunens 
verksamheter bl.a. genom att satsa på utökat urval och riktade informationsinsatser avseende 
medborgarundersökning 2021. 

Detta har resulterat i att SCB har skickat undersökningen till ca 22 % av samtliga vuxna invånare i 
Nykvarn och hela 8,4 % av kommunens vuxna invånare besvarat undersökningen vilket betyder att 
representativitet kan betraktas som väldigt hög. 

4.4 Medarbetare 

4.4.1 Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelse för det strategiska målet Nykvarns kommun ska vara en 
attraktiv arbetsgivare bedöms som mycket god utifrån hur arbetet har gått med att nå underliggande 
effektmålet samt med hänsyn till pågående pandemin. 

Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

 Mycket god 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är mycket god.  

Arbetsgivarvarumärke 

Under 2020 tog kommunen fram ett nytt arbetsgivarvarumärke i form av ett antal arbetsgivarvärden och 
ett nytt grafiskt uttryck. Kommunens vision, medarbetarenkäten samt frågan ”Vad är det bästa med att 
jobba inom Nykvarns kommun” som ställdes till kommunens samtliga medarbetare har legat till grund för 
arbetet med att utveckla hur kommunen pratar om sig själv som arbetsgivare. Resultatet blev bland annat 
kommunens nya arbetsgivarvärden – Närmare, Engagerad, Stolt, Utveckla och växa, Ansvar. 

Arbetet med arbetsgivarvarumärke som syftar till att kommunens blir en mer attraktiv arbetsgivare har 
under året fortsatt genom implementering av de övergripande arbetsgivarvärdena samt genom anpassning 
till olika verksamheters unika attraktionsvärden och utmaningar gällande kompetensförsörjning. 

Genom kommunens arbetsgivarvärden skapas engagemang för ambassadörskap hos medarbetarna. 
Dessutom ger arbetsgivarvärdena en tydlig inriktning i kommunens kommunikation som attraktiv 
arbetsgivare i marknadsförings- och rekryteringssyfte eftersom dessa värden och berättelser är genuina och 
kommer från kommunens medarbetare! 

En ny flik på kommunens externa webbsida har skapats. Där berättar kommunen om lediga tjänster, vad 
som kommunen som arbetsgivare kan erbjuda och även intervjuer med redan anställda. 

Ett nytt instagram-konto har skapats och fylls med allt från lediga tjänster, budskap från personalpolicyn, 
intervjuer av medarbetare, arbetsgivarvärdena och dess betydelse. På LinkedIn berättar kommunen om 
lediga tjänster och kommunens arbetsgivarvärden. 

Under året har en kampanj genomförts på intranätet, i kommunhuset och i verksamheterna där 
arbetsgivarvärdena presenterades visuellt och i ord. En arbetsgivarfilm producerades med 
medarbetarambassadörer som visades för alla medarbetare och används externt för att berätta om 
kommunens arbetsgivarskap.  

Arbetet med kommunens attraktivitet som arbetsgivare är kontinuerligt pågående genom bland annat 
utveckling av kampanjer, ambassadörer, annonsering, rekrytering samt kommunicering av kommunens 
arbetsgivarvärden. 

Ledarskap 
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LedarAkademin lanserades under 2020 och fortsätter med att erbjuda insatser inom både chefs- och 
ledarskapsutveckling. 

Genom LedarAkademin erbjuds utbildning för kommunens chefer i alla delar som ingår i chefsuppdraget., 
till exempel styrdokument, verksamhetsplanering- och uppföljning, internkontroll, säkerhetsarbete, 
upphandling och inköp, dokument- och ärendehantering, informationssäkerhet, kommunikation, 
medieträning, personalpolicy, rekrytering, arbetsmiljö, rehabilitering, lönebildning, IT och digitalisering, 
hantering av personuppgift/dataskydd. Syftet är att bygga en ökad kunskap i organisationen avseende 
korrekta och effektiva processer, efterlevnad av lagstiftning och riktlinjer. 

Under året har riktade satsningar som genomgång för alla chefer i verksamhets- och uppföljningssystemet 
samt i upphandling genomförts kontorsvis för att möjliggöra anpassning till respektive 
verksamhetsområde och fokusera på deras specifika behov och frågor. 

Ledarskapsutvecklingen  

Implementering av ramavtalet för tjänster inom ledarskaps- och teamutveckling har genomförts genom 
information på kommunens ledningsgrupp, Ledarforum, publicering på insidan och i chefsportalen. 

Även en struktur för avstämning, statistik, uppföljning och utvärdering för avropade insatser inom 
ramavtalet för tjänster har etablerats. 

Insatser som har genomförts under året inom ramen för avtalet: ledningsgruppsutveckling för 
organisationens samtliga ledningsgrupper, för personal- och ekonomikontoret, en ny 
chefshandledningsgrupp har startat med deltagare från alla kontor, individuellt stöd/chefscoaching, 
utbildning i Målsättning och ledarskap för samtliga chefer. 

Att leda digital transformation 

Efter avslutat kompetenslyft i Att leda digital transformation har en uppföljande workshop med alla chefer 
genomförts. Syftet har varit att dra lärdomar och utbyta erfarenheter kring kontorens digitaliseringsplaner 
för året, inspireras av varandra samt initiera arbetet med behov av satsningar inför 2022-års digitala 
handlingsplaner. 

Viktiga inslag har också varit den uppföljande mätningen av satsningen samt presentationer om de olika 
digitaliseringsinitiativen finansierade med den nya fonden för digital utveckling. 

En så kallad 0-mätning har genomförts under 2020 i samband med starten av kunskapslyftet Att leda 
digital transformation. En uppföljande mätning har gjorts under 2021 i syfte att mäta progress och visa på 
chefsgruppen förflyttning. På ett övergripande plan visar chefsgruppens skattning en ökning på samtliga 
frågor nu jämfört med för ett år sedan: man har adekvat kompetens för att leda digital förändring i sin 
verksamhet, man har förutsättningarna för att leda digitala förändringar i sin verksamhet och har förståelse 
för hur man genom att driva utveckling med hjälp av digitalisering kan bidra till kommunens övergripande 
vision och mål. 

För att öka incitament till initiativ för ökad digitalisering har kommunen instiftat en fond för 2021 för 
digital utveckling som verksamheterna har ansökt om medel för att finansiera satsningar som stödjer 
Nykvarns Vision – effektiv, tillgänglig och trygg, skapar nytta för medborgaren/användaren och ska vara 
angeläget och genomförbart år 2021. Fem verksamheter har beviljats medel och har arbetat under året för 
att realisera sina initiativ. 

Ledningsgruppsutveckling 

Det övergripande syftet med ledarskaps- och medarskapsutveckling är att förbättra för invånare, besökare 
och näringsidkare i mötet med kommunen, genom att fler chefer och medarbetare kan utvecklas i sin roll 
och kan utveckla sin verksamhet i samklang med organisationen som helhet och dess utmaningar. 

Ledarskapsutveckling ska utgå från verksamhetens behov och bidra med den kunskap organisationen 
behöver förstärkas med för att uppnå sina mål och sin vision. 

Insatsen syftar till att effektivisera ledningen av den gemensamma verksamheten samt att utveckla 
organisationens ledarskap utifrån samma värden för att det ska bli en effekt av strategisk ledning. 
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Ledningsgruppsutvecklingsinsatsen under året kommer att följas upp och utvärderas under 2022. 

Utbildningen i Målsättning och ledarskap 

Utbildningens innehåll har bestått av genomgång i kommunens styrmodell samt målsättningsarbete. 

Syftet har varit att ge fördjupad förståelse för målarbete, ett effektivt sätt att motivera och engagera, främja 
trivsel, minska stress och påverka prestationer positivt. Att konkretisera och omsätta nämndens mål till 
individuella åtaganden, hur målen kan bli konkreta och meningsfulla är exempel på moment i 
utbildningen. 

Utvärderingen av utbildningen har visat en hög grad av upplevd nytta, förståelse, ny kunskap och nya 
verktyg för arbetet. 

Digitalt årsplaneringshjul 

Digitalisering av styrning- och uppföljning har genomförts. Ett årshjul för kommunövergripande 
processer har byggts upp i kommunens verksamhetssystem Stratsys. Syftet är att cheferna får bättre 
överblick och minskad administration. Samtliga uppgifter i återkommande processer har strukturerats 
ihop, samlats på ett ställe samt spridits ut över kalenderåret vilket underlättar och effektiviserar 
årsplanering. Årshjulet ger bättre planeringsstöd avseende kommunens övergripande processer inom t.ex. 
HR, ekonomi, mål och verksamhetsplanering, uppföljning samt internkontroll. 

Kommunens attraktivitet som arbetsgivare 

I kommunens verksamheter har medarbetarnas engagemang, yrkeskunskap och serviceinriktad attityd en 
avgörande betydelse för tjänsteanvändarna. Denna effektiva verksamhet ska möjliggöras med hjälp av ett 
gott ledarskap och aktivt medarbetarskap som tillsammans når resultat i en god arbetsmiljö. 

Nykvarns kommuns attraktivitet som arbetsgivare ska säkerställa personalförsörjningen i syfte att uppnå 
kommunens vision och målsättningar. 

Det personalrelaterade arbetet har under året varit präglat av den rådande pandemi som medfört 
utmaningar i arbetet med bland annat bemanning och arbetsmiljö. Särskild vikt har lagts på att ställa om 
och anpassa utifrån rådande förutsättningar för att upprätthålla verksamheter med så god kvalitet som 
möjligt samt för att säkerställa följsamhet för Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska 
smittspridningen och Arbetsmiljöverkets arbetsmiljörelaterade föreskrifter. Omfattande 
informationsinsatser har genomförts kontinuerligt i takt med nya eller förändrade direktiv. Anvisningar 
har tagits fram för vägledning, t.ex. gällande distansarbete under pandemi och chefsstöd har erbjudits 
kring tolkning och hantering av nya bestämmelser med anledning av pandemin. 

Under perioden har ett antal aktiviteter som är kopplade till målet Nykvarns kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare genomförts. Däribland har de framtagna arbetsgivarvärdena integrerats i 
rekryteringsprocessen. Vidare har behörighets- och kompetenskrav lagts in som enskilda frågor i 
rekryteringsverktyget och används för att säkerställa att intervjukandidaterna uppfyller kravprofilen, men 
även som en indikator på hur söktrycket ser ut utifrån perspektivet attraktiv arbetsgivare. Introduktion av 
nya medarbetare och chefer har utvecklats under året genom t ex digitaliserade introduktionsdelar samt 
förbättrat och enhetligt innehåll. 

För att skapa förutsättningar för en attraktiv arbetsplats sker ett aktivt arbete med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Samtliga arbetsplatser tar fram en handlingsplan utifrån bl.a. resultat från 
medarbetarundersökning och arbetsmiljörond. Arbetet präglas av delaktighet och ett aktivt 
medarbetarskap. Aktiviteterna i handlingsplanen genomförs löpande under året. 

Dessutom har en ständig utveckling och anpassning av arbetsmetoder och arbetsplatser pågått bl.a. genom 
att erbjuda möjligheten att arbeta på distans som i hög grad har aktualiserats med anledningen av rådande 
pandemi. Utifrån kommunens förhållningssätt och inriktning gällande distansarbete är en rutin framtagen 
att gälla tillsvidare. 

Under året har medarbetarskapsutveckling bedrivits inom respektive kontors avdelningar och enheter 
genom anpassade insatser till avdelningens och medarbetarnas behov samt på förvaltningsgripande nivå. 
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Gemensamma kompetensutvecklande insatser har varit genomgång i krisberedskap, risk, brandskydd, 
fysiskt skydd, hot och våld, information- och IT säkerhet. 

Processer för implementering av personalpolicy, arbetsgivarvärden, riktlinje för service och bemötande, 
bedömningskriterier, modern IT, styrdokument, informationssäkerhet och KLASSA, etc. har kontinuerligt 
genomförts. 

En översyn av tidplanen avseende samtliga kommunövergripande HR processer har skett under året. Till 
exempel har medarbetarundersökningen tidigarelagts i syfte att ge mer aktuellt beslutsunderlag inför 
planeringsprocessen 2022. En anpassning av innehållet i processmoment gällande medarbetar- och 
lönesamtal är genomfört. 

  

  

 

 
 

Analys 

Andel medarbetare som känner till kommunens arbetsgivarvärden är högre än målvärdet. 

  

  

 

 
 

Analys 

Utfallet för perioden ligger något över målet. Majoriteten av de personer som anställt har uppfyllt givna 
kompetenskrav. 

Under perioden har 93 rekryteringar genomförts och till dessa har nästan 1 894 personer sökt till. 
Utbildningsnämnden har nästan 70 % av de sökande uppfyller annonsens formella kompetens-/behörighetskrav. 
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Det är i huvudsak vid rekrytering av slöjdlärare, skolsköterska, speciallärare inriktning särskola oh biträdande 
rektor mot förskolan som både söktryck och behörigheten bland de sökande varit låg.  

Andelen som uppfyller kompetenskraven (75,2 %) har legat betydligt högre än målvärdet i samtliga rekryteringar 
inom vård- och omsorgsnämnden med undantag för yrkesgrupperna fysioterapeut, arbetshandledare samt 
biståndshandläggare. Inom kommunstyrelsen har 70,3 % av de sökande till lediga tjänster uppfyller 
kompetenskraven. Inom samhällsutveckling- och näringslivskontoret samt kultur- och fritid har legat betydligt 
högre än målvärdet. De rekryteringar som genomförts inom bygg- och miljönämnden har under perioden legat 
under målvärdet, dvs. 61 % av andelen sökande har uppfyllt de formella kompetens-/behörighetskraven. . 

 

 
 

Analys 

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 1,56 procentenheter jämfört med föregående år och ligger nu på 8,88 
%. Inom utbildningsnämndens verksamhetsområde har sjukfrånvaron minskat med 1,5 procentenheter och vård- 
och omsorgsverksamhet har minskat sin sjukfrånvaro med 2,5 procentenheter jämfört med 2020. De båda 
verksamheterna har inte uppfyllt målsättningen på max 7 % sjukfrånvaro. Flertal av nämndernas verksamheter 
kräver fysiskt närvaro på arbetsplatsen vilket kan ha haft inverkan på resultatet, inte minst under pandemin. 
Vidare kan konstateras att sjukfrånvaron är generellt mycket lägre inom bygg- och miljönämnden samt 
kommunstyrelsen och har även sjunkit jämfört med samma period förra året. En förklaring kan härledas till 
möjligheten att arbeta på distans. 

 

 
 

Analys 

 HME-index för 2021 ligger under målvärdet (80) och är oförändrad jämfört med 2020.  
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Analys 

Resultatet är oförändrat jämfört med året innan. Mellan 2018 och 2019 togs två frågor bort från ledarskapsmåttet 
vilket resulterade i fem frågor istället för sju frågor. Detta innebär att ledarskapsindexet från 2018 till 2019 inte är 
helt jämförbart, vilket man bör ha i beaktande i samband med analys. 

4.5 Process och utveckling 

4.5.1 Utveckla processer för ökad kvalitet och effektivitet 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för det strategiska målet Process och 
utveckling bedöms som mycket god utifrån hur arbetet har gått med att nå 
underliggande effektmålet med tillhörande aktiviteter. 

Systematiken för styrning och uppföljning 

Kommunfullmäktige fastställde kommunens nya styrmodell 2020. Optimering av 
kommungemensam systematik från styrmodellen har fortsatt under 2021 bl.a. med 
fokus på att utveckla mål- och verksamhetsplaneringsprocess under året avseende 
arbete med framtagande och uppföljning av jämförbara mått. 
Syftet är att ta fram relevant underlag för benchmarking för att säkerställa att 
underlaget kan jämföras med andra kommuner och därmed förbättra förutsättningar 
för effektivisering av kommunens verksamheter. 

Utbildning i mål- och verksamhetsstyrning 

Under året har samtliga ledningsgrupper och nyckelfunktioner fått utbildning i 
systematik för styrmodell och internkontroll. Fokus har varit nedbrytning av 
kommunens politiskt beslutade målbild i verksamhetsplanerna samt riksinventering 
inför framtagande av internkontrollplaner för 2022. 

Konkretiserad koppling mellan verksamhets- och ekonomimålstyrning 

Kommunen har under 2021 arbetat intensivt med att förstärka kopplingen mellan verksamhets- och 
ekonomimålstyrning och förankra detta i verksamheten. Regelbundna möten har ägt rum under första 
halvåret gällande utveckling av kommunövergripande uppföljningsprocess bl.a. avseende 
verksamhetsuppföljning, uppföljning av privata utförare, revidering av bolagens styrdokument samt 
kvalitetssäkring av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Dessutom har detta samarbete resulterat i en nyframtagen systematik för uppföljning och återrapportering 
av samtliga investeringsprojekt i bl.a. delårs-/årsredovisningen enligt kommunens riktlinjer för 
investeringsredovisning med fokus på avvikelser. Denna systematik har inkorporerats i kommunens 
styrmodell inom ramar för kommunens ordinarie uppföljningsprocess. 



 
 

40 

 

Internkontroll 

Samtliga nämnders internkontrollplaner beslutades under våren 2021 och kommunens verksamheter har 
arbetat aktivt med riskreducerande aktiviteter som ingår i planen. 

Dessutom har kommunens internkontrollfunktion under 2021 systematiskt gått igenom 
kommunrevisorernas observationer från revisionsrapporter. Utifrån utvärdering av 
revisionsrekommendationer, genomförda riskanalyser, uppföljning av resultat av internkontrollarbete 
2020, genomgång samt analys av det dåvarande läget gällande kommunens hantering av Covid-19 
pandemin där fyra kommunövergripande riskområden identifierats med tillhörande risker inför 2021. 

 Upphandlingsprocess 

 Målstyrnings- och uppföljningsprocess 

 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 Ekonomi 

Kommunstyrelsen har under året lett kommungemensamt arbete inom dessa kommunövergripande 
riskområden med hjälp av bl.a. hantering av kommungemensamma risker som ingår i samtliga nämnders 
internkontrollplaner för 2021. Kommunens helägda bolags internkontrollrapporter har ingått i en årlig 
samlad analys av internkontrollarbetet från och med år 2021. 

Årsuppföljning av Nykvarns kommuns interntrollarbete sker i form av kommunövergripande 
internkontrollrapport som kommer att återrapporteras till kommunfullmäktige under 2022. 

Uppsiktsplikt 

Förvaltningens arbete med utveckling av kommunstyrelsens uppsiktsplikt utifrån revisorernas 
rekommendationer har formaliserats, Vidare har samtliga nämnders reglementen reviderats i enlighet med 
revisionsrekommendationer i syfte att enhetliggöra innehållet. De nya reglementena antogs av 
kommunfullmäktige. 

Ägardialog med kommunstyrelsen, NKK och Ab Nykvarnsbostäder har genomförts. Risk- och 
behovsanalysen avseende innehåll och omfattning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt har genomförts och 
den kommer att utgöra underlag för framtagande av Riktlinjerna för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
Arbetet kommer att slutföras under 2022 efter kommunfullmäktiges beslut avseende revidering av 
bolagsstyrdokument. 

Dessutom planeras rapportering av avtalssamverkan och kommunala förbund och gemensamma nämnder 
samt minoritetsägda bolag att inkorporeras i ordinarie uppföljningsprocess. 

Utveckling av ekonomiprocesser 

Förvaltningen har under året fortsatt med att förbättra de interna processerna, dock har sjukfrånvaro 
kopplat bl.a. till pandemin delvis påverkat arbetet. Tydligare rutiner för arbetsfördelning och 
processbeskrivningar har skapats och uppdateras löpande under året. Avdelningen har en etablerad modell 
för dualitet i väsentliga processer vilket är värdefullt ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv. Med hjälp av en 
integration mellan Visma och Stratsys uppdateras nu ekonomiska rapporter i Stratsys direkt med siffror 
från ekonomisystemet. 

Dialogen med budgetansvariga och kontorschefer har intensifierats under året och ekonomikontoret har 
därmed fått en bättre verksamhetsförståelse, vilket gynnar organisationen i ett större perspektiv. 

Ett område för fortsatt utveckling är uppföljning, styrning och kontroll av investeringsprojekt, där 
ekonomikontoret har en viktig roll att spela. En annat viktigt område är att stödja Utbilningsnämnden i 
dess kontroll av den ekonomiska utvecklingen och utveckling av volymer. 

En större genomlysning av kommunens momshantering har genomförts och tidigare felaktigheter har 
rättats och processbeskrivning har utformats vilket skapar goda förutsättningar för god kvalitet i det 
fortsatta arbetet. Kompetensen inom redovisningsområdet har fortsatt att förbättras inom kontoret. 

Digitalisering av fakturor 
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Kommunens fortsatta satsning på digitalisering av faktureringsprocessen till kommunen har resulterat i 
ökad andel digitala leverantörsfakturor till kommunen. Under året kommunicerade ekonomikontoret till 
de större leverantörerna med information om e-fakturor. Arbetet fortsätter inom området och nya 
aktiviteter planeras för 2022. Ca hälften av kommunens leverantörsfakturor skickas digitalt. Fokus 
kommer även vara att märkningen blir tydligare, för att undvika onödigt manuellt arbete med att flöda 
fakturorna rätt. Digitalisering av kundfakturering pågår planenligt bl.a. med hjälp av kontinuerliga 
avstämningar med berörda verksamheter kring förutsättningar för utveckling av kundfakturering och 
hantering av påminnelser inom renhållning och VA. 

Upphandlingsprocessen 

För att förbättra organisationens förutsättningar på inköp- och upphandlingsområdet genom att nå en 
högre inköpsmognad har upphandlingsfunktionen stärkts med en operativ upphandlare med ett riktat 
uppdrag inom området samhällsbyggnad och samhällsutvecklingsprojekt. Funktionen utgör ett stöd för 
projektledare, handläggare och chefer och är med redan i projektplaneringsfasen för att säkerställa effektiv 
planering av behov, genomförande samt uppföljning av upphandlingar, avrop och avtal inom 
arbetsområdet. På så sätt stärker kommunen sin förmåga till behovsanalyser, framtagande av 
upphandlingsunderlag, kontroll över kostnader och kvalitet till avtal och beställningar. 

Vidare har upphandlingsprocessen kvalitetssäkrats bland annat genom anpassande utbildningar och 
information för chefer och medarbetare på att skapa närmare samarbete och etablera 
upphandlingsgrupper och på sätt bygga upp en kompetens i hela organisationen. Dessutom har en 
omfattande mängd upphandlingar, avrop, avtalsförlängningar, uppsägningar och omförhandlingar har 
genomförts under året. 

Uppföljning av privata utförare 

Under året har kommunen fortsatt sitt arbete med att förbättra uppföljning och återrapportering av 
verksamheter som bedrivs av privata utförare. Fokus har bl.a. legat på samordning av 
uppföljningsprocessen gällande beställande verksamheters och Nykvarnsbostäders uppföljningsansvar, 
koordinering av kontroller och felanmälningar, skolskjuts och persontransporter, placeringar inom SoL 
och LSS konsulttjänster på bygglov, framtagande av uppföljningsunderlag, samt säkerställande av VA-
beredskap och systematik för ekonomisk avtalsuppföljning. Dessa avtal har följts upp utifrån systematiken 
från fullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare och 
rapporterats i rapporten Uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare i Nykvarns 
kommun. 

HR processer 

Under året har samtliga kommunövergripande HR processer kartlagts och med utgångspunkt i denna 
inventering har medarbetarundersökningen tidigarelagts i syfte att ge mer aktuell beslutsunderlag inför 
planeringsprocessen 2022. Medarbetarundersökningen har genomförts i september och kommunicerats i 
oktober. 

Under andra halvåret har anpassning av innehållet i processmoment gällande medarbetar- och lönesamtal 
genomförts, utifrån processkartlaggning samt nedbrytning av målbilden från kommunens styrmodell på 
individnivå. 

Vidare har kontroll av bisysslor implementerats i Heroma och denna kontroll kommer att fortsätta 
framgent. 

Lokalförsörjningsprocessen 

Under 2021 har det skett ett utvecklingsarbete gällande skapandet av tydliga processer, rutiner och 
ansvarsfördelning inom kommunens fastighetsbestånd kopplat till verksamheterna bl.a. har kommunen 
säkerställt att lokalstrategen är med i ett tidigt skede i kommunens lokalutvecklingsprojekt. 

Lokalförsörjningsprocessen har setts över, arbetet med lokalplaner är initierat och ansvarsfördelningen 
kring brandskyddet är satt. Kommunstyrelsens arbete med samordning av nämndernas lokalplaner har 
initierats men behöver koordineras med andra nämnders arbete med kartläggning av lokalbehov. 
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I samband med arbetet med gränsdragningslistan mellan hyresvärd/hyresgäst uppmärksammades behovet 
av att uppdatera internhyressystemet dvs. vad som ingår i internhyra för verksamheterna respektive vad 
verksamheterna ska stå för själva. Då de bägge dokumenten påverkar varandra är det nödvändigt att först 
se över internhyressystemet innan fastighetshandboken beslutas. 

Gränsdragning avseende brandskyddsansvaret är bl.a. hanterad inom ramen för arbetet med 
Fastighetshandboken. Dock behöver gränsdragningen av ansvar mellan kommunen och NYBO 
tydliggöras. 

Underhållsplanerna för fastighetsbeståndet är framtagna och beslutade och avser tidsintervall 2021- 2024. 
Utöver det sker en översyn av premisserna för kameraövervakning av kommunens fastigheter. 

Ärendeberedning, nämndadministration och juridik 

Nya arbetssätt som ska effektivisera ärendeberedningen och nämndadministrationen har utvecklats. 
Välfungerande processer bidrar till bättre beslutsunderlag till förtroendevalda. Genom förstärkt samarbete 
mellan nämndsekreterare i alla nämnder i kommunen och registratorerna har nya rutiner inom bl.a. 
remisshantering och delegationsbeslut arbetats fram. Implementeringar har genomförts bl.a. genom 
interna utbildningar. 

Vidare har kommunens dokument- och ärendehanteringssystem uppgraderats två gånger under året för att 
kunna upprätthålla kvalitet och säkerhet. För första gången har sekretesshandlingar handlingar skickas 
digitalt till ett politiskt sammanträde via systemet. 

Kontinuitetshantering 

Kommunens kontinuitetshanteringsprocess har vidareutvecklats bl.a. genom fortsatt implementering av 
kommunövergripande kontinuitetshanteringsplan innehållande kommungemensam uppföljnings- och 
utvärderingssystematik. 

Dessutom har utbildningar, rutiner, checklistor och kontrollmoment tagits fram som stöd för framtagande 
av kontinuitetsplaner för samhällsviktiga verksamheter. Arbetet med revidering och uppföljning av 
framtagna kontinuitetsplaner samt systematiken för kravställande på kontinuitetshantering i kommunens 
avtal med externa underleverantörer har följts upp med berörda verksamheter och 
uppföljningsfunktionen. 

Utbildningsverksamhetens systematiska kvalitetsarbete 

Utbildningsverksamheten har enligt skollagen ett krav på systematiskt kvalitetsarbete som ska ligga till 
grund för planering av verksamheten. Alla enheter skriver en kvalitetsrapport efter varje läsår och 
utbildningskontoret skriver en sammanfattande rapport som rapporteras till utbildningsnämnden i 
september varje år. Kvalitetsrapport innehåller beskrivning av nuläge, process och utveckling samt analys 
och utvärdering av dessa. Mål och insatser planeras utifrån analyserna och formuleras i en arbetsplan för 
kommande läsår. Workshops, input i form av föreläsare från Rektorsutbildningen samt kollegiala samtal 
där verksamheterna delar erfarenheter med varandra har genomförts i skolledargruppen i syfte att arbetet 
utvecklas och kompetensen höjs. 

Under året har utbildningsverksamheten arbetat med att utveckla och förfina strukturen i sitt systematiska 
kvalitetsarbete för att ytterligare öka tydlighet och fokus i hela styrkedjan, för en allt mer ökad kvalitet och 
effektivitet. 

För att utveckla analyser och kvalitet på det systematiska kvalitetsarbetet har en "analysdag" genomförts i 
juni under ledning av utbildningschef och utbildare från Uppsala universitet. Vidare har en uppföljning 
med kollegiala samtal genomförts i augusti för kollegialt lärande och vassare analyser. Konkret innebär det 
att enheterna samlar in och sammanställer information och data från olika typer av resultat och 
måluppfyllelse som sedan analyseras, dokumenteras och kopplas till vetenskap och beprövad erfarenhet. I 
analysarbetet bedöms kvaliteten i förhållande till de nationella målen. 

En kompetensutvecklingsinsats har genomförts under 2021 med fokus på analyser och mallen för 
kvalitetsarbetet har omarbetats för att bättre synliggöra hur läroplansmålen kan kopplas till effektmålen. 
En referensgrupp har bildats för att arbeta fram fler relevanta dataunderlag så att analyser kan fördjupas. 
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Kompetensinsatser genomförs utifrån de verksamhetsbehov som framkommer av analyserna i det 
systematiska kvalitetsarbetet samt utifrån de individuella behov som respektive chef ser. Dessa har 
planerats individuellt efter samtal med berörda medarbetare. Arbetet fortsätter under läsåret 21/22.  

Vård-och omsorgs process- och kvalitetsutveckling 

Den pågående pandemin har understrukit behovet av digitala lösningar i kommunens socialtjänst bl.a. vill 
kommun därför erbjuda digitala möten i större omfattning i syfte att öka tillgängligheten och minska 
risken för smitta. En ökad användning av digitala möten har varit ett sätt för socialtjänsten att omsätta 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd i praktiken. Dessutom har möjligheten till digitala 
möten efterfrågats frekvent av invånare, anhöriga, medarbetare och berörda samverkansaktörer. Det finns 
dock risker kopplade till användning av digitala lösningar på grund av att vissa av de digitala lösningar som 
finns på marknaden saknar lämplig skyddsnivå. Kommunens arbete med att implementera säkra 
videomöten har påbörjats i maj 2021 då bl.a. ett antal utbildningstillfällen anordnats för berörda 
användare. Implementeringen av den tekniska lösningen avseende säkra digitala videomöten pågår i 
samarbete med leverantören (Inera). 

Vidare har under året fokus inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet legat på att fortsatta 
effektiviseringar av insatserna inom hemtjänsten och boendestöd genom flera digitala lösningar bl.a. 
tidsregistrering av insatsbesök samt uppföljning av brukartid i förhållande till personaltid i eget 
planeringssystem. Kommunen har arbetat med optimering av schemaläggningen i utförarverksamheterna 
vilket har lett till att timkostnaden har minskat samtidigt som ett bättre flöde i kontinuiteten avseende 
boendebemanningen uppnåtts. 

Förutom detta har digital läkemedelshantering för verksamheter kopplade till HSL implementerats under 
året. Nya rutiner har arbetats fram samtidigt som vård- och omsorgsmedarbetare har utbildats i digital 
signering av läkemedel. Digital signering görs via en applikation på de surfplattor som har inhandlats för 
ändamålet. Projektet ligger helt i linje med satsningen från SKR om välfärdsteknik inom äldreomsorgen 
och är en del av vård- och omsorgs digitaliseringsplan 2021. Vård och omsorg har genomfört en 
uppföljning av implementeringen av systemet och kan se att avvikelser om läkemedelshantering har 
minskat. 

Utifrån sin ambition att erbjuda individanpassade trygghetspaket har kommunen startat sitt arbete med att 
byta ut trygghetslarm på särskilda boenden i Nykvarns kommun eftersom systemet var omodernt och 
företaget har lagt ner sin support. Ett nytt avtal som erbjuder moderna larm och smartare lösningar har 
tecknats. 

Processkartläggning inom bygglov, miljö och trafikmyndighetens verksamheter 

Under året har förvaltningen arbetat med övergripande processkartläggning för arbetsflöde avseende 
samtliga processer inom bygglov, miljö och trafikmyndighetens verksamheter. Dessutom har 
förvaltningen arbetat med systematik för framtagande av informationshanteringsplan för bygg- och 
miljönämndens verksamheter. 

En klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan togs fram och antogs under hösten samt en 
rutin för digitalisering och ersättningsskanning som möjliggör digital handläggning och arkivering. Arkivet 
har också digitaliserats. 

Processkartläggning har slutförts under 2021 och processer för bygglov, miljö och trafik framgår av 
informationshanteringsplanen (IHP) och klassificeringsstrukturen då de övergripande processerna har 
tagits fram i samband med klassificeringsstrukturen i informationshanteringsplanen. 

Digitalisering  

På den lokala nivån har Nykvarns kommun arbetat med områden som skapar förutsättningar för 
verksamheternas förmåga att öka sin tillgänglighet och bli mer effektiva. 

IT-miljön i Nykvarns kommun har till stor del sitt ursprung från tiden när man var en del av Södertälje 
kommun. Det digitala arvet är idag hämmande för all verksamhetsutveckling. Under året har en övergång 
till en mer framtidsorienterad och robust miljö med kommuninvånaren i fokus påbörjats bl.a. en etappvis 
sourcing enligt kommunstyrelsens beslut 
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Digitala tjänster 

För att Nykvarns kommuninvånare ska vara nöjda med den kommunala servicen har en upphandling 
genomförts av en kommungemensam plattform för att möjliggöra utvecklingen av olika e-tjänster under 
kommande år. 

Modernisering 

Som ett led i att utveckla processer för ökad kvalitet och effektivitet samt som förberedelse inför 
utkontraktering av IT-driften har kommunen under 2021 arbetat med att gå över till en IT-plattform som 
gynnar samverkan och vidare utveckling. Som en av de sista kommunerna i landet har Nykvarn 
fortfarande GroupWise som e-postsystem och katalogtjänst. Detta kommer att främja organisationens 
förmåga till utveckling, modernisering, attraktivitet som arbetsgivare och en mer hållbar ekonomi. 

Nätverk  

Under våren 2021 genomfördes en upphandling av ny leverantör för det kommunala förvaltningsnätet. 
Det nya avtalet medför en enklare och mer kostnadseffektiv hantering av kommunens förbindelser. 
Dessutom kommer samtliga kommunala verksamheter fått en snabb, säker och modern 
kommunikationslösning. 

Informationssäkerhet  

Samhällets utveckling mot allt mer digital information som används av allt fler över allt längre tidsperioder 
kommer att ställa informationsförvaltning och informationssäkerhet i centrum för nästan alla 
verksamheter framöver. Att klassificera information ett grundläggande steg i informationssäkerhetsarbetet. 
Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder för att skydda 
information. 

Kommunen har därför startat arbetet med att informationssäkerhetsklassa kommunens mest prioriterade 
system. SKR:s verktyg KLASSA används som modell för klassificering av information. Med KLASSA kan 
kommunen bedöma och fastställa informationens värde och skyddsnivå utifrån perspektiven 
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet och efter genomfört KLASSA arbete kommer en 
handlingsplan och säkerhetskrav att tas fram inför kommande upphandlingar. 

Kontinuitet – IT  

Under året har kommunen förstärkt sin förmåga vid incidenter och kriser bl.a. genom att ta fram en 
kontinuitets- och incidenthanteringsplan för bas IT-plattformen. 

Men den som utgångspunkt har kommunen bättre förutsättningar att snabbt åtgärda eventuella problem 
som uppstår vid en IT-incident eller annan kris. 

4.6 Ekonomi 

4.6.1 God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. 

Fullmäktige beslutar om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller regionen. För 
verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning och för 
ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

God ekonomisk hushållning för Nykvarns kommun innebär att kommunen når både sina finansiella och 
verksamhetsmässiga mål. 

I Nykvarns kommun finns följande strategiska finansiella mål enligt fullmäktige: 

 Det budgeterade resultatet skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Årets 
resultat i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag ska vid bokslutet uppgå till minst 1,5 
%. 
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 Budgetavvikelsen ska inte vara negativ. 

 Soliditeten för kommunen skall inge understiga 20 %. 

Resultatet 2021 innebär att alla tre finansiella mål nås. Balanskravsresultatet är 19 mkr vilket är 2,8% av 
skatteintäkter och generella bidrag. Budgetavvikelsen är 5,7 mkr. Soliditeten uppgår till 30%. 

Budgetavvikelsen ska inte vara negativ 

 Mycket god 

Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag 

 Mycket god 

 Soliditeten för kommunen ska inte understiga 20 %. 

 Mycket god 

 

Kommunledningskontoret  

Kommunledningskontoret har ett överskott om ca 2,9 mkr vilket bland annat beror på projektet 
"Modern-IT" där kostnader kan aktiveras som tillgång samt budgeten för trygghetspunkter, som med 
anledning av förseningar får ett överskott inom kapitaltjänstskostnader. Säkerhetsavdelningen ger ett 
överskott med anledning av försenad rekrytering. 

Ekonomikontoret  

Ekonomikontoret har ett utfall något bättre än budget, 278 tkr. På ett underliggande ansvar till 
ekonomikontoret budgeteras även medel för oförutsedda fastighetsrelaterade kostnader, av budgeten 
om 5,5 mkr utnyttjades enbart ca 2 mkr vilket gav ett överskott. 

Personalkontoret  

Personalkontoret har en positiv avvikelse från budget med ca 500 tkr, där den främsta anledningen är 
outnyttjade friskvårdsbidrag. 

Samhälls- och näringslivskontor  

Under året genomfördes en omorganisation vilket innebar nya ansvarskoder och fördelade budgetar. Vissa 
obalanser har kunnat konstateras. Avvikelsen exklusive mark- och exploatering är ca – 2,5 mkr jämfört 
budget för kontoret som helhet. 

Mark och exploatering  

Enheten har ett underskott om ca 500 tkr med anledning av kostnader som inte kunnat tas på 
exploateringsprojekten. Dock har enheten även en tillkommande reavinst om ca 1,8 mkr, vilken redovisas 
separat. Försäljningen gäller fastigheten Mörby 5:49. 

Fastighet  

Prognosen visade tidigare under året på ett befarat underskott om ca 5 Mkr. Principen för 
fastighetsavdelningen är ett system med interhyror som täcker enhetens kostnader för all fastighetsdrift. 
Tillkommande och oförutsedda kostnader innebär per automatik negativa avvikelser. Med anledning av 
bättre styrning samt aktivering av vissa kostnader på balansräkningen uteblev avvikelsen. Vissa större 
investeringsprojekt aktiverades även först i slutet av året vilket gav en större resultateffekt än tidigare 
estimat. 

Plan 

Prognosen för helåret var tidigare negativ. Anledningen till det prognosticerade negativa resultatet var att 
en stor antal detaljplaner var vilande. Planavdelningen finansieras till ca 75-80% av intäkter som kommer 
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från detaljplanearbetet kopplat till plankostnadsavtal enligt plantaxan. Intäkterna kunde dock sedermera 
öka och verksamhetens resultat blev i stort sett i balans med budget. 

Vatten och avlopp  

Resultatet är negativt om – 2,9 mkr. Påverkansfaktorer för utfallet är bl.a. graden av nya anslutningar som 
historiskt utgör ca 15 % av budget. Kapitalkostnaderna överskrider budget och kommer att öka i takt med 
att investeringar aktiveras. Driftkostnader för köp av verksamhet har ökat med ca 1 mkr jämfört 2020, 
främst med anledning av underhåll. 

VA-taxan kommer att behöva ses över framöver och årliga indexjusteringar bör tas i beaktande. 

Gata, park och trafik  

Resultatet blev negativt om 1 mkr vilket dock var en viss förbättring jämfört tidigare prognos. Avvikelsen 
beror på ökade kostnader för snöröjning och halkbekämpning under vintern delår 1. Även vårens 
sandupptagning har varit kostnadsdrivande, bl.a. till följd av de stora mängderna sand där kostnaden för 
upptagning ökat stort. NYBO har varit tvungna att köpa tjänsten pga. personalbrist vilket varit 
kostnadsdrivande. Fler insatser än budgeterat har även behövts göras för hantering av riskträd inom 
stadsnära skogar kopplat till angrepp av granbarkborre. 

Kultur och fritidskontor  

Prognos för året var generellt svår att beräkna då pandemin påverkat ekonomin bland annat genom 
uteblivna intäkter för uthyrning av lokaler, svårare att rekrytera nya elever till kulturskolan men också 
uteblivna kostnader för planerade aktiviteter som inte kan genomföra på grund av restriktioner på grund 
av pandemin. Kostnaden för badplatserna blev exempelvis högre än budgeterat. Vissa driftkostnader av 
Furuborgskolan tillkom utöver budget men kompenseras i budget för 2022. Utfallet blev totalt -431 tkr. 

Utbildningsnämnden 

Nämnden har en negativ avvikelse från budget med 5,3 mkr. Utbildningskontoret har sedan 2019 arbetat 
med att effektivisera verksamheten för att få en budget i balans. Nämnden har under perioden haft 
underskott. Arbetet med att minska kostnaderna har börjat ge resultat men det har varit en utmaning med 
kostnadskontroll när verksamhetsvolymerna samtidigt förändrats. Den ekonomiska trenden är positiv men 
nämnden behöver vässa sina processer för volymprognoser och dess ekonomiska konsekvenser.  

 

 

Den negativa avvikelsen som redovisas för 2021 har främst sin förklaring i ökade kostnader för 

köp av verksamhet från andra kommuner till följd av ökad befolkning (ca 4 mnkr). Därutöver 

finns en negativ avvikelse för personalkostnader då kostnader för vikarier och ökade kostnader 

för sjukfrånvaro har påverkat resultatet för 2021. Budgetavvikelser för respektive verksamhet 

enligt sammanställning nedan. 
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Effektiviseringar har skett löpande under året i syfte att anpassa organisation och arbetssätt till 
budgetutrymmet med bibehållen kvalitet. Effektiviseringar har genomförts på både enhetsnivå och på 
kontorsnivå.  

En jämförandeanalys av kostnaderna för verksamheterna inom nämndens ansvarsområde har genomförts 
under året. Analysen visar jämförelsevis höga kostnader inom grundskoleområdet medan kostnaderna 
inom förskolan och gymnasiet m m är jämförelsevis lägre. 

Nya Lillhaga förskola togs i bruk den 17 augusti 2021. En omfattande omstrukturering av lokaler 
genomfördes under våren 2021 då verksamheten flyttade ut ur Furuborgskolan samt ur de tillfälliga 
paviljonger som ställts upp vid gamla IP. Parallellt planerades för verksamheten i den nya förskolan som 
innebar nya arbetssätt för medarbetarna. Allt gjordes inom befintlig organisation på ett mycket 
förtjänstfullt sätt. Verksamheten i den nya förskolan startades som planerat med nya inskolningar av små 
barn samt barn från den tillfälliga inhysningen i Furuborgskolan och de tillfälliga paviljongerna. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Nämndens ekonomiska resultat innebär ett budgetöverskott om 1,3 mkr.  

Med anledning av Covid-19 har nämnden fått statlig ersättning under 2021, vilket i princip täckt vård- och 
omsorgs merkostnader till följd av pandemin. Därutöver har en del verksamheter genererat ett överskott. 
För samtliga verksamheter har tjänsteresor, utbildningar, kurser, konferenser och dylikt varit väldigt 
begränsade även under 2021. 

Pandemin har inneburit utmaningar under 2021 för såväl verksamheter, personal och brukare. 
Verksamhetens utveckling har dock fortsatt framåt, även under pågående pandemi och det finns flera 
exempel på händelser av väsentlig betydelse under året.  

Ett exempel är att inflyttning i det nya kommunhuset har ägt rum under perioden. I och med den 
omfattande till- och ombyggnationen har lokalen anpassats till att samla verksamheter under samma tak 
som tidigare varit placerade i andra lokaler. Att fler verksamheter sitter i samma lokaler medför enhetliga 
rutiner som gäller alla såsom till exempel kring arbetssätt, säkerhet och andra arbetsmiljörelaterade frågor. 
Säkra, digitala videomöten har implementerats, nattpatrullen har startat upp och det har skett en 
organisationsjustering inom vård och omsorgs ledningsgrupp för att nämna några av dessa händelser. 

Bygg- och miljönämnd 

Nämnden har i princip en ekonomi i balans med budget 2021.  

I juni genomfördes en omorganisation som innebär att bygg- och miljökontoret blivit ett renodlat 
myndighetskontor som svarar mot bygg- och miljönämnden. Nu pågår arbete för att hitta de nya rollerna 
och samarbetsformerna i organisationen för att få det att fungera så bra och effektivt som möjligt. Det är 
viktigt att få till goda samarbeten både inom kontoret och med andra delar av kommunen, andra delar 
som ingår i pågående utveckling är digitalisering samt service och kommunikation. 

En informationshanteringsplan för kontoret antogs av Bygg- och miljönämnden under hösten. Det ger 
möjlighet att öka digitaliseringen genom t.ex. skanning av det fysiska arkivet och minskar också behovet 
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att skriva ut fysiska akter till arkivet. Det minskar också behovet att gå till arkivet som sedan de nya 
kontorslokalerna i kommunhuset stod klara finns i källaren på vårdhuset. Skanning av det fysiska arkivet 
påbörjades under hösten och förväntas bli klart i början av 2022. 

Verksamheterna har fortsatt att anpassa sitt arbetssätt under 2021 med tanke på pandemin, detta arbete 
fortsätter så länge de allmänna restriktionerna gäller. Trängseltillsynen har fortsatt ta tid från övrig 
tillsynsverksamhet under året. 

Det finns ett förslag på ändring av plan- och bygglagen, som om det går igenom bland annat kommer att 
innebära att fler åtgärder blir bygglovsbefriade vilket innebär att vi får in färre avgifter för bygglov, men 
också att servicegraden kommer att behöva ökas p.g.a. frågor om vad som får och inte får göras, det kan 
också innebära fler tillsynsärenden om det byggs felaktigt. 

Livsmedelsförordningen är förändrad så att det kommer att vara obligatoriskt med efterhandsdebitering 
from tidigast 2022 och senast januari 2024. Erfarenhet från flera kommuner när detta införts är att 
intäkterna minskar i början då det finns en ovana att debitera i efterhand och att det då är svårt att ta ut 
det verkliga antalet timmar. 

 

4.7 Internkontroll 

Se separat bilaga. 

4.8 Beslutsuppföljning för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, bolagen och nämnder 

Se separat bilaga. 

5 Väsentliga personalförhållanden 

5.1 Personalstatistik per den 31 december 

 

 

 

 

Antal anställda per 31 december 2017 2018 2019 2020 2021

Antal tillsvidareanställda 607 629 639 637 616

Antal tillsvidareanställda, män 107 112 115 113 105

Antal tillsvidareanställda, kvinnor 500 517 524 524 511

Antal tidsbegränsat anställda** 82 78 82 79 86

Antal tidsbegränsat anställda, män 31 23 26 25 29

Antal tidsbegränsat anställda, kvinnor 51 55 56 54 57

Totalt antal årsarbetare 657,1 680,9 696,8 689,0 676,3

Antal tillsvidareanställda årsarbetare* 583,8 572 593,6 588,6 566,9

* Antal tillsvidareanställdas sammanlagda sysselsättningsgrad omräknat till heltid

** Alla månadsavlönade som har tidsbegränsad anställning t ex vikarier

Genomsnittlig sysselsättningsgrad  (%) 2017 2018 2019 2020 2021

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 95,8 96,1 96,5 96,2 96,3

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, män 95,3 95,7 96,5 95,5 96,5

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, kvinnor 95,9 96,2 96,5 96,4 96,2

Andel med heltidsanställning 82,1 85,4 85,9 85,4 84,8

Andel män med heltidsanställning 79,7 86,4 90,1 87,7 89,6

Andel kvinnor med heltidsanställning 82,8 85,2 84,9 84,8 83,7

Genomsnittlig ålder * 2017 2018 2019 2020 2021

Genomsnittlig ålder 45,9 45,9 45,9 45,8 45,4

Genomsnittlig ålder, män 45,7 45,7 45,3 45,6 43,7

Genomsnittlig ålder, kvinnor 45,9 45,9 46,0 45,9 45,8

Antal anställda 60 år och äldre 97 88 92 86 68

Antal anställda 60 år och äldre, män 22 20 23 24 12

Antal anställda 60 år och äldre, kvinnor 75 68 69 62 56

* Månadsavlönade (ej timavl.)
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Beräknade  
pensionsavgångar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Antal totalt 15 14 12 11 15 17 

Antal, män 6 2 4 0 0 2 

Antal, kvinnor 9 12 8 11 15 15 

Yrkeskategorier             

Förskollärare 3 4 1 1 1 3 

Barnskötare 0 1 0 2 1 2 

Lärare   2 2 2 3 1 2 

Specialpedagog 0 0 0 0 0 1 

Skolpsykolog 0 0 0 0 0 0 

Skolkurator 0 1 0 0 0 0 

Skolsköterska 0 0 0 0 1 0 

Sjuksköterkska 0 0 0 0 0 0 

Undersköterska 0 2 2 1 0 2 

Vårdbiträde 0 0 2 0 0 0 

Socialsekreterare 0 0 0 0 0 0 

Förskolechef 0 0 0 0 1 0 

Rektor 0 0 0 0 0 0 

Övr chefer 0 0 1 0 1 3 

 

 

5.2 Redovisning av sjukfrånvaro per 31 december 

Sjukfrånvaro 

 

Andel (%) anställda per åldergrupp 2017 2018 2019 2020 2021

-29 10% 9% 10% 10% 10%

30-39 20% 19% 20% 21% 22%

40-49 30% 33% 29% 29% 28%

50-59 26% 27% 28% 28% 30%

60- 14% 12% 13% 12% 10%

Summa 100% 100% 100% 100% 100%

2017 2018 2019 2020 2021

Alla 7,4% 7,4% 7,2% 10,4% 8,9%

Kvinnor 8,0% 7,8% 7,4% 10,9% 9,3%

Män 5,2% 5,9% 6,1% 8,7% 7,3%

2017 2018 2019 2020 2021

Alla 48,8% 45,1% 48,4% 41,0% 46,3%

Kvinnor 49,3% 46,4% 49,9% 42,0% 47,0%

Män 46,0% 38,4% 41,1% 36,3% 42,8%

2017 2018 2019 2020 2021

29 år och yngre 10,2% 9,9% 7,3% 9,6% 9,4%

30 – 49 år 6,7% 6,3% 6,4% 9,4% 8,3%

50 år eller äldre 7,5% 8,2% 8,0% 11,7% 9,4%

Långtidssjukfrånvaro i % av total sjukfrånvaro 

Andel sjukfrånvaro av arbetad tid

Andel sjukfrånvaro av arbetad tid - Åldersintervall
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Frisknärvaro 

 

* Kultur-och fritidskontoret har genomgått en org.förändring hösten 2021, därav inga siffror (2021) 

*HR-systemet har ingen data pga att kommundirektören varit konsult och inte någon anställd (2018) 

**Samhällsbyggnad har genomfört en org.förändring under 2021, därav inga siffror. 

 

6 Koncern - sammanställd redovisning 

Kommunkoncernen omsatte under året ca 800 mkr och hade en balansomslutning på ca 2,3 Mdr. 
Kommunen utgör den största delen av koncernen vilket innebär att kommunens resultat har en stor 
inverkan på det sammanlagda resultatet. Årets resultat är ca 20,7 Mkr. Realisationsvinster har påverkat 
resultatet med ca 1,8 mkr. Koncernens totala resultat är 27 mkr efter bokslutsdispositioner och skatt. 
Soliditeten i koncernen är 30 % vilket är en minskning jämfört 2020 vilket beror på finansiell leasing av 
kommunhuset. 

Nykvarns Kommunkoncern AB 

Nykvarns Kommunkoncern AB bildades i slutet av 2010 med syfte att vara moderbolag för nuvarande 
bolag och eventuella framtida bolag där kommunen har majoritetsinflytande. Bolagets resultat för 
perioden är i princip ett nollresultat. 

AB Nykvarnsbostäder 

AB Nykvarnsbostäder bildades i slutet av 1999 i samband med kommunens tillkomst. Verksamheten 
inleddes i början av år 2000. Bolaget ägs till 100 % av Nykvarns Kommunkoncern AB och har till uppgift 
att främja bostadsförsörjningen inom kommunen genom att utveckla och förädla såväl nya som befintliga 
bostäder och bostadsområden. 

AB Nykvarnsbostäder redovisar ett resultat efter skatt i sitt bokslut på 6,3 mkr. Före skatt och 
dispositioner är resultatet 10,7 mkr. Avsättning till periodiseringsfond har gjorts om 3,7 mkr. Bolagets 
soliditet är 21,1 %. Bedömt marknadsvärde är 735 mkr och bokfört värde är 386 mkr. 

Södertörns Brandförsvarsförbund 

Södertörns Brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten i 

Frisknärvaro* (%) 2017 2018 2019 2020 2021

Andel frisknärvaro 24% 21% 25% 18% 22%

Andel frisknärvaro, män 32% 33% 33% 27% 36%

Andel frisknärvaro, Kvinnor 22% 18% 24% 17% 18%

Frisknärvaro per verksamhet

Pedagogisk verksamhet (förskola+skola) 21% 20% 19% 13% 14%

Kultur och fritid (inkl bibliotek, fritidsfabrik och 

kulturskola) 31% 18% *

Vård och omsorg 28% 22% 32% 21% 23%

Samhällsbyggnad 13% 26% 30% 36% **

Kommungemensamma verksamheter

Ekonomi 38% 17% 40% 40% 14%

Kommunledning 0% * 67% 100% 100%

Kommunledningskontoret 18% 34% 59%

Servicecenter 44% 13% 25% 9% 45%

Personal 17% 0% 20% 0% 0%

Kansli 11.1% 15% 20% 25% 57%

Personalkostnader (tkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Lönekostnader 271 155 282 087 305 650 304 148 299 542

Arbetsgivaravg och avtalförsäkringar 107 900 116 303 126 298 102 716 101 278

Pensioner inkl löneskatt* 7 318 12 605 13 504 30 575 38 301

Summa 386 373 410 995 445 452 437 439 439 121

Personalkostnader/Verksamhetens 

bruttokostnad % 61 60 62 60 58
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Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö 
kommuner. Verksamheten finansieras genom en årlig avgift till förbundet. Kostnadsfördelningen baseras 
på folkmängden i respektive kommun och Nykvarns andel är för närvarande drygt 2 %. I 
förbundsområdet finns ca 570 000 invånare. Inom medlemskommunerna finns åtta räddningsstyrkor 
dygnet runt, tre deltidsstyrkor, åtta räddningsvärn och en regional räddningscentral. På dagtid vardagar 
finns dessutom fem mindre räddningsstyrkor och under övrig tid extrapersonal i beredskap. 

Förbundets räddningscentral, Räddningscentralen i Stockholms län, drivs sedan 2009 tillsammans med 
Brandkåren Attunda. 

Kommunen har under 2021 betalat ca 6 mkr i bidrag till driften av förbundet. 

Övriga företag 

Här lämnas en kort beskrivning av de övriga företag eller motsvarande som bedrivs av annan juridisk 
person än kommunen oavsett om kommunen har ett reellt inflyttande eller inte. Dessa företag ingår inte i 
den sammanställda redovisningen. 

SYVAB är en förkortning av Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag. Kommunerna 
Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem, Stockholm och Södertälje äger gemensamt Himmerfjärdsverket och 
tillhörande tunnel- och ledningssystem. Bolagets samtliga kostnader täcks av kunderna, vilket innebär att 
resultatet alltid är noll. Kostnadsfördelningen baseras på folkmängden i respektive kommun vilket innebär 
att Nykvarns kommun står för knappt 3 % av bolagets kostnader. Nykvarns kommun har ett 
borgensansvar i bolaget motsvarande kommunens andel av upptagna lån. Diskussioner förs inom SYVAB 
på vilket sätt Stockholm Vatten AB kan minska sin leverans av avloppsvatten samt hur detta kommer att 
påverka Himmerfjärdsverket. Bolaget står inför att behöva investera 1-1,5 miljarder kronor i 
Himmerfjärdsverket för att klara nya krav på rening av avloppsvattnet. Med anledning av detta 
finansieringsbehov kommer kommunens borgensåtagande att utökas i omgångar. 

Under 2021 har borgensåtagandet ökat från 30 Mkr till 35,1 mkr. Borgensram enligt tidigare beslut i KF 
uppgår till 42,9 mkr. 

I Svealandsbanan har kommunen genom andelar i Mälardalstrafik AB ett minoritetsintresse. 

Kommuninvest Ekonomisk Förening har som syfte att uppnå långsiktigt goda villkor för 
medlemskommunernas finansiering. Kommuninvest står även till medlemmarnas förfogande för obunden 
rådgivning samt andra tjänster inom det finansiella området. Kommuninvests tjänster får utnyttjas av 
medlemmarna och av medlemmarna ägda företag. Kommunen har varit medlem sedan 2007. 

Inera AB är ett med SKL, regioner och ett flertal kommuner samägt bolag vars uppgift är att samordna, 
tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och lösningar till stöd för digitalisering och 
verksamhetsutveckling i kommuner, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt 
bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar. Nykvarn blev delägare i 
företaget under 2017. 

I början på 2021 ingick Kommunen ett samarbete med Kilenkrysset i ett samägt bolag. Bolaget ska bygga 
ett omfattande forskningslaboratorium för elfordon. Det nya bolaget heter Kvarnkrysset AB och kommer 
i Nykvarn att uppföra ett mycket avancerat och omfattande forskningslaboratorium. Anläggningen blir en 
av testbäddarna för framtidens elfordon inom utvecklingsprojektet SEEL som drivs av statliga 
forskningsinstitutet RISE. Anläggningen beräknas färdig 2022/23 och RISE kommer att hyra 
anläggningen för SEEL minst 15 år. Tidigare har RISE kommunicerat att man initialt planerar att investera 
cirka 200 miljoner kronor för SEEL i Nykvarn.  
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7 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

7.1 Balanskravsresultat 

Balanskravet ska ses som den lägsta godtagbara nivån för resultatet under ett enskilt budgetår men är inte 

liktydigt med att ha en god kommunal hushållning. 

Balanskravet enligt 11 kap. 5 § kommunallagen innebär att om kostnaderna för ett verksamhetsår 

överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras och det egna kapitalet i balansräkningen återställas 

under de tre närmast följande åren.  Underskottet som uppkommer ett enskilt år ska hanteras inom tre år. 

Kvarvarande tidigare underskott uppgår till 856 tkr. Nykvarns kommun uppfyller balanskravet 2020 och 

2021 och har för åren ett ackumulerat resultat om 30,6 mkr. Resultatet 2021 innebär att det egna kapitalet i 

balansräkningen är återställt. 

 

Det ekonomiska balanskravet gäller endast den del av kommunens verksamhet som drivs i 

förvaltningsform. De kommunala bolagen berörs inte direkt av detta. Däremot gäller kravet på god 

ekonomisk hushållning även för den verksamhet som bedrivs genom kommunägda bolag. I den pågående 

utredningen om god kommunal hushållning föreslås att förändrade livslängdsantagen kan utgöra en 

justeringspost i balanskravsutredningen. Skulle hänsyn tas till denna justering så skulle periodens 

balanskravsresultat vara ca 5,2 högre, dvs totalt ca 24,2 mkr. 

7.2 Förväntad finansiell utveckling 

Trots vissa negativa effekter av höga energipriser och högre räntor i USA är den globala ekonomiska 

utvecklingen framöver stark, återhämtningen mot trend fortgår. Speciellt när hushållens konsumtion 

växlar tillbaka mot tjänstebranscherna. Sammantaget bedöms konjunkturen utvecklas starkare tack vare 

högre export 2022 och ökad konsumtion för hushållen. Samtidigt är de höga energipriserna negativa för 

köpkraften och en ökad osäkerhetsfaktor för hushållen. BNP ökar enligt SKR:s bedömning med 3,6 

procent i år och 1,6 procent 2023, samtidigt som arbetslösheten fortsätter att gå tillbaka långsamt. 

Sysselsättningen fortsätter att stiga, men så gör även arbetsutbudet. Skatteunderlaget, som ökade kraftigt 

2021, fortsätter att öka under 2022. Inflationen faller tillbaka under andra halvan av 2022, efter att ha 

drivits upp av höga energipriser. Ett orosmoment är självklart kriget i Ukraina och dess påverkan på global 

ekonomi, utbud och efterfrågan. En ny flyktingvåg kan vara en av följderna av kriget som även kan 

påverka Nykvarn. 

Balanskravsutredning 2018 2019 2020 2021

Periodens resultat 11 549 10 263 23 817 20 712

Samtliga realisationsposter -42 405 -22 742 -12 195 -1 752

Vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 0 0 0 0

Vissa realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet 0 0 0 0

Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 0

Periodens resultat efter balanskravsjusteringar -30 856 -12 479 11 622 18 960

Medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 0

Medel från resultatutjämningsreserv 30 856 0 0

Periodens balanskravsresultat 0 -12 479 11 622 18 960

Resultatutjämningsreserv 3 113 3 113 3 113 3 113
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Med bakgrund av tidigare åtgärder för en ekonomi i balans finns det för Nykvarns kommun goda 

förutsättningar för en fortsatt stabil ekonomisk utveckling. Kostnader för framtida lönerörelse och 

tillfälliga lokalbehov för förskola innebär osäkerheter.  

Investeringstakten bör vara balanserad med tanke på ränterisken som nyupplåning innebär. Befintlig 

låneportfölj uppgår till 1 miljard och en fortsatt aktiv ränteförvaltning är viktigt. Följande känslighetsanalys 

visar utveckling av vissa principiella parametrar i kommunen: 

 

 

7.3 Resultatutjämningsreserv 

Kommunfullmäktige har i slutet av 2013 beslutat att tillämpa resultatutjämningsreserv (RUR) i enlighet 
med bestämmelser i kommunallagen. I samma beslut fastslogs riktlinjer för resultatutjämningsreserven och 
god ekonomisk hushållning. Enligt beslut i kommunfullmäktiga skall maximalt ett belopp motsvarande 
6 % av skatter och bidrag avsättas i resultatutjämningsreserven. Detta innebär att taket är 41 100 tkr för 
avsättning i 2021 års bokslut. En ytterligare förutsättning för avsättning är att kommunens 
balanskravsresultat överstiger 2 % av skatter och bidrag. Disponering av resultatutjämningsreserven 
framgår av kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning. En förutsättning är att 
utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket är lägre än den genomsnittliga 
utvecklingen de senaste tio åren. En ytterligare förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt 
balanskravsresultat. Reserven uppgår till 3,1 mkr. 

Årets resultat i resultaträkningen är 19 mkr varav 1,8 mkr är realisationsvinster. Dessutom finns 856 tkr 
för tidigare negativt resultat kvar att justera. När realisationsvinsterna och tidigare underskott avräknats 
från resultatet återstår efter balanskravjusteringar 18 ,1 mkr vilket innebär 2,6% av skatter och bidrag.  
Avsättning till resultatutjämningsreserven är därmed möjlig. Med tanke på den pågående utredningen om 
god kommunal hushållning som föreslår en förändring av resultatreserv så bör kommunen avvakta de nya 
riktlinjerna innan nya avsättningar görs till RUR.  

7.4 VA-kollektivet (vatten och avlopp) 

VA-kollektivets redovisning är anpassad till gällande rekommendationer och redovisningsprinciper. 

VA-kollektivets resultat påverkar inte kommunens driftredovisning. VA-kollektivets resultat framgår av 
den separata resultaträkningen för VA. VA-kollektivets resultat i delårsredovisningen har klassificerats 
som förutbetalda intäkter från VA-kollektivet. Kommunen hade vid slutet av perioden en skuld till VA-
kollektivet på 3 282 tkr. 

VA-kollektivets anslutningsavgifter har behandlats i enlighet med följande: 15 % intäktsförs det år 
anslutningsavgiften faktureras. Resterande del redovisas som en förutbetald intäkt som fördelas på 
anläggningens kvarvarande beräknade livstid. På så sätt matchas anslutningsavgifterna mot anläggningens 
avskrivningstid som i normalfallet är 50 år. Se räkenskaperna för ytterligare information. 



 
 

54 

 

 

7.5 RH-kollektivet (renhållning) 

Renhållningskollektivet är anpassat till gällande rekommendationer och redovisningsprinciper. RH-
kollektivets resultat påverkar inte kommunens driftredovisning för skattekollektivet. 
Renhållningskollektivets resultat framgår av den separata resultaträkningen för Renhållningen, som för 
perioden fram till slutet av 2021 innebär ett överskott på 2 092 tkr. Se räkenskaperna för ytterligare 
information. 

 

8 Redovisningsprinciper 

8.1 Redovisningsprinciper 

Kommunen tillämpar de redovisningsregler som anges i Kommunallagen (KL), Kommunal bokförings- 
och redovisningslag (LKBR) samt det kommunala redovisningsrådets (RKR) rekommendationer och 
uttalanden. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den 
senaste årsredovisningen. 

Grundläggande redovisningsprinciper 

Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk och anses ha en ekonomisk livslängd på mer 
än tre år är upptagna till anskaffningsvärde med avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. 

Exploatering 
Rådet för kommunal redovisning har publicerat en idéskrift, Redovisning av kommunal markexploatering 
- En praktisk vägledning. Någon rekommendation finns inte framtagen. Kommunen redovisar i enlighet 
med anvisningarna i idéskriften. 

Investeringar 
Som investering avses anskaffning av tillgång med en ekonomisk livslängd på tre år eller längre, och ett 
anskaffningsvärde över 20 000 kronor. 

Avskrivningar 
Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärde. Avskrivningarna sker linjärt och görs med 
några få undantag månadsvis från och med månaden efter anläggningen eller anskaffningen tas i bruk. 

VA-verksamhet (tkr)

År Resultat Ackumulerat resultat

2016 816 5 660

2017 2 168 7 828

2018 -1 862 5 967

2019 1 365 8 732

2020 -2 515 6 217

2021 -2 935 3 282

RH-verksamhet (tkr)

År Resultat Ackumulerat resultat

201808 1 483 3 920

201812 1 541 3 978

201908 537 4 457

201912 1 086 5 064

202008 -375 4 689

202012 -306 4 758

202108 -969 3 789

202112 -2 666 2 092
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Avskrivning av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod där viss 
vägledning finns i Rådets för kommunal redovisnings idéskrift Avskrivningar. Komponentavskrivning 
skall enligt RKR tillämpas för kommunens tillgångar. Detta görs sedan 2016 för kommunens fastigheter, 
gator och vägar. Befintliga tillgångar har lagts upp med i huvudsak fyra komponenter: Mark, stomme, tak 
och fasad samt installationer dvs el, va och ventilation. Ytterligare beskrivning av principer för 
komponentredovisning finns som bilaga till redovisningen. Tillgångar inom VA-området redovisas enligt 
metoden med komponentavskrivningar sedan 2018. 

Interimsfordringar/skulder 
Kundfakturor, upplupna intäkter och förutbetalda kostnader, som avser aktuell redovisningsperiod men är 
utställda efter uppföljningsperioden har redovisats som fordran och ingår därmed i resultatet.  

Leverantörsfakturor, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, som avser aktuell redovisningsperiod 
men som är inkomna efter aktuell uppföljningsperiod har redovisats som skuld och belastar resultatet. 

Säsongsvariationer 

Budgeten är periodiserad rakt över året på 12-delar. Detta innebär att säsongsvariationer för tex Gata/park 
inte har en rättvisande budgetavvikelse på delårsperioden men för årsrapporten. Främst vinterväghållning 
innebär en baktung kostnad för enheten. 

Derivat 
Redovisning av derivat och säkringsredovisning görs enligt RKR:s rekommendation nr 21. 

Rättning av tidigare fel gällande anslutningsavgift 

Rättning av fel enligt RKR R12 har gjorts med anledning av felaktigt bokfört anslutningsavgift för 
multihallen 2020. Beloppet om ca 895 tkr sänker kostnaderna innevarande år för fastighetsenheten och är 
justerat mot eget kapital. Felet gav en negativ resultateffekt 2020. 

Rättning av felaktig avskrivningstid 

Rättning av fel enligt RKR R12 har gjorts med anledning av att tidigare komponentfördelning för 
Furuborgsskolan varit orimligt kort. En schablonmässig avskrivningstid för liknande byggnad uppgår till 
ca 40 år. Den felaktiga komponentfördelningen gav en avskrivningstid om 20 år. Rättningen innebär att 
den årliga avskrivningskostnaden blir ca 4 mkr lägre från och med 2021. 

Pensionsförpliktelser 
Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och ligger därmed utanför 
balansräkningen. Pensionsförmåner som intjänats därefter samt garantipensioner redovisas som avsättning 
i balansräkningen. Individuella pensionsdelar redovisas som kortfristig skuld för utbetalning till placeringar 
året efter. För samtliga pensionsförmåner redovisas upplupen löneskatt. Kommunen har ingen utfästelse 
om visstidspension. 

Under året har pensionsskulden reviderats utifrån de nya livslängsreglerna RIPS (riktlinjer för beräkning av 
pensionsskuld). Med det nya livslängdsantagandet uppskattas pensionsskulden i genomsnitt öka med ca 
4%. 

I bokslutet har pensionsskulden och årets förändring redovisats enligt gällande rekommendationer och 
pensionsadministratörens (Skandia/Skandikon) beräkning. Den totala pensionsförpliktelsen har ökat i 
jämförelse med föregående bokslut. Den s k RIPS-räntan är oförändrad jämfört med 2020. Kommunens 
avsättning till pensioner ökar medan den del som redovisas som ansvarsförbindelse (gamla pensioner) 
minskar pga utbetalningar. Kommunens pensionskostnad för 2021 ökar jämfört med 2020. Skandias 
felaktiga engagemangsbesked vid årsskiftet 2019/2020 innebär att även årets engagemangsbesked gällande 
ingående balanser är felaktig. Ekonomikontoret har korrigerat informationen från Skandia. Mer 
information om pensionsskulden finns vid 3.6 i förvaltningsberättelsen. 

Semesterlöneskuld 
Semesterlöneskulden har beräknats per aktuell redovisningsperiod för visstidsanställda och inkluderar 
även okompenserad övertid. Semesterlöneskulden redovisas som en kortfristig skuld. 
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Kommunalskatten 
I enlighet med Rådet för kommunal redovisning periodiseras och redovisas kommunalskatten det år då 
den beskattningsbara inkomsten intjänats av den skatteskyldige. Sveriges Kommuners och Landstings 
prognos i december används i årsredovisningen och Sveriges Kommuner och Landstings prognos i 
augusti används i delårsbokslutet. 

För respektive år redovisas kommunalskatteintäkter enligt följande: 

 De preliminära skatteinbetalningarna 

 En prognos över slutavräkningen för innevarande år 

 Slutreglering för året innan bokslutsåret  

Redovisningsprinciper för sammanställd redovisning 
Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av kommunens ekonomiska 
ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. I den sammanställda redovisningen 
ingår bolag med ett kommunalt ägande om minst 21 %. 

Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Med 
förvärvsmetoden avses att kommunens bokförda värden på aktier i dotterbolag har eliminerats mot 
dotterbolagets egna kapital vid förvärvstillfället. Interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har 
eliminerats. 

Personalomkostnader 
Arbetsgivaravgifter har påförts respektive verksamhet genom automatiska procentpåslag i samband med 
löneredovisningen. 
Följande procentsatser har använts: 
Förtroendevalda 31,42 % 
Kommunala avtal 40,15 % 

Internränta 
Vid beräkning av internränta används nominell metod. Internräntan 2021 är 1,25 % och beräknas på 
bokfört värde. Internräntan kommer sannolikt att höjas inför 2023. 

Immateriella tillgångar enligt R3 

Kostnader för projektet ”Modern IT” balanseras och avses att aktiveras som immateriell tillgång när 
respektive delprojekt är färdiga.  Principen för aktivering är avstämd med SKR och RKR utifrån framtida 
ökad servicepotential. Upparbetad kostnad ca 1,2 mkr per 2021-12-31. 

Finansiell leasing enligt RKR R5 

Nya kommunhuset som hyrs på ett 25-årsavtal från och med 2021 klassificeras som finansiell leasing. 
Leasetagaren ska redovisa objekt som innehas enligt ett finansiellt leasingavtal som anläggningstillgång i 
balansräkningen. Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som en skuld i 
balansräkningen. Vid leasingperiodens början redovisas tillgångens anskaffningsvärde och skulden till 
leasingobjektets verkliga värde. Leasingbetalningar utgörs av och redovisas som ränta på resultaträkningen 
och amortering på balansräkningen. Tillgångens avskrivningar resulterar i kostnader på resultaträkningen. 

Det avsteg som gjorts från rekommendationen är att hyresavtalets första sex månader hanteras som vanlig 
hyra under 2021. Detta på grund av att avtalsdiskussioner pågick och förhandling om hyresnivåer. 
Överenskommelsen var klar först i slutet av 2021 och en retroaktiv hyresavi skickades till kommunen. 

Operationell leasing enligt RKR R5 

Övriga hyres- och leasingavtal klassificeras som operationella. Löpande kostnader bokförs enbart på 
resultaträkningen. 

Nedskrivning enligt RKR R6 

Gamla etableringskostnader för förskolemoduler, Rosthackan, Gammeltorpsvägen, har skrivits av med 
anledning av att paviljongerna är av-etablerade under 2021 och finns inte kvar hos kommunen. 
Nedskrivningen om ca 4 mkr är bokförd på konto 2991 och har inte justerats i anläggningsregistret i 
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samband med bokslutet. Saldot ingår i summan för anläggningstillgångar. Justeringen i anläggningsregistret 
hanteras under början på 2022.  

 

9 Räkenskaper 

9.1 Budget/Utfall för verksamheten 

 

 

DRIFT RE DOV IS NING Aktuell budget 2021 Utfall 2021-12-31

Nämnd -  enhet 

Intäkter

2021

Kostn

2021

Netto

budget

Intäkter

2021

Kostn

2021

Netto

kostnad

Budget

avvikelse

Kommunfullmäktige 0 2 299 2 299 -11 2 286 2 275 24

Revision 0 705 705 0 792 792 -87

Överförmyndare -607 2 501 1 894 0 1 682 1 682 213

V alnämnd 0 299 299 0 284 284 15

Kommunstyrelse -142 196 274 353 132 157 -146 246 272 441 126 195 5 962

Bygg-  och miljönämnd -8 443 15 572 7 129 -8 422 15 583 7 161 -32

Utbildningsnämnd -233 999 557 281 323 282 -237 987 566 587 328 599 -5 317

V ård och omsorgsnämnd -107 590 292 067 184 477 -122 645 305 878 183 233 1 244

S UM M A V E RKS AM HE T E N -492 834 1 145 077 652 242 -515 312 1 165 532 650 220 2 022

Reavinster 1 752 1 752

S umma inklusive reavinst 3 774
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10 Driftredovisning detaljerad 

 

 

DRIFT RE DOV IS NING 2021

Nämnd -  enhet 

Intäkter

2021

Kostnader

2021

Netto

budget

Intäkter

2021

Kostnader

2021

Netto

kostnad

Budget-

avvikelse

RE V IS ION 0 705 705 0 792 792 -87

ÖV E RFÖRM Y NDARE -607 2 501 1 894 0 1 682 1 682 213

V ALNÄM ND 0 299 299 0 284 284 15

KOM M UNS T Y RE LS E

Kommunstyrelse 0 3 542 3 542 0 3 364 3 364 178

Kommundirektör -259 4 055 3 796 -284 4 810 4 526 -730

Chef Komm.ledningskontor 0 2 494 2 494 0 2 463 2 463 31

Kanslichef -43 1 329 1 286 -43 1 386 1 343 -57

Kansliavdelning -184 6 367 6 184 -236 6 894 6 658 -475

Chef Kommunikationsavd. 0 1 451 1 451 0 1 453 1 453 -2

Kommunikation -100 3 769 3 669 -96 3 809 3 713 -44

Kundcenter -5 385 10 956 5 571 -5 604 10 444 4 840 731

Finskt förvaltningsområde -662 662 0 -547 537 -10 10

Säkerhetsavdelning -693 2 045 1 352 -908 1 897 989 363

Trygghetspunkter 0 500 500 0 25 25 475

Dataskyddsombud 0 604 604 0 622 622 -18

Digitalisering o IT-avd 0 2 024 2 024 0 1 631 1 631 393

IT-enhet -194 7 885 7 691 -202 8 854 8 652 -961

Modern IT 0 3 000 3 000 0 644 644 2 356

Mål- och verksamhetsuppföljning 0 1 280 1 280 -21 1 232 1 212 68

Personal -280 8 448 8 168 -316 7 983 7 667 501

Ekonomi -280 8 461 8 181 -475 8 378 7 903 278

Fastighetskostnader 0 5 500 5 500 0 2 040 2 040 3 460

Återställning underskott 0 2 800 2 800 0 0 0 2 800

Samhällsutv/näringslivskontor -80 10 181 10 101 -298 10 892 10 594 -493

Lokalstrateg 0 0 0 0 548 548 -548

Mark-och exploatering -5 422 5 422 0 -5 574 6 066 492 -492

Planenheten -4 698 5 945 1 247 -3 341 4 612 1 272 -25

VA-ingenjör -21 844 21 844 0 -24 873 24 872 0 0

Fastighet o driftfunktion -86 612 86 611 -1 -83 863 83 810 -53 53

Gata/trafik -406 26 496 26 090 -1 872 28 970 27 098 -1 008

Renhållning -13 954 13 954 0 -16 286 16 286 0 0

Teknisk chef 0 0 0 0 452 452 -452

Kultur och fritidsavdelning 0 1 470 1 470 -20 1 477 1 458 12

Kultur och Fritid -325 13 665 13 340 -406 15 098 14 692 -1 352

Bibliotek -295 4 858 4 563 -440 4 718 4 279 284

Kulturskola -470 4 705 4 235 -528 4 610 4 082 153

Fritidsfabriken -10 2 030 2 020 -16 1 564 1 548 472

S umma Kommunstyrelse -142 196 274 353 132 157 -146 246 272 441 126 195 5 962

S umma ansvar 1 -142 803 280 157 137 354 -146 257 277 484 131 227 6 127

Aktuell budget 2021 Utfall per 2021-12-31

DRIFT RE DOV IS NING 2021

Nämnd -  enhet 

Intäkter

2021

Kostnader

2021

Netto

budget

Intäkter

2021

Kostnader

2021

Netto

kostnad

Budget-

avvikelse

BY GG- OCH M ILJÖNÄM ND

Bygg-och miljönämnden 0 608 608 0 784 784 -176

Samhällsbyggnadschef 0 1 700 1 700 0 1 434 1 434 267

Bygglov -4 369 6 531 2 162 -5 531 6 868 1 337 825

Miljöansvar -3 864 5 854 1 990 -2 052 5 373 3 321 -1 331

Trafikmyndighet -210 878 668 -839 1 125 285 383

S umma Bygg-  och miljönämnd -8 443 15 572 7 129 -8 422 15 583 7 161 -32

Aktuell budget 2021 Utfall per 2021-12-31
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DRIFT RE DOV IS NING 2021

Nämnd -  enhet 

Intäkter

2021

Kostnader

2021

Netto

budget

Intäkter

2021

Kostnader

2021

Netto

kostnad

Budget-

avvikelse

UT BILDNINGS NÄM ND

Kostchef -22 810 22 810 0 -23 423 23 478 55 -55

S umma ansvar 3 -22 810 22 810 0 -23 423 23 478 55 -55

Utbildningsnämnden 0 530 530 0 501 501 29

Utbildningskontoret -27 310 346 776 319 465 -26 464 348 756 322 291 -2 826

Nykvarns förskoleområde -63 303 66 590 3 287 -64 037 68 481 4 444 -1 157

Furuborgskolan rektorsområde -20 235 20 235 0 -20 379 18 965 -1 415 1 415

Björkestaskolan rektorsområde -33 533 33 533 0 -34 457 33 251 -1 205 1 205

Turingeskolan rektorsområde -28 926 28 926 0 -30 165 33 282 3 116 -3 116

Lillhagaskolan rektorsområde -37 882 37 882 0 -39 061 39 874 813 -813

S umma ansvar 4 -211 189 534 471 323 282 -214 564 543 109 328 545 -5 263

S umma Utbildningsnämnd -233 999 557 281 323 282 -237 987 566 587 328 599 -5 317

Aktuell budget 2021 Utfall per 2021-12-31

DRIFT RE DOV IS NING 2021

Nämnd -  enhet 

Intäkter

2021

Kostnader

2021

Netto

budget

Intäkter

2021

Kostnader

2021

Netto

kostnad

Budget-

avvikelse

V ÅRD- OCH OM S ORGS NÄM ND 0

Vård o omsorgsnämnd 0 621 621 0 560 560 61

Vård o omsorgskontoret -141 12 942 12 801 -1 406 14 394 12 988 -188

Myndighetsavdelning 0 1 299 1 299 -45 1 094 1 049 249

   Myndighet barn -1 106 24 155 23 049 -2 058 25 226 23 169 -119

   Myndighet vuxen -8 765 122 385 113 620 -10 658 123 414 112 756 864

Insatser IFO 0 2 436 2 436 0 1 523 1 523 913

   Stöd och behandling -10 434 14 025 3 591 -10 012 12 046 2 034 1 557

   Integration -4 222 4 222 0 -5 374 8 042 2 668 -2 668

   Arbetsmarknad -488 5 857 5 369 -7 996 12 073 4 077 1 292

Insatser LSS 0 2 162 2 162 -13 2 215 2 203 -41

   Gruppbostad M48 0 0 0 0 0 0 0

   Gruppbostad T28 -17 645 17 645 0 -17 842 18 065 223 -223

   Servicebostad -7 014 7 014 0 -7 040 6 107 -933 933

   Avlösar- och ledsagarservice 0 500 500 0 178 178 322

   Sysselsättning -13 307 13 307 0 -13 609 13 279 -331 331

Äldreomsorg 0 1 032 1 032 0 853 853 178

   Särskilt Boende -44 467 44 467 0 -45 774 46 670 896 -896

   Hemtjänst 0 17 998 17 998 -819 20 138 19 320 -1 322

S umma V ård och omsorgsnämnd -107 590 292 067 184 477 -122 645 305 878 183 233 1 245

Aktuell budget 2021 Utfall per 2021-12-31

DRIFT RE DOV IS NING 2021

Nämnd -  enhet 

Intäkter

2021

Kostnader

2021

Netto

budget

Intäkter

2021

Kostnader

2021

Netto

kostnad

Budget-

avvikelse

P ensioner 0 14 026 14 026 0 14 026 14 026 0

S UM M A V E RKS AM HE T E N -492 834 1 159 103 666 268 -515 312 1 179 558 664 246 2 022

Reavinster 1 752

S UM M A V E RKS AM HE T  INKL RE AV INS T 3 774

Aktuell budget 2021 Utfall per 2021-12-31
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11 Resultaträkning 

 

 

 

 

2021 2020 Budget 2021 2021 2020

Verksamhetens intäkter 1,9 140 154 157 301 128 354 217 120 212 240

Verksamhetens kostnader 2,9 -751 610 -725 939 -730 453 -799 495 -758 626

Avskrivningar 3 -51 776 -51 371 -52 621 -64 299 -63 862

Verksamhetens nettokostnader -663 232 -620 010 -654 720 -646 674 -610 248

Skatteintäkter 4 593 098 552 811 584 645 593 098 552 811

Generella statsbidrag och utjämning 5 94 986 94 022 87 305 94 986 94 022

Verksamhetens resultat 24 852 26 824 17 229 41 410 36 586

Finansiella intäkter 6 8 225 9 826 6 000 2 456 4 306

Finansiella kostnader 7 -12 365 -12 832 -10 000 -12 380 -12 782

Resultat efter finansiella poster 20 712 23 818 13 229 31 486 28 110

Extraordinära poster (netto) 8 0 0 0 0 0

Skatt på periodens resultat 0 0 0 -1 294 -106

Årets resultat 20 712 23 818 13 229 30 192 28 004

KommunkoncernenKommunen

Balanskravsutredning 2021 2020 Budget 2021

Periodens resultat 20 712 23 818 13 229

Samtliga realisationsposter -1 752 -12 195 0

Vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 0 0 0

Vissa realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet 0 0 0

Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0

Periodens resultat efter balanskravsjusteringar 18 960 11 623 13 229

Medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0

Medel från resultatutjämningsreserv 0 0

Periodens balanskravsresultat 18 960 11 623 13 229
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12 Balansräkning 

 

Balansräkning

Belopp i tkr Not 2021 2020 2021 2020

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar* 10 2 048 1 008 826 1 008

Materiella anläggningstillgångar 11,25

  Mark, byggnader, tekniska anläggningar** 1 406 867 1 224 470 1 798 993 1 588 074

  Maskiner och inventarier 20 787 22 383 36 543 39 508

Finansiella anläggningstillgångar 12 392 272 537 090 17 200 186 062

Summa anläggningstillgångar 1 821 974 1 784 951 1 853 562 1 814 652

Bidrag till statlig infrastruktur 13 21 470 22 737 21 470 22 737

Omsättningstillgångar

  Förråd m.m. 14 150 131 113 021 150 131 113 021

  Fordringar 15 67 134 46 589 87 872 52 470

  Kassa, bank 16 264 493 177 666 264 493 177 666

Summa omsättningstillgångar 481 758 337 276 502 496 343 157

Summa tillgångar 2 325 202 2 144 963 2 377 528 2 180 546

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 17

  Eget kapital 842 830 822 916 919 396 890 289

  Varav årets resultat 20 713 23 818 30 158 28 006

  Varav resultatutjämningsreserv 3 113 3 113 3 113 3 113

Summa eget kapital 842 830 822 916 919 396 890 289

  Avsättningar

    Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 18 108 978 91 801 108 978 97 180

    Andra avsättningar 19 150 971 4 730 971

  Skulder

    Långfristiga skulder** 20 1 186 362 1 029 513 1 186 362 1 029 513

    Kortfristiga skulder 21 186 883 199 762 158 062 162 592

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 325 203 2 144 964 2 377 528 2 180 546

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter 22 Inga Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelser

  Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland 

  skulderna eller avsättningarna 23 150 078 153 192 0 0

  Övriga ansvarsförbindelser 24 35 100 30 000 0 0

Operationell leasing*** 26 13 646 1 261 0 0

Summa panter och ansvarsförbindelser 198 824 184 453 0 0

*varav Modern-IT

**Det nya kommunhuset har lagts till balansräkningen utifrån finansiell leasing,

anläggningstillgång och långfristig skuld enligt RKR R5

***2021 innehåller operationell fastighetsleasing enligt RKR R5, vilket inte redovisades 2020

Kommunen Kommunkoncernen
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13 Kassaflödesanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp i tkr Kommun Kommun Koncern Koncern

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat Not 17 20 713 23 818 30 192 28 004

+/- Justering för övriga poster Not 3 51 776 51 371 64 299 63 862

+/- Förändring för gjorda avsättningar Not 18,19 16 356 -45 15 089 -1 004

+/- Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Not 3,11 -4 092 0 -4 092 0

+/- Justering för ianspråktagna avsättningar 0 0 0 0

Medel från verksamheten före förändring

av rörelsekapital
84 753 75 144 105 488 90 862

+/- Minskning/ökning kortfristiga fordringar Not 15 -20 545 3 077 -35 402 -1 427

+/- Minskning/ökning exploateringstillgångar Not 14 -37 110 -29 673 -37 110 -29 673

+/- Ökning/minskning kortfristiga skulder Not 21 -12 879 43 336 -4 530 42 544

Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 219 91 884 28 446 102 306

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

-    Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Not 10 -1 427 -559 -205 -559

+   Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0

-    Investering i materiella anläggningstillgångar Not 11 -228 281 -223 659 -267 956 -234 306

+   Försäljning av materiella anläggningstillgångar Not 11 0 3 580 41 3 674

-    Investering i finansiella anläggningstillgångar Not 12 -433 -225 -433 -225

+   Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -230 141 -220 863 -268 553 -231 416

FINANSERINGSVERKSAMHETEN

+/- Förändring av långfristig fordran Not 12 144 817 -10 000 168 862 -10 023

+   Nyupptagna lån Not 20 144 817 200 000 144 817 200 000

-/+   Förändring övr långfristiga skulder Not 20 11 849 1 180 11 849 1 180

Lämnad utdelning 0 0 140 155

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 301 483 191 180 325 668 191 312

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur Not 13 1 266 1 266 1 266 1 266

Periodens kassaflöde 86 827 63 467 86 827 63 467

Likvida medel vid periodens början Not 16 177 666 114 199 177 666 114 199

Likvida medel vid periodens slut Not 16 264 493 177 666 264 493 177 666

Periodens kassaflöde 86 827 63 467 86 827 63 467
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Notförteckning 

 

Belopp i tkr

2021 2020

Not 1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 1 249 1 410

Taxor och avgifter 69 156 65 370

Hyror och arrenden 10 448 8 887

Bidrag 47 969 51 898

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 9 580 17 397

Exploateringsintäkter 1 896 8 702

Realisationsvinster -144 3 637

Summa verksamhetens intäkter 140 154 157 301

Not 2 Verksamhetens kostnader

Löner och sociala avgifter -400 067 -406 032

Pensionskostnader -38 301 -30 575

Inköp av anläggning och underhållsmaterial -855 -77

Bränsle energi och vatten -9 549 -10 434

Köp av huvudverksamhet -153 418 -143 515

Lokal- och markhyror -17 347 -11 912

Övriga tjänster -35 836 -36 123

Lämnade bidrag -17 474 -16 231

Realisationsförluster och utrangeringar 0 0

Övriga kostnader -78 763 -71 040

Summa verksamhetens kostnader -751 610 -725 939

Not 3 Avskrivningar

Avskrivningar immateriella tillgångar -342 -391

Avskrivningar byggnader och anläggningar -41 399 -41 238

Avskrivningar maskiner och inventarier -6 081 -5 419

Nedskrivning av anläggningstillgångar -3 954 -4 324

Internränta 0 0

Summa avskrivningar -51 776 -51 371

Not 4 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 578 460 563 343

Preliminär slutavräkning innevarande år 12 821 -2 656

Slutavräkningsdifferens föregående år 1 817 -7 876

Summa skatteintäkter 593 098 552 811

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 22 232 23 473

Införandebidrag 4 936 9 656

Kommunal fastighetsavgift 22 067 21 640

Regleringsbidrag 33 349 11 271

Avgift för LSS-utjämning -3 270 -3 841

Kostnadsutjämningsbidrag 13 965 9 458

Övriga generella bidrag från staten 1 707 22 366

Summa Generella statsbidrag och utjämning 94 986 94 022

Not 6 Finansiella intäkter

Utdelning på aktier och andelar -165 165

Ränteintäkter 7 951 9 058

Övriga finansiella intäkter 440 603

Summa Finansiella intäkter 8 226 9 826

Not 7 Finansiella kostnader

Räntekostnader -12 245 -12 551

Övriga finansiella kostnader -120 -281

Summa Finansiella kostnader -12 365 -12 832

Not 8 Extraordinära poster

Summa Extraordinära poster 0 0

Not 9 Jämförelsestörande poster

Summa Jämförelsestörande poster 0 0

Kommunen
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Belopp i tkr Belopp i tkr

2021 2020 2021 2020

Not 10 Immateriella tillgångar Not 14 Förråd m.m.

Anskaffningsvärde 9 329 8 769 Exploateringsområden

Årets nyanskaffning* 1 427 559 Ingående bokfört värde 113 021 83 348

Ackumulerade avskrivningar -8 320 -7 929 Årets inkomster 0

Årets avskrivning -342 -391 Årets utgifter 37 368 45 673

Ackumulerade nedskrivningar -46 0 Tomtmark,omklass. 0

Bokfört värde 2 048 1 008 Försäljning -807 -16 000

*projektet Modern IT 1,2 mkr Lager 549

Not 11 Materiella anläggningstillgångar Redovisat värde vid årets slut 150 131 113 021

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 1 372 556 1 247 847 Not 15 Fordringar

Årets nyanskaffning -1 672 84 797 Kundfordringar 7 684 9 871

Ackumulerade avskrivningar -393 255 -355 170 Statsbidragsfordringar 19 470 16 761

Årets avskrivning -41 183 -40 587 Skattefordringar 17 265 7 338

Överf. från pågående, ny-, till o ombygg ack.värden 73 377 30 316 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 22 682 12 577

Överf. från pågående, ny-, till o ombygg årets utfall 281 764 19 856 Övriga kortfristiga fordringar 33 43

Omklassificieringar 0 0 Redovisat värde vid årets slut 67 134 46 589

Försäljningar -3 579

Ackumulerade nedskrivningar* -4 179 Not 16 Kassa, bank

Bokfört värde 1 291 587 979 301 Kassa 21 21

*avser nedbrunnen paviljong Plusgiro 1 269 478

Nedskrivning paviljonger Rosthackan se not 21 -3 951 Bankgiro 263 203 177 167

Redovisat värde vid årets slut 264 493 177 666

Pågående ny-, till- och ombyggnad

Anskaffningsvärde 245 169 162 466 Not 17 Eget kapital

Årets nyanskaffning 225 252 132 875

Ingående eget kapital enl fastställd 

balansräkning 822 916 801 209

Överföring till annat slag av tillgång ack.värden -73 377 -30 316 Årets resultat 20 713 23 818

Överföring till annat slag av tillgång årets utfall -281 764 -19 856 Justering Eget kapital -799 -2 111

Utrangeringar 0 Summa 842 830 822 916

Bokfört värde 115 280 245 169 Varav

Ingående resultatutjämningsreserv 3 113 3 113

Maskiner och inventarier Årets resultatutjämningsreserv 0 0

Anskaffningsvärde 132 003 126 016 Utgående resultatutjämningsreserv 3 113 3 113

Årets nyanskaffning 4 701 5 987 Redovisat värde vid årets slut 842 830 822 916

Ackumulerade avskrivningar -109 620 -103 551

Överföring från pågående

Årets avskrivning -6 297 -6 070

Ackumulerade nedskrivningar Specifikation - avsatt till pensioner (balansräkning)

Bokfört värde 20 787 22 383   Särskild avtals/ålderspension

1 406 867   Förmånsbestämd/kompl pension

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar   Ålderspension

Långfristiga fordringar   Pension till efterlevande

  AB Nykvansbostäder 344 450 320 450

Revers Mörby 5:54 10 000 10 000   Pensioner och liknande 80 425 68 146

  Fordran VA-lån anslutningsavgift 423 215   Övriga pensioner och liknande** 6 425 5 732

Aktier och andelar   Särskild avtalspension, visstidspension mm 436 0

  Aktier i Nykvarns kommunkoncern AB 30 400 30 400 Summa pensioner 87 286 73 878

  SYVAB 20 20   Löneskatt 21 692 17 923

  Kommuninvest 1) 6 909 5 890 Summa utgående avsättning 108 978 91 801

  Kommentus 3 3 Avsatt till pensioner (Kollektivavtal)

  Svealandsbanan 14 14   Ingående avsättning*** 91 801 83 315

  AB Vårljus* 0 52   Pensionsutbetalning -2 384 -2 079

  Inera 43 43   Nyintjänad pension 9 315

  Kvarnkrysset AB 10 10   Ränte och basbeloppsuppräkning 1 206

Värdepapper   Förändring av löneskatt 3 253 208

  Nordea 0 170 000  Försäkringstekniska grunder 4 218

  Kommuninvest 0 -7   Övrigt 1 053 10 357

Redovisat värde vid årets slut 392 272 537 089 Summa utgående avsättning 108 462 91 801
1) Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. ** Avser livsvariga förmåner i samband med särsk ild avtalspension, visstidspension mm.

*avvecklat bolag
***Ingående avsättning är korrigerat efter rättning av tidigare fel

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur Not 19 Övriga avsättningar

Ingående beslutat bidrag till statlig infrastruktur 30 732 30 402 *Infrastruktuell finansiering 150 971

Årets beslutat bidrag till infrastruktur 0 0 Summa övriga avsättningar 150 971

Ack.upplösn. statlig infrasstruktur -7 996 -6 399 *Avser infrastruk turell finansiering och pensions ö k

Årets upplösning till statlig infrastruktur -1 266 -1 266

Redovisat värde vid årets slut 21 470 22 737

Kommunen Kommunen

Not 18 Avsättningar för pensioner och 

liknande förpliktelser
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Belopp i tkr Belopp i tkr

2021 2020

2021 2020

Not 20 Långfristiga skulder

  Lån i banker och kreditinstitut 1 000 000 950 000 Ingående ansvarsförbindelse 150 771 157 020

Långfristig leasingskuld 95 000 0 Pensionsutbetalning -7 947 -7 695

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år Nyintjänade -11 390

  Investeringsbidrag 0 Ränte- och basbeloppsuppräkning 2 050 3 661

    Återstående antal år (vägt snitt) Löneskatt -621 -1 220

  Gatukostnadsersättningar 0 Ändring av försäkringstekniska grunder 2 087 -735

    Återstående antal år (vägt snitt) Övrigt 1 262 -650

  Anslutningsavgifter 91 362 79 513 Aktualisering

    Återstående antal år (vägt snitt) Basbeloppsuppräkning

Summa förutbetalda intäkter 91 362 79 513 Summa pensionsförpliktelser 147 591 150 771

Summa långfristiga skulder 1 186 362 1 029 513 Pensionsutfästelse (Brandförsvarsförbund) 2 487 2 421

Utgående ansvarsförpliktelser 150 078 153 192

Not 21 Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 0 -15 Not 24 Övriga ansvarsförbindelser

Leverantörsskulder* 46 718 41 735 Borgensåtaganden

Moms och punktskatter 1 959 315 SYVAB 35 100 30 000

Personalens skatter och avgifter och löneavdrag 7 091 7 213 Summa borgensåtagande 35 100 30 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter** 131 115 150 516

Summa kortfristiga skulder 186 883 199 762

**varav nedskrivning etableringskostnader Rosthackan

paviljonger 3.951, vilka av-etablerats 2021 Not 25 Finansiell Leasing

Finansiella leasingavtal över 3 år

Not 22 Panter och därmed jämförliga säkerheter Fastigheter

Fastighetsinteckningar 0 0 Förfall inom 1 år 3 958 160

Förfall inom 2-5 år 16 667 0

Förfall senare än 5 år 74 375 0

Summa leasing fastighet 95 000 160

Kommunhus 24 års leasingavskrivningar (nuvärdeberäknat):

Not 26 Operationell Leasing

Fastigheter

Förfall inom 1 år 4 709 160

Förfall inom 2-5 år 7 763 0

Förfall senare än 5 år 597 0

Summa leasing fastighet 13 069 160

Leasing fordon

Förfall inom 1 år 432 524

Förfall inom 2-5 år 145 577

Förfall senare än 5 år 0 0

Summa leasing fordon 577 1 101

Not 23 Pensionsförpliktelser som inte har 

tagits

upp bland skulderna och avsättningarna

KommunenKommunen
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Noter sammanställd redovisning för koncernen 

 

 

 

Noter - Resultaträkning

Belopp i tkr 2021 2020

Not 1 Verksamhetens intäkter

Nykvarns kommun 140 154 157 301

AB Nykvarnsbostäder 122 583 91 617

Nykvarns kommunkoncern AB 125 125

Eliminering mellan bolagen -45 742 -36 803

Summa verksamhetens intäkter 217 120 212 240

Not 2 Verksamhetens kostnader

Nykvarns kommun 751 610 725 939

AB Nykvarnsbostäder 93 373 69 230

Nykvarns kommunkoncern AB 254 260

Eliminering mellan bolagen -45 742 -36 803

Summa verksamhetens kostnader 799 495 758 626

Not 3 Avskrivningar

Nykvarns kommun 51 776 51 371

AB Nykvarnsbostäder 12 523 12 491

Nykvarns kommunkoncern AB 0 0

Eliminering mellan bolagen 0 0

Summa avskrivningar 64 299 63 863

Not 4 Skatteintäkter

Nykvarns kommun 593 098 552 811

AB Nykvarnsbostäder 0 0

Nykvarns kommunkoncern AB 0 0

Eliminering mellan bolagen 0 0

Summa skatteintäkter 593 098 552 811

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

Nykvarns kommun 94 986 94 022

AB Nykvarnsbostäder 0 0

Nykvarns kommunkoncern AB 0 0

Eliminering mellan bolagen 0 0

Summa Generella statsbidrag och utjämning 94 986 94 022

Not 6 Finansiella intäkter

Nykvarns kommun 8 226 9 826

AB Nykvarnsbostäder 40 141

Nykvarns kommunkoncern AB 174 140

Eliminering mellan bolagen -5 984 -5 800

Summa Finansiella intäkter 2 456 4 306

Not 7 Finansiella kostnader

Nykvarns kommun 12 365 12 832

AB Nykvarnsbostäder 5 998 5 747

Nykvarns kommunkoncern AB 1 3

Eliminering mellan bolagen -5 984 -5 800

Summa Finansiella kostnader 12 380 12 782

Kommunkoncern
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Noter - Balansräkning Noter - Balansräkning

Belopp i tkr 2021 2020 Belopp i tkr 2021 2020

Not 10 Immateriella tillgångar Not 15 Fordringar

Nykvarns kommun 826 1 008 Nykvarns kommun 67 134 46 589

AB Nykvarnsbostäder 0 0 AB Nykvarnsbostäder 71 390 63 150

Nykvarns kommunkoncern AB 0 0 Nykvarns kommunkoncern AB 440 577

Eliminering mellan bolagen 0 0 Eliminering mellan bolagen -51 092 -57 847

Bokfört värde 826 1 008 Bokfört värde 87 872 52 470

Not 11 Materiella anläggningstillgångar Not 16 Kassa, bank

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Nykvarns kommun 264 493 177 666

Nykvarns kommun 1 408 090 1 224 470 AB Nykvarnsbostäder 0 0

AB Nykvarnsbostäder 390 903 363 604 Nykvarns kommunkoncern AB 0 0

Nykvarns kommunkoncern AB 0 0 Eliminering mellan bolagen 0 0

Eliminering mellan bolagen 0 0 Bokfört värde 264 493 177 666

Bokfört värde 1 798 993 1 588 074
Not 17 Eget kapital

Maskiner och inventarier Nykvarns kommun 842 830 822 916

Nykvarns kommun 20 787 22 383 AB Nykvarnsbostäder 89 952 83 783

AB Nykvarnsbostäder 15 756 17 125 Nykvarns kommunkoncern AB 30 662 30 617

Nykvarns kommunkoncern AB 0 0 Eliminering mellan bolagen -44 048 -47 027

Eliminering mellan bolagen 0 0 Bokfört värde 919 396 890 289

Bokfört värde 36 543 39 508
Not 18 Avsättningar för pensioner & förpliktelser

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar Nykvarns kommun 108 978 91 801

Nykvarns kommun 392 272 537 089 AB Nykvarnsbostäder 7 502 7 870

AB Nykvarnsbostäder 40 40 Nykvarns kommunkoncern AB 0

Nykvarns kommunkoncern AB 30 222 30 222 Eliminering mellan bolagen -2 922 -2 491

Eliminering mellan bolagen -405 334 -381 289 Bokfört värde 113 558 97 180

Bokfört värde 17 200 186 062
Not 19 Andra avsättningar

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur Nykvarns kommun 150 971

Nykvarns kommun 21 470 22 737 AB Nykvarnsbostäder 0 0

Ack beslutat bidrag till infrastruktur 0 0 Nykvarns kommunkoncern AB 0 0

Ack upplösning infrastruktur 0 0 Eliminering mellan bolagen 0 0

årets upplösning till statlig infrastruktur 0 0 Bokfört värde 150 971

Bokfört värde 21 470 22 737

Omsättningstillgångar Not 20 Långfristiga skulder
Nykvarns kommun 1 186 362 1 029 513

Not 14 Förråd m.m. AB Nykvarnsbostäder 344 450 320 450

Nykvarns kommun 150 131 113 021 Nykvarns kommunkoncern AB 0 0

AB Nykvarnsbostäder 0 0 Eliminering mellan bolagen -344 450 -320 450

Nykvarns kommunkoncern AB 0 0 Bokfört värde 1 186 362 1 029 513

Eliminering mellan bolagen 0 0

Bokfört värde 150 131 113 021 Not 21 Kortfristiga skulder

Nykvarns kommun 186 883 199 762

AB Nykvarnsbostäder 22 271 20 495

Nykvarns kommunkoncern AB 0 182

Eliminering mellan bolagen -51 092 -57 847

Bokfört värde 158 062 162 592

Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning
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14 Investeringsredovisning 

 

Nämnd/verksamhet Budget 

2021

Överfört 

från 2020

Tilläggs-

budget 

2021

Total 

budget 

2021

Utfall

inkomster

2021-12-31

Utfall

utgifter

2021-12-31

KOMMUNSTYRELSE 

Kommunstyrelsen 0 0 0 0

Kommunledningsfunktioner 29 000 0 0 29 000 0 26 729

Kommunledningskontor 0 3 500 0 3 500 0 2 292

Kultur och Fritid 5 300 1 300 0 6 600 0 2 720

Samhällsbyggnad 100 816 5 050 24 800 130 666 0 70 212

Vatten och Avlopp 73 900 11 223 11 500 96 623 0 37 280

Renhållning 0 18 000 0 18 000 0 0

Delsumma 209 016 39 073 36 300 284 389 0 139 232

UTBILDNINGSNÄMND

Nämnd 0 0 0 0 0 0

Förskola 1 300 0 0 1 300 0 1 323

Grundskola 800 857 0 1 657 0 533

Måltidsservice 100 0 0 100 0 68

Delsumma 2 200 857 0 3 057 0 1 924

SOCIALNÄMND

Nämnd 0 0 0 0

Myndighet 0 0 0

Insatser IFO 0 0 27

Insatser LSS 200 200 0 132

Äldreomsorg 300 300 0 74

Delsumma 500 0 0 500 0 233

SUMMA INVESTERINGAR 211 716 39 930 36 300 287 946 0 141 389
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Furuborghallen/multihallen 

Projektet avviker 16,2 mkr från budget. Differensen förklaras av tilläggsarbeten som inte budgeterats om 

10,8 mkr samt obudgeterade byggherrekostader om 5,4 mkr. 

Tilläggsarbeten är tex inredning 4,1 mkr, solcellsanläggning 3,2 mkr, pumpstation 1,6 mkr och lås/beslag 

1,1 mkr. För ytterligare information hänvisas till granskningsrapporten från EY. 

Nya Lillhaga förskola 

Projektet avviker 8,3 mkr från budget. Differensen förklaras av tilläggsarbeten som inte budgeterats om 

4,1 mkr samt obudgeterade byggherrekostnader om 4,2 mkr. Tilläggsarbeten är tex solceller, utemiljö, 

grundläggning/pålning, bergvärme och dagvattenhantering. För ytterligare information hänvisas till 

granskningsrapporten från EY. 

 

 

 

 

 

Verksamhet/projekt Startår

Planerat 

färdigställt

Års-

budget Utfall

Total

budget

Total

redovisning Avvikelse

Prognos 

tot kostn

Skattekollektivet

Tilläggsinvesteringar nytt kommunhus* 2021 2021 22 000 21 753 22 000 21 753 247 21 753

Redundant IT-miljö 2017 2024 3 500 0 3 500 979 2 521 3 500

Nytt konstgräs till bef.plan** 2018 2021 1 300 787 2 826 2 484 342 2 484

Furuborghallen* 2017 2021 39 900 33 124 123 487 139 671 -16 184 139 671

Nya Lillhaga förskola* 2017 2021 11 200 17 437 58 500 66 840 -8 340 66 840

Förskola Bergtorp 2020 2023 25 000 83 60 000 83 59 917 60 000

Nya tillagningskök, förskolor* 2016 2021 0 132 36 500 35 567 934 35 567

Ombyggnad Lillhagaskolan** 2020 2021 0 4 614 12 915 12 109 806 12 915

Lugnets äldreboende omdränering och personalutrymme 2021 2022 2 000 2 015 2 000 2 015 -15 2 015

GC-väg reg. cykelstråk VAG-Wasa inkl bidrag 2015 2022 7 000 98 10 000 2 959 7 041 10 000

Centrum allmän platsmark 2013 2022 2 000 196 3 500 962 2 538 3 500

Fiberutbyggnad i stråk 2020-målet 2017 2022 10 000 283 10 000 283 9 717 10 000

Åtgärder Taxinge slottspark, murar mm* 2020 2021 2 250 1 300 2 500 1 968 532 1 968

Åtgärder Turingeån 2018 2022 0 0 3 165 172 2 993 3 165

Gammeltorpsv. (Centrumvägen tom Fp) 2021 2022 3 000 0 3 000 0 3 000 3 000

Låsbart cykelgarage Nykvarns station 2021 2022 3 000 0 3 000 0 3 000 3 000

Bergtorp 10% enligt exploateringsavtal 2021 2022 2 000 3 932 2 000 6 891 -4 891 2 000

Övriga underhållsåtgärder

Moderniserad IT-miljö Löpande 7 000 6 853 7 000 6 853 147 6 853

Fastighet, underhåll Löpande 10 000 3 355 10 000 3 355 6 645 10 000

Reinvesteringar gata, park inkl trafikmyndighet Löpande 8 966 5 881 8 966 5 881 3 086 9 000

Gata trafiksituation Holländarev. Eldarev 2021 2022 1 000 48 1 000 48 952 1 000

VoN Löpande 500 233 500 233 268 500

UN Löpande 3 057 1 924 3 057 1 924 1 133 3 057

Kultur & Fritid Löpande 650 133 650 133 517 650

Kommunledning Löpande 3 000 140 3 000 140 2 860 3 000

Summa skattekollektivet 168 323 104 319 393 066 313 301 79 765 415 437

VA-kollektivet:

VA Mörby 5 Syd 2019 2023 45 000 0 45 000 72 44 929 45 000

Överföringsledning Ånsta-Kämsta 2021 2022 10 000 47 10 000 47 9 953 10 000

VA Sundsvik/Sundsör 2021 2022 7 000 51 7 000 51 6 949 7 000

Förnyelse Va ledningar, pumpar, mätare Löpande 16 400 20 570 16 400 20 570 -4 170 20 570

Vattenreservoar* 2009 2021 0 539 67 000 88 197 -21 197 88 197

VA Berga ö** 2018 2021 11 223 10 075 11 223 10 686 537 11 223

VA Bergtorp** 2020 2021 7 000 6 010 11 000 13 877 -2 877 13 877

Summa VA-kollektivet 96 623 37 291 167 623 133 499 34 124 195 867

RH-kollektivet:

Renhållning-återvinningscentral 2017 2021 18 000 0 18 000 0 18 000 0

Renhållning-sopkärl 2017 2020 0 0 4 013 0 4 013 0

Summa RH-kollektivet 18 000 0 22 013 0 22 013 0

Totalsumma 282 946 141 610 582 702 446 801 135 901 611 304

*färdig, aktiverad eller delaktiverad med påbörjad avskrivning

**färdig men ej aktiverad med påbörjad avskrivning

Projekttid Redovisningsår 2021 Budget/utfall totalt Budget/prognos totalt
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Bergtorp 

Raden i investeringsbudget avser kommunens del av ny väg genom Bergtorp. Huvuddelen av kostnaden 

ska bekostas av exploatören. Avvikelsen om 4,9 mkr beror främst på felaktigt bokförda kostnader på 

projektet. Dessa skall i huvudsak justeras mot exploateringsbudgeten 2022 alternativ betalas av 

exploatören. 

Bakgrunden till de ökade kostnaderna är att projektet initialt utgick ifrån en felaktig materialförteckning, 

vilken togs fram i ett väldigt tidigt skede i projektet Bergtorp Etapp 1 och 2. Under projektets gång, både i 

Etapp 1och 2, så stötte man på sämre markförhållanden än beräknat vilket krävde sprängning av berg. En 

förstärkning av markbädden utöver plan tillkom dessutom.  

 

Vattentornet/vattenreservoar 

Projektet avviker 21,2 mkr från budget. Marken visade sig vara kraftigt förorenad, vilket medförde 

förseningar och stora tillkommande kostnader. Tillkommande kostnader för tilläggsarbeten och kostnader 

för miljöfarligt avfall äskades inte för i budgetprocessen. 

 Differensen förklaras av följande: 

ÄTOR: ca 5 mkr (tex grundläggning stödmur, stödmur, pålning, solceller, reservkraft, asfaltering mm.) 

Tilläggsarbeten: ca 6 mkr (tex konstljus, larmsystem, tryckstegringsstation, tryckledning mm.) Miljöfarligt 

avfall: ca 7 mkr. Hinders- och förseningskostnader: ca 3 mkr (tex avsaknad av starttillstånd och bygglov 

för etablering). För ytterligare information hänvisas till granskningsrapporten från Sweco. 

Förnyelse VA 

Projekten avviker med 4,2 mkr från budget. Ett antal fördyrade projekt förklarar avvikelsen, främst VA-

projekten vid Granebovägen. För Granebovägen har det varit ett flertal större tillkommande 

kostnadsökningar enligt följande: tjältining, dåliga markförhållanden (spontlådor och grävning i spontlådor 

samt förstärkt markbädd), dardning (spräcka berg genom borrning), servis in på tomt som läckte och 

schaktades upp samt fastighetsbesiktningar på grund av vibrationer. 

Personalomsättning har medfört att uppföljning och kontroll av ekonomin har försvårats. 

VA Bergtorp 

Projektet avviker 2,9 mkr från budget. Det pågår en tvist med entreprenören NCC gällande projektets 

kostnadsutveckling. Det tvistiga beloppet uppgår till ca 6 mkr. 

VA Berga Ö 

Projektet håller budget, dock finns det en pågående tvist med entreprenören om ca 3 mkr. 

Investeringsprojektens utfall - kommentar 

Med tanke på de större negativa budgetavvikelserna gällande investeringsprojekt finns det 
förbättringspotential gällande styrning, kontroll och uppföljning. Förvaltningen uppmärksammade tidigt 
under 2021 att större avvikelser prognosticerades vilket föranledde att förvaltningen beställde en extern 
granskning av konsultföretaget EY. Som ett resultat av granskningen som genomfördes under våren 2021 
har ett antal förändringar vidtagits för att förbättra kontrollen över projektens styrning och uppföljning. 

Kommunens investeringar ska planeras utifrån god ekonomisk hushållning och affärsmässighet. 
Projektledarna behöver även ha ett större fokus på regelbunden uppföljning och rapportering av 
projektekonomi. En ny uppföljningssystematik är framtagen men behöver utvecklas ytterligare. Som ett 
led i det fortsatta arbetet inom förvaltningen inom främst samhällutvecklings och näringslivskontoret att 
fokusera på att genomlysa vilka olika typer av projekt kontoret hanterar, hur kontoret arbetar med dessa 
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projekt, vilken typ av projektstyrning som sker idag samt vilka förbättringsåtgärder som är önskvärda. 
Utifrån den kunskapsplattformen, som beräknas vara på plats våren 2022, är avsikten att handla upp ett 
projektstyrningsverktyg som stöder kontoret i detta arbete. Målsättningen är att skapa en förutsägbar 
hantering av kontorets projekt, både vad gäller ekonomi, genomförande och resultat. Nya riskreducerande 
åtgärder har också införts i internkontrollen.  

 

15 Exploatering 

 

 

Exploatering Inkomster Utgifter

Utfall

Inkomster

Utfall

Utgifter

Utfall

Omklass.

Utfall 

Markförs.

Utgående

Balans Anm.

Projekt                         (tkr) t.o.m. 2020 t.o.m. 2020 2021-12-31 2021-12-31 2021

Mörby etapp 3-4* 0 8 172 -807 849 0 0 8 214 Delavslutad

Mörby etapp 5 -13 504 53 455 0 30 947 0 0 70 898

Mörby etapp 7 0 43 565 0 436 0 0 44 000

Brokvarn* 0 4 624 0 287 0 0 4 911 Delavslutad

Strängbetong 0 2 133 0 550 0 0 2 683

Hökmossen 1a -7865 16 063 0 0 0 0 8 198

Hökmossen 1b 0 582 0 0 0 0 582

Gamla Idrottsplatsen 0 744 0 1 135 0 0 1 879

Holländaren 29 0 3 562 0 118 0 0 3 681

Vibynäs Allé 0 308 0 -308 0 0 0

Del av Sandtorp 3:5 0 3 967 0 49 0 0 4 016

Åsvägen 0 439 0 163 0 0 602

Del av Ströpsta 3:312 0 74 0 181 0 0 255

Del av Nykvarn 12:1 -6000 521 0 877 0 0 -4 602

Del av Nykvarn 11:1 0 10 0 0 0 0 10

Mörby etapp 6 0 2 083 0 1 096 0 0 3 179

Blandaren 2 0 0 0 9 0 0 9

Centrum allmän platsmark 0 0 0 157 0 0 157

Tjusarstigen 0 0 0 22 0 0 22

Ånsta 0 0 0 876 0 0 876

Baffeln 0 0 0 13 0 0 13

Summa -27 369 140 301 -807 37 457 0 0 149 570

* delavslutat; här redovisas kvarvarande bokförda värden

Brokvarn - exploatering

Detaljplan

Konsult, utredningar mm 179 826 700

Inkomster

Tomtförsäljning 47 562 50 000

VA-anslutningar 10 443 12 000

Avtal Mälarhus AB  

Övriga inkomster 1 467 2 200

Utgifter

Markköp 8 025 6 000

Utbyggnad gator, VA mm 23 33 978 287 38 000

Utredn, proj o fast bildn 4 465 4 000

Räntekostnader 1 800

Flytt av fotbollsplan; utjämn ytor 6 304 13 517 10 600

Totalt Brokvarn 65 978 60 811 0 287 64 200 61 100

Netto 5 167 0 -287 3 100

tkr

Inkomster 

tom 2020

Utgifter tom 

2020

Inkomster 

2021

Utgifter 

2021

Beräknade 

tot ink

Beräknade 

tot utg
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16 Vatten och avlopp (VA) 

 

Mörby industri- och arbetsplatsområde etapp 1 - 4

Etapp 1

Utredn rondell mm 678 678

Etapp 2

Markberedning för

industriändamål o infrastruktur 13 847 6 793 13 847 6 793

Etapp 3-4

Inkomster

Tomtförsäljning * 227 494 807 145 000

VA anslutningsavgifter 16 225 14 000

Gator, GC-vägar 4 486 4 486

Övriga inkomster 1 530 561

Utgifter

Gator, GC-vägar 33 784 36 000

Park 8 415 8 500

VA-investeringar 7 029 683 7 500

Industrispår 52 639 52 700

Mark- o fastighetsbildning, adm 36 729 37 000

Övrigt 8 371 163 7 000

Totalt Mörby 1-4 263 582 154 438 807 846 177 894 156 171

Netto 109 144 -39 21 723

* 2014 markbyte Kilenkrysset

Beräknade 

tot utg                                                     (tkr)

Inkomster 

tom 2020

Utgifter tom 

2020

Inkomster 

2021

Utgifter 

2021

Beräknade 

tot ink

Resultaträkning VA-verksamhet UTFALL UTFALL UT FALL

Belopp i tkr 2021 2020 2018

Verksamhetens intäkter Not 24 21 938 20 514 18 371

- varav reavinst

Verksamhetens kostnader Not 25 -19 610 -18 603 -15 784

Avskrivningar -4 103 -3 961 -3 911

Verksamhetens nettokostnad -1 775 -2 050 -1 324

Finansiella intäkter Not 26 1 104 1 406 877

Finansiella kostnader Not 27 -2 264 -1 871 -1 415

Resultat före extraordinära poster -2 935 -2 515 -1 862

Extraordinära intäkter 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0

Årets resultat Not 28 -2 935 -2 515 -1 862

Not
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Balansräkning VA-verksamhet UTFALL UTFALL UT FALL

Belopp i tkr 2021 2020 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar Not 29 -62 -12 141

Mark, byggnader och tekniska anläggn Not 30 321 665 245 920 158 202

Maskiner och inventarier Not 31 544 573 211

Summa anläggningstillgångar 322 147 246 480 158 553

Omsättningstillgångar

Fordringar Not 32 4 827 4 750 4 146

Summa omsättningstillgångar 4 827 4 750 4 146

SUMMA TILLGÅNGAR 326 974 251 230 162 699

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital Not 33 227 470 160 958 98 707

 Därav förändring av eget kapital 66 512 41 193 37 780

Skulder

Långfristiga skulder Not 34 91 363 79 513 51 393

Kortfristiga skulder Not 35 8 141 10 759 12 599

 Därav årets resultat 2 935 2 516

Summa skulder 99 504 90 272 63 992

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER

326 974 251 230 162 699

Not
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Notförteckning VA-verksamhet, resultaträkning
Belopp i tkr 2021 2020

Not 24 Verksamhetens intäkter

Intäkter enl driftredovisning 21 938 20 514

Justering av resultat -2 935 -2 515

Avgår jämförelsestörande intäkter

Intäkter fördelas enl nedan:

  VA-avgifter 20 728 20 602

  Anslutningsavgifter VA 4 121 2 427

  Försäljning verksamhet

  Riktade bidrag 24

Interna intäkter

Summa externa intäkter 24 873 23 029

Not 25 Verksamhetens kostnader

Kostnader enl justerad driftredovisning 23 713 22 564

Fördelas enl nedan:

  Löner 1 976 1 898

 Sociala avgifter enl lag och avtal 793 963

  Övriga kostnader 3 765 3 687

  Köp av verksamhet 13 077 12 056

 Bidrag och transfireringar 0 0

Avskrivningar 4 103 3 961

Summa externa kostnader 23 713 22 564

Not 26 Finansiella intäkter

Ränteintäkter 1 104 1 406

Summa 1 104 1 406

Not 27 Finansiella kostnader

Räntekostnader 2 264 1 871

Summa 2 264 1 871

Not 28 Årets resultat

Mot balanskravet redovisat resultat

Årets resutat enl resultaträkning -2 935 -2 515

Avgår: samtliga realistionsvinster

Tillägg: Reavinster enl undantagsmöjligh

Resultat enligt balanskravet -2 935 -2 515

Synnerliga skäl enl KL 8 kap 5§:

Tillägg: ianspråktagande av sparande

Tillägg: Reaförlust enl undantagsmöjligh

Justerat resultat -2 935 -2 515
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Notförteckning VA-verksamhet, balansräkning
Belopp i tkr 2021 2020

Not 29 Immateriella tillgångar

Anskaffningsvärde 507 507

Årets nyanskaffning 0 0

Ackumulerade avskrivningar -519 -434

Årets avskrivning -50 -86

Summa bokfört värde immateriella tillgångar -62 -12

Vatten och avlopp

Anskaffningsvärde 143 336 140 071

Årets nyanskaffningar 45 531 3 265

Ackumulerade avskrivningar -39 571 -35 757

Årets avskrivning -3 968 -3 815

Omklassificering

Utgående bokfört värde 145 328 103 764

Pågående ny-, till- och ombyggnad

Anskaffningsvärde 142 155 101 513

Årets nyanskaffningar 34 182 40 622

Omklassificering 20

Utgående bokfört värde 176 337 142 155

321 665 245 920

Not 31 Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 1 106 686

Årets nyanskaffningar 56 420

Ackumulerade avskrivningar -532 -472

Årets avskrivning -85 -61

Utgående bokfört värde 545 573

Not 32 Fordringar

Kundfordringar 3 789 3 104

Övrigt 1 038 1 645

Summa 4 827 4 750

Not 33 Eget kapital

Ingående eget kapital 160 958 93 168

Förändring av eget kapital 66 512 26 598

Summa eget kapital 227 470 119 766

Not 34 Långfristiga skulder

Skuld anl/anslutningsavgifter 101 287 87 592

Ack.uppl.anl/anslut.avg. -9 924 -8 079

Summa långfristiga skulder 91 363 79 513

Not 35 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 899 2 420

Momsskuld 1 133 1 296

Övrigt 827 795

Förutbetald intäkt VA kollektivet 3 282 6 249

  Därav årets resultat 2 935 2 516

Summa 8 141 10 759

Not 30 Mark, byggnader och tekniska anläggnings- 

tillgångar

Summa bokfört värde mark, byggnader och tekniska 

anläggningstillågngar
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17 Renhållning (RH) 

 

 

Resultaträkning UTFALL UTFALL

Belopp i tkr 2021 2020

Verksamhetens intäkter Not 36 13 620 14 396

- varav reavinst

Verksamhetens kostnader Not 37 -14 628 -13 017

Avskrivningar Not 37 -1 647 -1 647

Verksamhetens nettokostnad -2 655 -268

Finansiella intäkter Not 38 0 0

Finasiella kostnader Not 39 -11 -38

Resultat före extraordinära poster -2 666 -306

Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Årets resultat Not 40 -2 666 -306

Not

Balansräkning UTFALL UTFALL

Belopp i tkr 2021 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar Not 41 149 196

Mark, byggnader och tekniska anläggn Not 42 0 1 599

Summa anläggningstillgångar 149 1 796

Omsättningstillgångar

Fordringar Not 43 3 961 4 604

Summa omsättningstillgångar 3 961 4 604

SUMMA TILLGÅNGAR 4 110 6 400

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Skulder

Långfristiga skulder Not 44 0 0

Kortfristiga skulder Not 45 4 110 6 400

 Därav årets resultat 2 666 306

Summa skulder 4 110 6 400

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 4 110 6 400

Not
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Notförteckning RH-verksamhet, balansräkning
Noter - Balansräkning 2021 2020

Belopp i tkr

Not 41 Immateriella tillgångar

Anskaffningsvärde 377 377

Ackumulerade avskrivningar -181 -133

Årets avskrivning -47 -47

Summa bokfört värde immateriella tillgångar

Renhållning

Anskaffningsvärde 5 987 5 987

Årets nyanskaffningar 0 0

Ackumulerade avskrivningar -4 387 -2 788

Årets avskrivning -1 600 -1 599

Omklassificering

Utgående bokfört värde 0 1 600

Not 43 Fordringar

Kundfordringar 1 399 1 893

Övrigt 2 562 2 711

Summa fordringar 3 961 4 604

Not 44 Långfristiga skulder

Skuld till kommun investeringslikvida 0 0

Summa långfristiga skulder 0 0

Not 45 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 292 144

Momsskuld 726 1 497

Övrigt 0 0

Förutbetald intäkt RH kollektivet 2 092 4 759

  Därav årets resultat 2 666 306

Summa kortfristiga skulder 4 110 6 400

Summa bokfört värde mark, bygg-nader och 

tekniska anläggningstillgångar

1 600

196

Not 42 Mark, byggnader och tekniska 

anläggningstillgångar

149

0


