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Bilagor 

Till mål och budget 2023–2026 bifogas följande underlag:

▪ Förteckning styrdokument 

▪ Förteckning taxor 

▪ Lokalförsörjningsplan  

▪ Revisionens budget  

▪ Taxa för plan, bygglov 

och geografisk information 
2023 

▪ Exploateringsplan 

▪ VA-taxa 2023 (beslutad 

av KF i juni) 

 

Budgetprocess 

Nynäshamns budgetprocess beskrivs i ekonomistyrningen för kommunen som fastställdes av 

kommunfullmäktige december 2019. Vid valår skiljer sig processen från övriga år och process för 

framtagandet av Mål och budget 2023–2026 fastställdes av kommunfullmäktige 2021-12-09 §203. 

Följande plan gäller: 

Datum Aktivitet  

2 december 2021 KS-temadag om förutsättningar inför budgetarbetet Info 

17 februari 2022 Alliansen presenterar budgetdirektiv med preliminära drift och 

investeringsramar på kommunstyrelsen. 

Direktivet beskriver den politiska inriktning, kommunens styrmodell och 

planeringsförutsättningar för den kommande 4-årsperioden. Direktivet 

innehåller även preliminära drift och investeringsramar. Direktivet går sedan 

på remiss till samtliga nämnder för behandling senast den 1 april 2022.  

Beslut 

1 april 2022 Samtliga nämnder har behandlat remissen av budgetdirektivet. Beslut 

7 april 2022 KS-temadag, uppdaterade förutsättningar och nämndernas remissyttranden 

presenteras.  

Info 

April 2022 Kommunfullmäktiges presidium bereder revisionens budget inför 2023. Beslut 

19 maj 2022 Planeringsbudget och skattesats för perioden 2023–2026 beslutas av 

kommunstyrelsen. 

Beslut 

16 juni 2022 Planeringsbudget och skattesats för perioden 2023–2026 beslutas av 

kommunfullmäktige. 

Beslut 

Oktober 2022 Nyvalda Kommunfullmäktiges presidium möjliggörs förändra revisionens 

budget inför 2023. 

Beslut 

17 november 2022 Mål och budget 2023–2026 och skattesats beslutas av kommunstyrelsen  Beslut 

8 december 2022 Mål och budget 2023–2026 och skattesats beslutas av kommunfullmäktige  Beslut 

Senast 28 februari 

2023 

Respektive nämnd har beslutat om sin budget och verksamhetsplan Beslut 



 2(63) 

 

 

Den politiska ledningen har ordet 

Nynäshamns kommun har fantastiska möjligheter. Vi har ett utmärkt geografiskt läge med goda 

kommunikationer och närhet både till natur, hav och Stockholms innerstad och är på god väg att bli 

ostkustens främsta hamnkommun. Vi har en hög ambition att vara en attraktiv kommun med god 

ekonomi och hög kvalitet i den kommunala servicen. 

 

Allians för Nynäshamn – Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet – har åtagit 

oss rollen som politisk ledning i Nynäshamns kommun under kommande mandatperiod. Vår 

målsättning är breda politiska samtal för att hitta långsiktiga lösningar. I det läge som Nynäshamns 

kommun befinner sig vill vi att politiken fokuseras till konkreta resultat i viktiga sakfrågor.  

 

De senaste åren har vi genomfört ett omfattande utvecklingsarbete. Vi har beslutat om Vision 2040. 

En ny hållbarhetsstrategi finns på plats. Vi har skapat ordning och reda i ekonomin. Det finns en 

plan för att åtgärda den omfattande underhållsskulden. Vi har sett över organisation och strukturer 

för att ha en effektiv förvaltning som kan lägga energi på det som är viktigt.  

 

Det fortsatta uppdraget till oss från medborgarna är att skapa ännu bättre förutsättningar för varje 

invånare att leva sitt liv fullt ut. Det ställer krav på oss att utvecklas på flera områden:  

 

Företagsklimatet är avgörande för invånarnas möjlighet till egen försörjning. Vi stärker detta genom 

en positiv attityd till företagande, mer verksamhetsmark, bättre service och effektivare 

brottsbekämpning. Ett nytt näringslivs- och innovationscenter skapas. För att fler invånare ska gå 

från bidragsberoende till eget arbete införs också fler aktiva arbetsmarknadsåtgärder.   

 

Under mandatperioden kommer skolan att vara det ekonomiskt mest prioriterade 

området. Elevpengen behöver höjas för att vara regionalt och nationellt konkurrenskraftig. Genom 

bättre läromedel, digitalt stöd, ordning och arbetsro samt utvecklad elevhälsa vill vi skapa bättre 

förutsättningar för lärare och elever att lyckas varje skoldag. 

 

I vissa skeden i livet behövs ett extra stabilt och effektivt stöd från kommunen. Äldreomsorgen ska 

präglas av valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande. Nya mötesplatser skapas. Flera former 

av äldreboenden utvecklas. En satsning på bättre kost genomförs. Kultur- och fritidsaktiviteter för 

barn och unga utvecklas med fokus på hög tillgänglighet oavsett funktionsvariation.  

 

Läget i världsekonomin ser alltmer dystert ut. Utvecklingen är osäker och ställer krav på 

långsiktighet och god ekonomisk hushållning. Effekterna hade kunnat bli förödande för kommunens 

verksamheter och vi hade under 2023 tvingats göra stora neddragningar. Men tack vare att vi gjort 

överskott de senaste åren har vi skapat en buffert som vi nu kan använda för att hålla 

verksamheten intakt. 

 

Arbetet för en bättre kommun fortsätter. Vi lovar inte allt, men vi lovar att ge allt. 

 

Marcus Svinhufvud, kommunstyrelsens ordförande  
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Organisation  

Nynäshamns kommun består av fem förvaltningar och fem hel- eller delägda bolag. Varje förvaltning 

är underordnad en nämnd. Kommunstyrelseförvaltningen har ett övergripande ansvar för ledning, 

styrning och samordning av kommunens arbete. Nämnderna består av folkvalda politiker och 

förvaltningarna av anställd personal. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ 

och har bland annat till uppgift att fastställa vilka nämnder och styrelser som ska finnas, välja 

ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, facknämnderna och de kommunala bolagen och 

fastställa kommunens budget. 

Valnämndens uppgift är att på lokal nivå ansvara för genomförandet av val till bland annat kommun, 

riksdag och regionen, samt EU-parlamentet. Kommunrevisionen består av förtroendevalda revisorer 

som granskar om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektiv och säkert sätt samt 

om räkenskaperna är rättvisande. 

Södertörns överförmyndarnämnds huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, 

godmanskap och förvaltarskap. Sex kommuner på Södertörn bildar tillsammans Södertörns 

överförmyndarnämnd.  

Nynäshamn och Haninge har en gemensam nämnd för samverkan inom upphandlings-

verksamheterna - Södertörns upphandlingsnämnd. Södertörns upphandlingsnämnd finansieras 

genom avgifter från Haninge respektive Nynäshamns kommun. Upphandlingar som avser behov till 

en specifik förvaltning eller verksamhet (gäller ej ramavtal) av vara, tjänst eller entreprenad ska 

bära sina egna kostnader för upphandling. Sådana behov kan exempelvis avse upphandling av 

byggentreprenader, köp av verksamhetsdrift, konsultinsatser, lokalvård, IT-stöd eller andra specifika 

behov. Kostnader för genomförande av dessa upphandlingar är inte inkluderade i den årliga avgiften 

och kommer således att internfaktureras verksamheten. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

bedriver tillsyn enligt miljöbalken åt Nynäshamn, Haninge och Tyresö kommun. Nynäshamns 

kommuns helägda bolag ska styras genom särskilda ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige. 

Följande bild beskriver kommunens organisation.  
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Styrning av Nynäshamns kommuns verksamhet  

Styrningen av den kommunala verksamheten 

bygger på ett förtroendefullt samspel mellan 

förtroendevalda och verksamhet med syftet 

att öppna upp för dialog kring utveckling. 

Dialogen ska ske både inom organisationen 

och med de som de olika verksamheterna 

riktar sig till. Bilden till höger ämnar visualisera 

detta.  

Styrning genom tillit innebär också att ta till 

vara invånarnas och medarbetarnas 

kompetens, kunskap och engagemang samt 

att ha fokus på verksamhetens syfte och 

invånarnas samt företagens behov. Arbetet 

med hur medarbetarnas, invånarnas och 

företagarnas involvering ska ske i praktiken är 

en fortsatt prioriterad utvecklingsfråga.  

Viktigt är att processerna för styrning och uppföljning knyts ihop, att kommunen har gemensamma 

begrepp och metoder, en gemensam struktur med fasta tider och en samlad styrning och analys av 

verksamhet, mål och ekonomi. Antalet mål ska vara få, tydliga och mätbara.  

Styrmodell 
Styrningen tar sin utgångspunkt i den politiskt gemensamt formulerade visionen och övergripande 

målen. Kommunfullmäktige fattar därför beslut om vilka nämndmål som ska leda mot dessa 

övergripande mål, vad som ska följas upp och redovisas för kommunfullmäktige. Styrmodellen ska 

skapa ett stort utrymme för tillit till förvaltningsorganisationen, där det finns frihet att forma 

utförandet inom givna ramar.  

Visionen ger alltså en långsiktig målbild över hur Nynäshamns kommun ska utvecklas på lång sikt. 

Den ger den övergripande vägledningen för nämndernas styrning.  

De övergripande målen speglar visionen och pekar ut de tre mest politiskt prioriterade områdena 

som ska genomsyra hela kommunens arbete och som verkar för att nå visionen.  

De av kommunfullmäktige beslutade nämndmål för kommunstyrelsen och nämnderna tydliggör 

sedan målsättningarna inom respektive övergripande mål. Nämndernas mål görs uppföljningsbara 

genom ett begränsat urval av indikatorer, med målvärden som anger ambitionen för de närmsta 

fyra åren. Nämnderna ska i sina respektive verksamhetsplaner och budgetar för kommande år ha 

med de nämndmål som kommunfullmäktige har beslutat om. Nämnderna får därutöver lägga till 

egna nämndmål men de bör vara få. Därutöver kan särskilda uppdrag tilldelas nämnder, vilket är 

insatser eller utredande uppdrag som syftar till att nå mål.  

Bilden som följer beskriver kortfattat hur kommunens vision och övergripande mål hänger ihop med 

de olika nämndmålen under aktuellt år. Därefter beskrivs delarna mer i detalj.  
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Vision 2040  
Visionen ger en beskrivande målbild över hur Nynäshamns kommun ska utvecklas på lång sikt och 

syftar till att ge övergripande vägledning för nämndernas styrning. Kommunens fastställda vision 

som tar sikte på ett framtida Nynäshamn år 2040 är: 

”Nynäshamns kommun - Här får hela livet plats” 
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Visionen består av tre inriktande områden: 

Platsen för alla: Här finns det plats för dig, oavsett vem du är. Balansen mellan våra unika havs-och 

naturmiljöer, landsbygd och närheten till storstaden skapar livsenergi och möjligheter för alla. Vår 

utbildning, från förskola till högre studier, ger dig de bästa förutsättningarna att förverkliga dina 

drömmar. Vårt breda utbud av aktiviteter för alla åldrar året om skapar livskraft, engagemang och 

glädje. I vår kommun får livet växa. 

Attraktiv, stolt och modig: Våra unika kvaliteter gör att vi är efterfrågade och eftertraktade. Vi vet 

det, och vår stolthet ger oss mod att vara nyfikna och nyskapande. Vi vågar tänka nytt och utmana. 

Här finns en rik historia och ett kulturarv att vara stolt över. Här finns ett kreativt och livskraftigt 

näringsliv. Vi inspirerar och är en ledstjärna kring hållbarhet och entreprenörskap. Det mär på alla 

som bor, arbetar i, eller vill besöka vår kommun. Här förverkligar du dina livsplaner. 

Vi lyckas tillsammans: Alla vi som känner för vår kommun skapar den omtanke och värme som 

kännetecknar hela kommunen. Vi bidrar alla, tillsammans, till att vår kommun präglas av trygghet 

och omsorg genom hela livet. Vi vet att vi inte kommer någonstans utan varandra. Därför verkar vi 

för att genom delaktighet, tillgänglighet och gränsöverskridande möten skapa den hemkänsla som 

präglar vår kommun. Vi skapar vår framtid tillsammans. 

Övergripande mål  
Allianspartiernas prioritet är en effektiv ledning och styrning av kommunen och att säkerställa den 

kommunala kärnverksamheten. Kommunens övergripande mål syftar till att stödja visionen och är 

satta utifrån en gemensam dialog med samtliga partier om inriktning. De tre övergripande målen är:  

1. Nynäshamns kommun utbildar med god kvalitet: Nynäshamns kommun ger goda 

förutsättningar för barn, elever, studenter, pedagoger och rektorer att lyckas varje skoldag. 

Nynäshamns kommun utbildar, med god kvalitet, invånare i alla livsskeden och skapar 

förutsättningar för en ljus och trygg framtid. Skolan och kommunens kultur- och 

fritidsverksamhet inspirerar och attraherar såväl nuvarande som nya kommuninvånare.  

 

2. Nynäshamns kommun har en god omsorg som ser behoven utifrån varje individ: 

Invånarna i Nynäshamns kommun som har behov av vård och omsorg upplever trygghet. 

De insatser som ges utgår från människors egna resurser, behov och delaktighet. Servicen 

är utvecklad så att den motsvarar dagens och framtidens behov. Genom en väl utvecklad 

digitalisering skapas ett större utrymme för mänskliga möten. Människor som riskerar att 

hamna i utanförskap fångas upp tidigt. De förebyggande insatserna är viktiga inom 

kommunens samtliga verksamheter. 

 

3. Nynäshamn är en levande kommun med framåtanda och med goda 

förutsättningar för företag att växa och skapa nya arbetstillfällen: Kommunen 

bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling och är resurseffektiva. Det är lätt att både driva 

och etablera företag i kommunen för att skapa lokala arbetstillfällen och tillväxt. Företag och 

invånare ska vara nöjda med kommunens service, livsmiljöer, infrastruktur och tillgång till 

bostäder.  
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Nämndmål  
För att uppnå de övergripande målen beslutar kommunfullmäktige om ett antal nämndmål som görs 

uppföljningsbara med hjälp av ett antal utvalda indikatorer med fastställda målvärden. Dessa 

nämndmål och indikatorer sorteras under respektive övergripande mål som de ämnar stödja för att 

tydliggöra dess koppling.  

År 2022 beslutade kommunfullmäktige om ett kommunövergripande hållbarhetsprogram med 

tillhörande målområden. Utifrån detta program har kompletterande och prioriterade mål integrerats i 

kommunens styrmodell och indikatorer har tagits fram, vars målvärde för planperioden fastställs i 

samband med detta styrdokument precis som de övriga nämndmålen med indikatorer.  

I detta avsnitt listas alltså samtliga nämndmål med tillhörande indikatorer och målvärden. De 

sorteras per övergripande mål och dess syfte och koppling till de övergripande mål beskrivs under 

varje nämndmål. I efterföljande avsnitt sorteras nämndmålen med indikatorer per ansvarig nämnd 

för överblick av ansvarsfördelning1. 

Målvärdena utgår i första hand från tidigare beslutade mål och budget. Detta för att följa 

resultatutvecklingen mer långsiktigt och att inte låta tillfälliga svängningar i resultatet påverka i 

alltför hög grad. I de fall där de senaste årens utveckling tydligt visar på att tidigare satta målvärden 

redan är uppnådda alternativt ligger betydligt långt ifrån har vissa justeringar gjorts i samband med 

årets Mål och budget.  

I följande tabeller visas senaste årens utfall samt målvärden för planperioden per indikator. Dessa 

jämförs om möjligt med länet och riket. Med länet menas kommunerna i Stockholms län och med 

riket menas antingen riket eller samtliga kommuner i Sverige (ovägt medel) i de fall rikets utfall 

saknas. Följande tecken (-) innebär att det saknas utfall från vissa kommuner i snittet för länet eller 

riket. Ibland finns inte senaste utfall för länet och riket, varför då det senaste året rapporteras i den 

kolumnen där året anges efter tre streck. I det fall det inte finns utfall eller jämförelsesiffror 

markeras det med ett enkelt streck i rutan.  

Majoriteten av indikatorerna går att hitta i Kolada som är databasen med nyckeltal för jämförelser 

och analys inom kommunal och regional verksamhet (www.kolada.se). I dessa fall anges ett ID-

nummer som är sökbar i Koladas databas. Ett antal indikatorer är framtagna internt inom 

kommunen. Källa redogörs för varje indikator i bilaga. Numret framför varje indikator är kopplat till 

denna källhänvisning.  

Här följer samtliga nämndmål för år 2023–2026 med tillhörande indikatorer.  

 

 

                                            
1 I detta dokument benämns styrelsen/nämnderna med följande förkortningar: Kommunstyrelsen (KS), barn- och 

utbildningsnämnden (BUN), kultur- och fritidsnämnden (KFN), näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden (NAN), 
socialnämnden (SON) och samhällsbyggnadsnämnden (SBN) 
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Den övergripande planeringen bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt  

Nämndmålets syfte kopplat till övergripande mål 1: Korta väntetider till välfärdstjänster inom 

utbildning.  

Mot övergripande mål 1 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

1. Plats på förskola på 

önskat 

placeringsdatum, andel 

barn (%). 

KS 63 40 42  45 48 51 54 - 57 (-) 

--- 

2021 

Nämndmålets syfte kopplat till övergripande mål 2: Korta väntetider till välfärdstjänster inom omsorg. 

Mot övergripande mål 2 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

2. Väntetid i antal dagar 

från ansökningsdatum 

till första erbjudet 

inflyttningsdatum till 

särskilt boende, 

medelvärde.  

KS 78 42 28  35 33 30 26 24 

--- 

2021 

44 

--- 

2021 

Nämndmålets syfte kopplat till övergripande mål 3: Hög soliditet. Bostadsbebyggelse sker genom 

förtätning av befintligt bebyggd mark och hårdgjorda ytor, kulturella och historiska arv bevaras-

nyttjas-utvecklas likväl som attraktiva och jämlika livsmiljöer. 

Mot övergripande mål 3 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

3. Soliditet, inklusive 

pensionsåtagande, 

procent (%).  

KS 12,7 14,9 18,1  22,0 25,0 28,0 31,0 33,2 

--- 

2021 

30,7 

--- 

2021 

4. Påbörjade 

samhällsbyggnads-

projekt i vilka 

kommunens riktlinjer 

för hållbart byggande 

tillämpats, andel (%). 

KS - - 100  100 100 100 100 - - 
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Kommunens verksamheter bedriver ett främjande och förebyggande arbete för en trygg 

miljö 

Nämndmålets syfte kopplat till övergripande mål 1: Trygga och stimulerande lärmiljöer för barn och unga. 

Mot övergripande mål 1 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

5. Elever i åk 5 som 

känner sig trygga i 

skolan, andel (%), 

skolkommun.  

BUN 90 - -  91 91 92 92 - - 

6. Elever i åk 8 som 

känner sig trygga i 

skolan, andel (%), 

skolkommun.  

BUN 90 - -  92 93 93 94 - - 

7. Elever i åk 5 som 

trivs i skolan, andel 

(%), skolkommun.  

BUN 83 - -  86 87 90 91 - - 

8. Elever i åk 8 som 

trivs i skolan, andel 

(%), skolkommun.  

BUN 88 - -  91 92 93 94 - - 

Nämndmålets syfte kopplat till övergripande mål 2: Hög upplevelse av trygghet bland brukare av 

omsorgsverksamheten. 

Mot övergripande mål 2 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

9. Brukare med 

hemtjänst som känner 

sig trygga, andel (%) 

SON 85 89 - 84 87 87 89 89 82  

 

84 

 

10. Brukare på särskilt 

boende som känner sig 

trygga, andel (%).  

SON 91 90 - 87 91 92 92 93 86 85 

11. Brukare på grupp- 

och servicebostad LSS 

som känner sig trygga 

med alla i personalen, 

andel (%). 

SON 32 52 77  77 78 78 79 78 (-) 

--- 

2021 

76 (-) 

--- 

2021 
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Nämndmålets syfte kopplat till övergripande mål 3: Trygg offentlig miljö som är tillgänglig för alla som 

grundas på ett aktivt trygghets-, brotts- och våldsförebyggande arbete. 

Mot övergripande mål 3 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

12. Medborgare som 

känner sig trygga 

utomhus där de bor när 

det är mörkt ute, andel 

(%).  

KS - - 72,0 - 73,0 - 74,0 - 72,2 

 (-) 

--- 

2021 

72,9 

 

--- 

2021 

13. Medborgare som 

känner sig otrygg 

ensam ute sen kväll, 

andel (%).  

KS - 25 -  - 24 - 23 - - 

14. Elever i åk 9 som 

känner sig trygga 

ensam ute sen kväll, 

flickor, andel (%).  

KS - 78 - 64 - 79 - 81 60 (-) - 

15. Elever i åk 9 som 

känner sig trygga 

ensam ute sen kväll, 

pojkar, andel (%).  

KS - 86 - 89 - 89 - 90 82 (-)  

 

- 

Kommunens verksamheter skapar förutsättningar för folkhälsa, jämlikhet och livskvalitet 

Nämndmålets syfte kopplat till övergripande mål 1: God fysisk och psykisk hälsa bland unga. 

Minskat antal unga som varken arbetar eller studerar.  

Mot övergripande mål 1 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

16. Elever i åk 9 med 

god psykisk hälsa 

(index 1–100), flickor 

hemkommun. Baseras 

på fem frågor om 

huvudvärk, aptit, 

nervös mage, 

insomning och orolig 

sömn. 

BUN - 47 - 44 - 49 - 51 44 - 

17. Elever i åk 9 med 

god psykisk hälsa 

(index 1–100), pojkar 

hemkommun. Baseras 

på fem frågor om 

huvudvärk, aptit, 

nervös mage, 

insomning och orolig 

sömn.  

BUN - 64 - 66 - 66 - 66 63 - 
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Mot övergripande mål 1 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

18. Elever i åk 8 som 

får lära sig om riskerna 

med alkohol, narkotika 

och tobak, andel (%).   

BUN 

 

 

60 - -  65 70 75 80 - - 

19. Elever i år 2 

gymnasiet med god 

psykisk hälsa (index 1–

100), flickor, 

hemkommun. Baseras 

på fem frågor om 

huvudvärk, aptit, 

nervös mage, 

insomning och orolig 

sömn. 

NAN - 45 - 42 - 47 - 49 45 - 

20. Elever i år 2 

gymnasiet med god 

psykisk hälsa (index 1–

100), pojkar 

hemkommun. Baseras 

på fem frågor om 

huvudvärk, aptit, 

nervös mage, 

insomning och orolig 

sömn.  

NAN - 57 - 63 - 63 - 63 63 - 

21. Andelen unga (16 - 

19 år) i kommunens 

aktivitetsansvar (KAA). 

Avser vårterminen 

aktuellt år. 

NAN 10,9 12,4 17,1  12,0 10,0 8,0 8,0 8,6 

--- 

2021 

7,9 

--- 

2021 

Nämndmålets syfte kopplat till övergripande mål 2: Invånare med psykisk ohälsa erhåller samordnat stöd, 

personer som utsätts för/bevittnar våld i nära relation erhåller samordnad hjälp och invånare med 

skadligt bruk, missbruk eller beroende minskar.    

Mot övergripande mål 2 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

22. Brukare med 

hemtjänst som känner 

svåra besvär av 

ängslan, oro eller 

ångest, andel (%).  

SON 7 6 - 10 5 5 5 5 8 7 

23. Brukare på särskilt 

boende som känner 

svåra besvär av 

ängslan, oro eller 

ångest, andel (%). 

SON 12 16 - 12 14 13 12 11 13 13 
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Mot övergripande mål 2 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

24. Samverkansindex 

för våld i nära 

relationer, andel (%) av 

maxpoäng.  

SON - - - 20 60 100 100 100 27 18 

25. Samordningsindex 

för missbruk, andel (%) 

av maxpoäng.  

SON - - 38 - 63 100 100 100 62 

(-) 

--- 

2021 

57 

(-) 

--- 

2021 

Nämndmålets syfte kopplat till övergripande mål 3: Invånarnas delaktighet är en naturlig del av 

kommunens verksamheters utveckling. Kulturens funktion och biblioteksuppdraget understödjer 

demokrati, bildning och en ökad delaktighet i lokalsamhället. Sysselsättning och ekonomisk trygghet 

är viktigt för hälsan och livskvaliteten vilket leder till ökad delaktighet och motverkar utanförskap. 

Mot övergripande mål 3 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

26. Delaktighetsindex, 

andel (%) av 

maxpoäng.  

KS 63 60 54  58 60 63 66 66 

--- 

2021 

58 

--- 

2021 

27. Möjlighet att delta 

aktivt i arbetet med att 

utveckla kommunen 

fungerar bra, andel 

(%).  

KS - - 28,8  30,0 - 32,0 - 33,8 

(-) 

--- 

2021 

32,4 

 

--- 

2021 

28. Fysiska besök vid 

kommunala bibliotek, 

antal per invånare.  

KFN 4,4 2,2 1,8  4,5 5,0 5,5 6,0 2,8 

--- 

2021 

2,9 

--- 

2021 

29. Kommunens arbete 

för att främja det lokala 

kulturlivet är bra, andel 

(%).   

KFN - - 42,6  44,0 - 46,0 - 43,8 

(-) 

--- 

2021 

50,7 

(-) 

--- 

2021 

30. Resultat vid avslut i 

kommunens 

arbetsmarknads-

verksamhet, deltagare 

som börjat arbeta eller 

studera, andel (%).  

NAN - - 61  54 56 58 60 55 (-) 

--- 

2021 

40 (-) 

--- 

2021 

31. Personer i 

sysselsättning (arbete 

eller eget företag) sex 

månader efter examen 

från yrkeshögskole-

utbildning, andel (%) 

NAN - - -  50 55 60 65 - - 
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Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen 

Nämndmålets syfte kopplat till övergripande mål 1: Högt hållbart medarbetarengagemang och låg 

sjukfrånvaro.  

Mot övergripande mål 1 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

32. Hållbart 

medarbetar-

engagemang (HME). 

KS 82,5 - 78,3  79,0 80,0 80,0 81,0 - - 

33. Hållbart 

medarbetar-

engagemang (HME).  

BUN 78,0 - 80,1  80,0 80,0 81,0 81,0 - - 

34. Hållbart 

medarbetar-

engagemang (HME).  

KFN 

 

82,0 - 81,0  82,0 82,0 83,0 83,0 - - 

35. Hållbart 

medarbetar-

engagemang (HME).  

NAN - - 74,7  76,0 76,0 77,0 77,0 - - 

36. Sjukfrånvaro, andel 

sjukfrånvarotimmar av 

den totala ordinarie 

arbetstiden 

KS 2,6 4,1 4,4  4,1 4,1 4,0 4,0 - - 

37. Sjukfrånvaro, andel 

sjukfrånvarotimmar av 

den totala ordinarie 

arbetstiden. 

BUN 6,9 9,7 9,6  6,8 6,8 6,7 6,7 - - 

38. Sjukfrånvaro, andel 

sjukfrånvarotimmar av 

den totala ordinarie 

arbetstiden.  

KFN 2,6 4,3 4,4  4,0 4,0 3,7 3,7 - - 

39. Sjukfrånvaro, andel 

sjukfrånvarotimmar av 

den totala ordinarie 

arbetstiden.  

NAN - - 3,5  3,4 3,4 3,3 3,3 - - 

Nämndmålets syfte kopplat till övergripande mål 2: Högt hållbart medarbetarengagemang och låg 

sjukfrånvaro. 

Mot övergripande mål 2 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

40. Hållbart 

medarbetar-

engagemang (HME).  

KS 82,5 - 78,3  79,0 80,0 80,0 81,0 - - 

41. Hållbart 

medarbetar-

engagemang (HME).  

SON 75,0 - 77,7  78,0 79,0 79,0 80,0 - - 
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Mot övergripande mål 2 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

42. Sjukfrånvaro, andel 

sjukfrånvarotimmar av 

den totala ordinarie 

arbetstiden.  

KS 2,6 4,1 4,4  4,1 4,1 4,0 4,0 - - 

43. Sjukfrånvaro, andel 

sjukfrånvarotimmar av 

den totala ordinarie 

arbetstiden.  

SON 8,1 9,9 8,9  8,1 8,1 8,0 8,0 - - 

Nämndmålets syfte kopplat till övergripande mål 3: Hög hållbart medarbetarengagemang och låg 

sjukfrånvaro. 

Mot övergripande mål 3 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

44. Hållbart 

medarbetar-

engagemang (HME).  

KS 82,5 - 78,3  79,0 80,0 80,0 81,0 - - 

45. Hållbart 

medarbetar-

engagemang (HME).  

SBN 75,4 - 75,2  77,0 78,0 79,0 79,0 - - 

46. Hållbart 

medarbetar-

engagemang (HME).  

NAN - - 74,7  76,0 76,0 77,0 77,0 - - 

47. Sjukfrånvaro, andel 

sjukfrånvarotimmar av 

den totala ordinarie 

arbetstiden.  

KS 2,6 4,1 4,4  4,1 4,1 4,0 4,0 - - 

48. Sjukfrånvaro, andel 

sjukfrånvarotimmar av 

den totala ordinarie 

arbetstiden. 

SBN 4,6 5,8 4,7  4,5 4,5 4,4 4,4 - - 

49. Sjukfrånvaro, andel 

sjukfrånvarotimmar av 

den totala ordinarie 

arbetstiden. 

NAN - - 3,5  3,4 3,4 3,3 3,3 - - 
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Kommunens verksamheter har en god ekonomisk hushållning 

Nämndmålets syfte kopplat till övergripande mål 1: God budgethållning och hög avtalstrohet. 

Mot övergripande mål 1 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

50. Budgetavvikelse 

jämfört med styrelsens 

budget (exkl. ev. 

buffert), andel (%).  

KS 10,8 4,8 0,3  +/-

2,0 

+/-

2,0 

+/-

2,0 

+/-

2,0 

- - 

51. Budgetavvikelse 

jämfört med barn- och 

utbildningsnämndens 

budget, andel (%). 

BUN -0,1 -0,8 -1,2  +/-

2,0 

+/-

2,0 

+/-

2,0 

+/-

2,0 

- - 

52. Budgetavvikelse 

jämfört med kultur- och 

fritidsnämndens 

budget, andel (%). 

KFN 0,1 0,9 4,9  +/-

2,0 

+/-

2,0 

+/-

2,0 

+/-

2,0 

- - 

53. Budgetavvikelse 

jämfört med 

näringslivs- och 

arbetsmarknads-

nämndens budget, 

andel (%).  

NAN - - 0,4  +/-

2,0 

+/-

2,0 

+/-

2,0 

+/-

2,0 

- - 

54. Avtalstrohet, andel 

(%).  

KS - - -  94 95 96 97 - - 

55. Avtalstrohet, andel 

(%).  

BUN - - -  85 87 89 91 - - 

56. Avtalstrohet, andel 

(%).  

KFN - - -  52 57 62 67 - - 

57. Avtalstrohet, andel 

(%).  

NAN - - -  52 57 62 67 - - 

Nämndmålets syfte kopplat till övergripande mål 2: God budgethållning och hög avtalstrohet. 

Mot övergripande mål 2 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

58. Budgetavvikelse 

jämfört med styrelsens 

budget (exkl. ev. 

buffert), andel (%).  

KS 10,8 4,8 0,3  +/-

2,0 

+/-

2,0 

+/-

2,0 

+/-

2,0 

- - 

59. Budgetavvikelse 

jämfört med 

socialnämndens budget, 

andel (%).  

SON -3,2 0,0 1,5  +/-

2,0 

+/-

2,0 

+/-

2,0 

+/-

2,0 

- - 

60. Avtalstrohet, andel 

(%).  

KS - - -  94 95 96 97 - - 
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Mot övergripande mål 2 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

61. Avtalstrohet, andel 

(%).  

SON - - -  78 81 84 87 - - 

Nämndmålets syfte kopplat till övergripande mål 3: God budgethållning och hög avtalstrohet. 

Mot övergripande mål 3 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

62. Budgetavvikelse 

jämfört med styrelsens 

budget (exkl. ev. 

buffert), andel (%).  

KS 10,8 4,8 0,3  +/-

2,0 

+/-

2,0 

+/-

2,0 

+/-

2,0 

- - 

63. Budgetavvikelse 

jämfört med 

samhällsbyggnads-

nämndens budget, 

andel (%).  

SBN -5,7 -4,5 1,2  +/-

2,0 

+/-

2,0 

+/-

2,0 

+/-

2,0 

- - 

64. Budgetavvikelse 

jämfört med 

näringslivs- och 

arbetsmarknads-

nämndens budget, 

andel (%).  

NAN - - 0,4  +/-

2,0 

+/-

2,0 

+/-

2,0 

+/-

2,0 

- - 

65. Avtalstrohet, andel 

(%). 

KS - - -  94 95 96 97 - - 

66. Avtalstrohet, andel 

(%).  

SBN - - -  92 93 94 95 - - 

67. Avtalstrohet, andel 

(%).  

NAN - - -  52 57 62 67 - - 

Kommunens verksamheter erbjuder ändamålsenliga och effektiva lokaler 

Nämndmålets syfte kopplat till övergripande mål 1: God upplevelse av verksamhetslokaler inom 

utbildningsverksamhet.  

Mot övergripande mål 1 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

68. Hyresgästens 

upplevelse av lokalerna 

– förskola.  

KS 46 55 46 - 48 50 55 55 - - 

69. Hyresgästens 

upplevelse av lokalerna 

– grundskola.  

KS 38 39 58 43 40 42 47 47 - - 

 

 



 18(63) 

 

 

Nämndmålets syfte kopplat till övergripande mål 2: God upplevelse av verksamhetslokaler inom 

omsorgsverksamhet.  

Mot övergripande mål 2 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

70. Hyresgästens 

upplevelse av lokalerna 

– äldreomsorg.  

KS 41 38 47 73 43 45 49 49 - - 

Nämndmålets syfte kopplat till övergripande mål 3: Minskad energiförbrukning och ökad andel 

förnybar energi i kommunens lokaler.   

Mot övergripande mål 3 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

71. Energianvändning 

(värme och el) i 

kommunägda lokaler, 

kWh/m2.  

KS 196 162 157  145 139 133 128 - - 

72. Installerad effekt av 

solenergi på 

kommunägda lokaler, 

kW.   

KS 36 36 36  300 400 500 600 - - 

Barn och elever når höga kunskapsresultat 

Nämndmålets syfte kopplat till övergripande mål 1: Hög andel som uppnår kunskapskraven samt 

höga meritvärden och behörighet till vidare studier. Andelen behöriga lärare är hög och elever i 

skolan upplever studiero.  

Mot övergripande mål 1 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

73. Elever i åk 9 som 

uppnått 

kunskapskraven i alla 

ämnen, andel (%) 

hemkommun. 

BUN 73,5 72,1 72,0 71,8 73,0 74,0 75,0 76,0 80,6 

 

74,5 

74. Elever i åk 9, 

meritvärde, 

hemkommun, 

genomsnitt (17 

ämnen). 

BUN 226,0 232,0 228,0 217,0 229,0 231,0 238,0 240,0 244,9 

 

230,0 

75. Elever i åk 9 som är 

behöriga till 

yrkesprogram, andel 

(%), hemkommun.  

BUN 87,9 84,0 87,1 88,1 89,0 89,0 90,0 90,0 89,6 

 

 

85,3 
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Mot övergripande mål 1 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

76. Lärare 

(heltidstjänster) med 

lärarlegitimation och 

behörighet i minst ett 

ämne i grundskola åk 

1–9, kommunala skolor, 

andel (%).  

BUN 60,1 58,7 60,0  64,0 65,0 70,0 71,0 72,5 

--- 

2021 

72,0 

--- 

2021 

77. Elever i åk 5 som 

har studiero på 

lektionerna, andel (%).  

BUN 68 - -  70 70 71 71 - - 

78. Elever i åk 8 som 

har studiero på 

lektionerna, andel (%). 

BUN 61 - -  63 63 64 64 - - 

Elever, studenter, lärare och rektorer lyckas varje skoldag 

Nämndmålets syfte kopplat till övergripande mål 1: Hög andel gymnasieelever som tar examen, hög 

andel kursdeltagare inom vuxenutbildningen som slutför sin kurs, hög andel elever på SFI som 

klarar minst två kurser och hög andel av yrkeshögskolestuderande som erhåller examen.   

Mot övergripande mål 1 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

79. Gymnasielever med 

examen inom 4 år, 

lägeskommun, andel 

(%).  

NAN 55,8 48,9 42,8  49,0 53,0 57,0 60,0 65,8 

(-) 

--- 

2021 

71,6 

 

--- 

2021 

80. Kursdeltagare i 

komvux på 

grundläggande nivå 

som har avslutat med 

godkända betyg, 

lägeskommun, andel av 

de som påbörjat kurs 

(%)  

NAN - 72 75  72 73 73 74 65  

--- 

2021 

52 

--- 

2021 

81. Kursdeltagare i 

komvux på gymnasial 

nivå som har avslutat 

med godkända betyg, 

lägeskommun, andel av 

de som påbörjat kurs 

(%)  

NAN - 64 62  64 65 65 66 67  

--- 

2021 

58 

--- 

2021 
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Mot övergripande mål 1 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

82. Elever på SFI som 

klarat minst två kurser, 

av nybörjare två år 

tidigare, andel (%), 

kommunen som 

huvudman.  

NAN 46 38 30  40 42 44 46 34 (-)  

--- 

2021 

36  

--- 

2021 

83. Studerande på 

yrkeshögskole-

utbildning som tar 

examen, andel (%) 

NAN 73 59 25  75 75 77 77 - - 

Barn och unga har god tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter 

Nämndmålets syfte kopplat till övergripande mål 1: Hög andel unga som är nöjda med utbudet av 

aktiviteter och deltar i kultur- och fritidsaktiviteter. Det finns möjlighet till spontanidrott, lek och 

rekreation.  

Mot övergripande mål 1 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

84. Elever i åk 8 som 

anser att det finns bra 

aktiviteter för barns och 

ungas fritid i 

Nynäshamns kommun, 

andel (%)  

KFN 76 - - - 79 80 81 82 - - 

85. Aktivitetstillfällen för 

barn och unga i 

kommunala bibliotek, 

antal/1000 inv. 0–18 år.  

KFN 51,3 14,5 17,5  47,0 48,0 50,0 51,0 15,7 

(-)  

--- 

2021 

22,2  

--- 

2021 

86. Barnbokslån i 

kommunala bibliotek, 

antal/barn 0–17 år.  

KFN 11,5 9,7 8,2  12,0 13,0 14,0 15,0 6,9  

(-)  

--- 

2021 

10,1 

--- 

2021 

87. Deltagartillfällen i 

idrottsföreningar, 

antal/inv. 7–20 år.  

KFN 25,8 21,5   22,0 25,0 27,0 29,0 32,2  

--- 

2020 

28,8  

--- 

2020 

88. Elever i musik- eller 

kulturskola, 6–15 år, 

andel (%)  

BUN 11,2 - -  12,0 13,0 14,0 15,0 15,0 

(-) 

--- 

2020 

14,8 

(-) 

--- 

2020 

89. Bra utbud av 

lekplatser, parklekar 

etc. i kommunen, andel 

(%).  

SBN - - 61,1  63,0 65,0 67,0 69,0 79,1 

(-) 

--- 

2021 

76,2 

(-) 

--- 

2021 
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Invånarna erbjuds insatser av god kvalitet 

Nämndmålets syfte kopplat till övergripande mål 2: Hög nöjdhet bland äldre och upplevd trivsel på 

boende LSS. Hög upplevelse av förbättrad livssituation och gott bemötande inom individ och 

familjeomsorgen.  

Mot övergripande mål 2 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

90. Brukare på särskilt 

boende som är nöjda 

med sitt boende, andel 

(%)  

SON 74 82 - 70 78 82 84 86 73 77  

 

91. Brukare som är 

nöjda med sin 

hemtjänst, andel (%). 

SON 87 94 - 85 89 90 94 94 83 86 

92. Brukare på grupp- 

och servicebostad LSS 

som alltid trivs hemma, 

andel (%). 

SON 73 65 83  81 82 83 84 83 (-) 

--- 

2021 

81 (-) 

--- 

2021 

93. Brukare inom 

individ- och 

familjeomsorg, totalt, 

som upplever en 

förbättrad situation, 

andel (%).  

SON - 75 -  78 79 80 81 80 (-) 

--- 

2021 

75 (-) 

--- 

2021 

94. Vårdnadshavare 

inom barn- och 

ungdomsvård, individ 

och familjeomsorg, som 

är nöjda med 

socialtjänstens stöd, 

andel (%). 

SON - 70 -  77 80 82 83 86 (-) 

--- 

2021 

83 (-) 

--- 

2021 

Invånarna lever ett värdigt och självständigt liv med delaktighet i sina insatser 

Nämndmålets syfte kopplat till övergripande mål 2: Hög personalkontinuitet och högt förtroende för 

personalen. Brukare upplever gott bemötande och att personalen har tillräckligt med tid. Brukarnas 

åsikter och önskemål beaktas i hög grad och sociala aktiviteter erbjuds.  

Mot övergripande mål 2 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

95. Personalkontinuitet, 

antal personal som en 

hemtjänsttagare möter 

under 14 dagar, 

medelvärde.  

 

 

SON 8 11 7  8 8 8 8 12  

--- 

2021 

16 

--- 

2021 
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Mot övergripande mål 2 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

96. Kvalitetsaspekter 

särskilt boende 

äldreomsorg, andel (%) 

av maxpoäng.  

SON 80 84 100  90 90 91 91 75 (-) 

--- 

2021 

51 (-) 

--- 

2021 

97. Brukare med 

hemtjänst som anser 

att personalen tar 

hänsyn till deras åsikter 

och önskemål, andel 

(%).   

SON 90 89 - 84 91 92 92 93 83 84 

98. Brukare på särskilt 

boende som anser att 

personalen tar hänsyn 

till deras åsikter och 

önskemål, andel (%). 

SON 77 75 - 80 79 80 80 80 74 78 

99. Brukare på grupp- 

och servicebostad LSS 

som anser att de får 

bestämma om saker 

som är viktiga hemma, 

andel (%). 

SON 81 73 83  83 83 85 85 85 (-) 

--- 

2021 

 

80 (-)  

--- 

2021 

100. Brukare inom 

individ- och 

familjeomsorg, totalt, 

som tillfrågats om 

synpunkt på hur deras 

situation kan förändras, 

andel (%).  

SON - 74 -  - 77 - 79 89 (-) 

--- 

2021 

85 (-) 

--- 

2021 

Hög kvalitet finns inom service och myndighetsutövning 

Nämndmålets syfte kopplat till övergripande mål 3: Kort handläggningstid för myndighetsärenden och 

hög service vid kontakt med kommunen. Hög nöjdhet med kommunens skötsel av allmänna platser. 

Mot övergripande mål 3 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

101. Handläggningstid 

(median) från 

inkommen ansökan till 

beslut för bygglov för 

nybyggnad av en- och 

tvåbostadshus, antal 

dagar.  

 

 

 

SBN 60 91 57  55 55 50 50 91  

--- 

2021 

63 (-)  

--- 

2021 
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Mot övergripande mål 3 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

102.  Företagsklimat – 

NKI Bygglov. Företags 

omdöme om 

kommunens service, 

(index 0–100).  

SBN 49 73 69  71 71 73 73 68 (-) 

--- 

2021 

69 (-) 

--- 

2021 

103. Byggaktörsenkäten 

NKI (index 0–100). 

Genomförs jämna år.  

SBN - 36 -  - 47 - 50 50 (-)  

--- 

2020 

- 

104. Skötsel av 

allmänna platser 

fungerar bra i 

kommunen, andel (%).  

SBN - - 52,7  55,0 - 61,0 - 77,6 

(-) 

--- 

2021 

79,6 

(-) 

--- 

2021 

105. Det är enkelt att få 

hjälp av kommunen 

med fråga via telefon, 

(index 1–100).  

KS - - - - 75 76 77 77  73,5 

106. Det är enkelt att få 

hjälp av kommunen 

med fråga via e-post, 

(index 1–100).  

KS - - - - 79 80 81 82  78,1 

Företag och invånare är nöjda med kommunens infrastruktur 

Nämndmålets syfte kopplat till övergripande mål 3: Skötsel av gator, vägar, gång och cykelvägar samt 

snöröjning fungerar bra.   

Mot övergripande mål 3 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

107. Skötsel av gator 

och vägar fungerar bra i 

kommunen, andel (%). 

Genomförs ojämna år.  

SBN - - 46,9 - 49,0 - 52,0 - 68,2 

(-) 

--- 

2021 

64,7 

--- 

2021 

108. Skötsel av gång- 

och cykelvägar fungerar 

bra i kommunen, andel 

(%). Genomförs 

ojämna år.  

SBN - - 60,3 - 63,0 - 66,0 - 75,2 

(-) 

--- 

2021 

71,4 

 

--- 

2021 

109. Snöröjning av 

gator och vägar 

fungerar bra i 

kommunen, andel (%). 

Genomförs ojämna år. 

  

SBN - - 55,3 - 58,0 - 61,0 - 69,7 

(-) 

--- 

2021 

65,5 

--- 

2021 
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Mot övergripande mål 3 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

110. Snöröjning av 

gång- och cykelvägar 

fungerar bra i 

kommunen, andel (%).  

SBN - - 52,6 - 55,0 - 58,0 - 66,2 

(-) 

--- 

2021 

62,8 

--- 

2021 

Det finns goda möjligheter att både bo, arbeta och verka i kommunen 

Nämndmålets syfte kopplat till övergripande mål 3: Företagarna är nöjda med kommunens service och 

näringslivsklimat. Kommunen är en attraktiv besökskommun som kan generera arbetstillfällen. Unga 

erhåller arbetslivserfarenhet via sommarjobb. Det finns god tillgång till bostäder. 

Mot övergripande mål 3 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

111. Företagsklimat 

enligt Svenskt 

Näringsliv, ranking. 

NAN 

SBN 

KS 

201 219 262 219 216 215 198 106 103 

 

- 

112. Företags omdöme 

om företagsklimatet i 

kommunen, medelbetyg 

(skala 1–6). 

NAN 

SBN 

KS 

3,00 3,10 2,89 3,11 3,22 3,26 3,50 3,55 - 3,43 

 

 

113. Företagsklimat – 

NKI Totalt. Företags 

omdöme om 

kommunens service 

(index 1–100). 

NAN 

SBN 

KS 

67 73 73  74 74 75 75 75 (-) 

--- 

2021 

75 (-) 

--- 

2021 

114. Båtgästernas 

helhetsintryck av 

gästhamnen, 

medelbetyg (skala 1–6).  

NAN 

SBN 

KS 

5,20 - 5,00  5,00 5,00 5,20 5,20 - - 

115. Antal båtnätter i 

Nynäshamns gästhamn 

(1 juni – 31 aug) 

NAN 8 988 5 599 7 125 7 568 8 000 8 300 8 600 8 900 - - 

116. Unga som 

erbjudits sommarjobb 

(privat eller 

kommunalt), andel av 

sökande (%).  

NAN 93 80 91  100 100 100 100 - - 

117. Färdigställda 

bostäder i flerfamiljs- 

och småhus under året, 

antal/1000 invånare. 

SBN 4,3 3,3 16,2  5,4 5,4 5,4 5,4 6,9 

--- 

2021 

4,8  

---

2021 
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Kommunens verksamheter bidrar till ett miljömässigt hållbart och klimatsmart samhälle 

Syfte kopplat till övergripande mål 3: Minskade utsläpp från, transporter, energianvändning och 

konsumtion, utvecklad och starkare biologisk mångfald och ekosystemtjänster, klimatanpassning, 

minskad andel miljö- och hälsofarliga ämnen i miljön samt förbättrad status i kommunens 

vattenförekomster. 

Mot övergripande mål 3 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

118. Upphandlade avtal 

som beaktar* cirkulär 

ekonomi, andel (%).  

KS - - -  10 15 20 25 - - 

119. Fossilbränslefria 

verksamhetsbilar, andel 

(%). 

KS 0 0 32  50 70 100** 100 - - 

120. Fossilbränslefria 

verksamhetsbilar, andel 

(%).  

BUN 0 0 0  25 50 100** 100 - - 

121. Fossilbränslefria 

verksamhetsbilar, andel 

(%).  

NAN 0 0 0  25 50 100** 100 - - 

122. Fossilbränslefria 

verksamhetsbilar, andel 

(%).  

SON 0 0 0  25 50 100** 100 - - 

123. Fossilbränslefria 

verksamhetsbilar, andel 

(%).  

SBN 26 25 29  40 70 100** 100 - - 

124. Utsläpp av 

växthusgaser (CO2-ekv) 

från personbilar inom 

kommunens gränser, 

förändring (%) sedan 

2010.  

KS -24 - -  -35 -40 -45 -50 -16  

--- 

2019 

-18  

--- 

2019 

125. Ekologiska 

livsmedel i kommunens 

verksamhet, andel (%).  

BUN 35 38 -  44 46 48 50 29 

--- 

2020 

36 

--- 

2020 

126. Klimatpåverkan 

från kommunens 

livsmedelsinköp, kg 

CO2-ekv/kg livsmedel. 

BUN - 1,70 1,70  1,60 1,55 1,50 1,45 - - 

127. Måltidssvinn 

grund- och 

gymnasieskola, 

gram/portion.  

 

 

 

BUN - 58 62  56 54 52 50 - - 
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Mot övergripande mål 3 Ansvarig Senaste utfall Målvärde planperiod Länet Riket 

Indikator Nämnd 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2022 

128. Informations-

insatser för att minska 

mängden miljöfarliga 

ämnen i avloppsvatten 

som kommer in till 

avloppsreningsverket, 

antal.  

SBN - - 6  6 6 6 6 - - 

129. Insatsområden för 

att gynna biologisk 

mångfald, antal.  

SBN - - -  4 4 4 4 - - 

130. Insatsområden för 

att gynna biologisk 

mångfald, antal.  

KS - - -  3 3 3 3 - - 

131. Kommunala lokaler 

i vilka städning med 

partikelfritt vatten 

tillämpas, andel (%).  

KS - - - - 50 55 60 65 - - 

* Med beaktar menas att det i den taktiska planen inför upphandlingen är dokumenterat hur cirkulär ekonomi har beaktats. 

** Om inte uppenbara tekniska brister finns i förhållande till verksamhetens behov.   

Kommunstyrelsens tilldelade nämndmål 
Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för kommunens ekonomiska förvaltning, översiktsplanering, 

mark- och exploateringsfrågor samt civilt försvar och beredskap. Kommunstyrelsen har vidare ett 

övergripande ansvar för personalfrågor, miljö- och klimatfrågor, samhällsbyggnadsprocessen, trafik 

och infrastruktur, kommunikation, IT/digitalisering, kansli samt social hållbarhet. Kommunstyrelsen 

ansvarar också för de kommunala verksamhetsfastigheterna, såsom skolor, boenden och 

administrationslokaler. Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över kommunens 

samlade verksamheter, kommunstyrelseförvaltningen ska i rollen leda, samordna och stödja 

kommunens verksamheter.  

Med fokus på visionen och de övergripande målen ska kommunstyrelsen inom ramen för sitt 

ansvarsområde arbeta med följande nämndmål och planera aktiviteter som leder till hög 

måluppfyllnad. Se föregående avsnitt för mer detaljer kring varje nämndmål och indikator.  

Den övergripande planeringen bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%). 45 1 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till 

särskilt boende, medelvärde. 

35 2 

Soliditet, inklusive pensionsåtagande, procent (%). 22 3 

Påbörjade samhällsbyggnadsprojekt i vilka kommunens riktlinjer för hållbart 

byggande tillämpats, andel (%). 

100 3 
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Kommunens verksamheter bedriver ett främjande och förebyggande arbete för en trygg 

miljö 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Medborgare som känner sig trygga utomhus där de bor när det är mörkt ute, andel 

(%).  

73,0 3 

Medborgare som känner sig otrygg ensam ute sen kväll, andel (%).  - 3 

Elever i åk 9 som känner sig trygga ensam ute sen kväll, flickor, andel (%).  - 3 

Elever i åk 9 som känner sig trygga ensam ute sen kväll, pojkar, andel (%).  - 3 

Kommunens verksamheter skapar förutsättningar för folkhälsa, jämlikhet och 

livskvalitet 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 58 3 

Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra, andel 

(%). 

30,0 3 

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Hållbart medarbetarengagemang (HME). 79 1, 2, 3 

Sjukfrånvaro, andel sjukfrånvarotimmar av den totala ordinarie arbetstiden. 4,1 1, 2, 3 

Kommunens verksamheter har en god ekonomisk hushållning 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Budgetavvikelse jämfört med styrelsens budget (exkl. ev. buffert), andel (%). +/- 2,0 1, 2, 3 

Avtalstrohet, andel (%). 94 1, 2, 3 

Verksamheterna erbjuder ändamålsenliga och effektiva lokaler 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Hyresgästens upplevelse av lokalerna – förskola. 48 1 

Hyresgästens upplevelse av lokalerna – grundskola. 40 1 

Hyresgästens upplevelse av lokalerna – äldreomsorg. 43 2 

Energianvändning (värme och el) i kommunägda lokaler, kWh/m2. 145 3 

Installerad effekt av solenergi på kommunägda lokaler, kW 300 3 
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Hög kvalitet finns inom service och myndighetsutövning 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Det är enkelt att få hjälp av kommunen med fråga via telefon, (index 1–100) 75 3 

Det är enkelt att få hjälp av kommunen med fråga via e-post, (index 1–100) 79 3 

Det finns goda möjligheter att både bo, arbeta och verka i kommunen 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking. 216 3 

Företags omdöme om företagsklimatet i kommunen, medelbetyg (skala 1–6). 3,22 3 

Företagsklimat – NKI Totalt. Företags omdöme om kommunens service (index 1–

100). 

74 3 

Båtgästernas helhetsintryck av gästhamnen, medelbetyg (skala 1–6).  5,00 3 

Kommunens verksamheter bidrar till ett miljömässigt hållbart och klimatsmart samhälle 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Upphandlade avtal som beaktar cirkulär ekonomi, andel (%). 10 3 

Fossilbränslefria verksamhetsbilar, andel (%). 50 3 

Utsläpp av växthusgaser (CO2-ekv) från personbilar inom kommunens gränser, 

förändring (%) sedan 2010 

-35 3 

Insatsområden för att gynna biologisk mångfald, antal 3 3 

Kommunala lokaler i vilka städning med partikelfritt vatten tillämpas, andel (%). 50 3 

Barn- och utbildningsnämndens tilldelade nämndmål 
Barn- och utbildningsnämndens ansvar är uppdelat i två delar. Det kommunala huvudmannaskapet 

och den statliga regleringen genom skollagstiftningen. Nämnden har kommunfullmäktiges uppdrag 

att fullgöra de uppgifter som följer av huvudmannaskapet för skolväsendet och ansvarar för drift av 

kommunal verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. 

Huvudmannaskapet för skolväsendet medför även ett ansvar för fristående verksamheter inom 

förskola och annan pedagogisk verksamhet. Detta omfattar tillståndsgivning, tillsyn samt 

handläggning av anmälningar och annan synpunktshantering. Nämnden ansvarar också för den 

kommunala kulturskolan. 

Med fokus på visionen och de övergripande målen ska nämnden inom ramen för sitt ansvarsområde 

arbeta med följande nämndmål och planera aktiviteter som leder till hög måluppfyllnad. Se 

föregående avsnitt för mer detaljer kring varje indikator.  

 

 



 29(63) 

 

 

Kommunens verksamheter bedriver ett främjande och förebyggande arbete för en trygg 

miljö 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Elever i åk 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%), skolkommun.  91 1 

Elever i åk 8 som känner sig trygga i skolan, andel (%), skolkommun.  92 1 

Elever i åk 5 som trivs i skolan, andel (%), skolkommun.  86 1 

Elever i åk 8 som trivs i skolan, andel (%), skolkommun.  91 1 

Kommunens verksamheter skapar förutsättningar för folkhälsa, jämlikhet och 

livskvalitet 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Elever i åk 9 med god psykisk hälsa (index 1–100), flickor, hemkommun. Baseras på 

fem frågor om huvudvärk, aptit, nervös mage, insomning och orolig sömn. 

- 1 

Elever i åk 9 med god psykisk hälsa (index 1–100), pojkar, hemkommun. Baseras på 

fem frågor om huvudvärk, aptit, nervös mage, insomning och orolig sömn.  

- 1 

Elever i åk 8 som får lära sig om riskerna med alkohol, narkotika och tobak, andel 

(%).   

65 1 

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Hållbart medarbetarengagemang (HME). 80 1 

Sjukfrånvaro, andel sjukfrånvarotimmar av den totala ordinarie arbetstiden. 6,8 1 

Kommunens verksamheter har en god ekonomisk hushållning 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Budgetavvikelse jämfört med barn- och utbildningsnämndens budget, andel (%). +/- 2,0 1 

Avtalstrohet, andel (%). 85 1 

Barn och elever når höga kunskapsresultat 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) hemkommun. 73 1 

Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen). 229 1 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel (%), hemkommun.  89 1 

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i 

grundskola åk 1–9, kommunala skolor, andel (%).  

64 1 

Elever i åk 5 som har studiero på lektionerna, andel (%).  70 1 

Elever i åk 8 som har studiero på lektionerna, andel (%). 63 1 
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Barn och unga har god tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Elever i musik- eller kulturskola, 6–15 år, andel (%) 12 1 

Kommunens verksamheter bidrar till ett miljömässigt hållbart och klimatsmart samhälle 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Fossilbränslefria verksamhetsbilar, andel (%) 25 3 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%). 44 3 

Klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp, kg CO2-ekv/kg livsmedel. 1,60 3 

Måltidssvinn grund- och gymnasieskola, gram/portion. 56 3 

Kultur - och fritidsnämndens tilldelade nämndmål 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att främja och utveckla kommunens kultur- och 

fritidsverksamhet, vilket innefattar bland annat ansvar för kommunens bibliotek, mötesplatser för 

unga, simhall och ishall likväl som att fördela bidrag till föreningar och studieförbund enligt 

reglemente. Nämnden ansvarar också för att verka för att behovet av mark, anläggningar och 

lokaler för kultur- och fritidsverksamhet tillgodoses och har ett verksamhetsansvar för motionsspår 

och naturisbanor. I nämndens ansvarsområde ingår egendom kopplat till kommunens kulturella 

verksamhet, såsom samlingar och konstverk, samt kommunens bild- och folkrörelsearkiv. Nämnden 

stödjer lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet. 

Med fokus på visionen och de övergripande målen ska nämnden inom ramen för sitt ansvarsområde 

arbeta med följande nämndmål och planera aktiviteter som leder till hög måluppfyllnad. Se 

föregående avsnitt för mer detaljer kring varje indikator. 

Kommunens verksamheter skapar förutsättningar för folkhälsa, jämlikhet och 

livskvalitet 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal per invånare. 4,5 3 

Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%).  44,0 3 

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Hållbart medarbetarengagemang (HME). 82 1 

Sjukfrånvaro, andel sjukfrånvarotimmar av den totala ordinarie arbetstiden. 4,0 1 
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Kommunens verksamheter har en god ekonomisk hushållning 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Budgetavvikelse jämfört med kultur- och fritidsnämndens budget, andel (%). +/- 2,0 1 

Avtalstrohet, andel (%). 52 1 

Barn och unga har god tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Elever i åk 8 som anser att det finns bra aktiviteter för barns och ungas fritid i 

Nynäshamns kommun, andel (%) instämmer helt eller delvis. 

79 1 

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv. 0–18 år 47 1 

Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0–17 år 12 1 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år. 22,0 1 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens tilldelade nämndmål 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samlar resurser som bidrar till ett starkt näringsliv inom 

kommunen, samt invånarnas ökade möjligheter till egenförsörjning och ett livslångt lärande med 

fokus på kompetensförsörjning. Detta i syfte att stärka kommunens kompetensförsörjning och 

attraktivitet som en plats att verka, leva och bo på.  

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och kommunal vuxenutbildning som särskild 

utbildning. Uppdraget innefattar undervisning i svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering 

för nyanlända. Nämnden ansvarar för yrkeshögskola i kommunens egen regi, liksom för högre 

utbildning i samarbete med högskolor och universitet samt uppdragsutbildning. 

Nämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen 

avseende ungdomar under 20 år som fullgjort skolplikten och som inte genomför eller har fullföljt 

utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande 

utbildning. Nämnden är arbetslöshetsnämnd och ansvarar för tillhandahållande av förrehabiliterande 

och arbetsfrämjande insatser för invånare som inte har kunnat erbjudas någon lämplig 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd.  

Uppdraget innefattar även samordning av etablering av nyanlända och feriearbeten. Nämnden 

svarar för samordning av kontakter med näringslivet, byggande av kunskap om förutsättningarna för 

näringslivet lokalt och uppföljning av kommunens insatser till förmån för ett bättre företagsklimat. 

Nämnden ansvarar för besöksnäringsfrågorna i kommunen, gästhamnen samt övrig kommunal båt- 

och hamnverksamhet.  

Med fokus på visionen och de övergripande målen ska nämnden inom ramen för sitt ansvarsområde 

arbeta med följande nämndmål och planera aktiviteter som leder till hög måluppfyllnad. Se 

föregående avsnitt för mer detaljer kring varje indikator. 
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Kommunens verksamheter skapar förutsättningar för folkhälsa, jämlikhet och 

livskvalitet 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Elever i år 2 gymnasiet med god psykisk hälsa (index 1–100), flickor, hemkommun. 

Baseras på fem frågor om huvudvärk, aptit, nervös mage, insomning och orolig 

sömn. 

- 1 

Elever i år 2 gymnasiet med god psykisk hälsa (index 1–100), pojkar, hemkommun. 

Baseras på fem frågor om huvudvärk, aptit, nervös mage, insomning och orolig 

sömn.  

- 1 

Andelen unga (16 - 19 år) i kommunens aktivitetsansvar (KAA). Avser vårterminen 

aktuellt år. 

12 1 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat 

arbeta eller studera, andel (%). 

54 3 

Personer i sysselsättning (arbete eller eget företag) sex månader efter examen från 

yrkeshögskoleutbildning, andel (%) 

50 3 

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Hållbart medarbetarengagemang (HME). 76 1, 3 

Sjukfrånvaro, andel sjukfrånvarotimmar av den totala ordinarie arbetstiden. 3,4 1, 3 

Kommunens verksamheter har en god ekonomisk hushållning 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Budgetavvikelse jämfört med näringsliv- och arbetsmarknadsnämndens budget, 

andel (%). 

+/- 2,0 1, 3 

Avtalstrohet, andel (%). 52 1, 3 

Elever, studenter, lärare och rektorer lyckas varje skoldag 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Gymnasielever med examen inom 4 år, lägeskommun, andel (%).  49 1 

Kursdeltagare i komvux på grundläggande nivå som har avslutat med godkända 

betyg, lägeskommun, andel av de som påbörjat kurs (%)  

72 1 

Kursdeltagare i komvux på gymnasial nivå som har avslutat med godkända betyg, 

lägeskommun, andel av de som påbörjat kurs (%)  

64 1 

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%), 

kommunen som huvudman.  

40 1 

Studerande på yrkeshögskoleutbildning som tar examen, andel (%) 75 1 
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Det finns goda möjligheter att bo, arbeta och verka i kommunen  

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking. 216 3 

Företags omdöme om företagsklimatet i kommunen, medelbetyg (skala 1–6). 3,22 3 

Företagsklimat – NKI Totalt. Företags omdöme om kommunens service (index 1–

100). 

74 3 

Båtgästernas helhetsintryck av gästhamnen, medelbetyg (skala 1–6).  5,00 3 

Antal båtnätter i Nynäshamns gästhamn (1 juni – 31 aug) 8 000 3 

Unga som erbjudits sommarjobb (privat eller kommunalt), andel av sökande (%). 100 3 

Kommunens verksamheter bidrar till ett miljömässigt hållbart och klimatsmart samhälle 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Fossilbränslefria verksamhetsbilar, andel (%). 25 3 

Socialnämndens tilldelade nämndmål 
Socialnämnden ansvarar för frågor om stöd och service till målgrupperna äldre, personer med 

funktionsvariationer, barn, ungdomar, familjer, nyanlända samt personer med 

missbruksproblematik. Därutöver ansvarar nämnden för det ekonomiska biståndet och ett antal 

andra socialtjänstfrågor såsom dödsboanmälning och färdtjänst. 

Med fokus på visionen och de övergripande målen ska nämnden inom ramen för sitt ansvarsområde 

arbeta med följande nämndmål och planera aktiviteter som leder till hög måluppfyllnad. Se 

föregående avsnitt för mer detaljer kring varje indikator.  

Kommunens verksamheter bedriver ett främjande och förebyggande arbete för en trygg 

miljö 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Brukare med hemtjänst som känner sig trygga, andel (%) 87 2 

Brukare på särskilt boende som känner sig trygga, andel (%).  91 2 

Brukare på grupp- och servicebostad LSS som känner sig trygga med alla i 

personalen, andel (%). 

77 2 

Kommunens verksamheter skapar förutsättningar för folkhälsa, jämlikhet och 

livskvalitet 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Brukare med hemtjänst som känner svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, andel 

(%).  

5 2 

Brukare på särskilt boende som känner svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, 

andel (%). 

14 2 
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Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Samverkansindex för våld i nära relationer, andel (%) av maxpoäng.  60 2 

Samordningsindex för missbruk, andel (%) av maxpoäng.  63 2 

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Hållbart medarbetarengagemang (HME). 78 2 

Sjukfrånvaro, andel sjukfrånvarotimmar av den totala ordinarie arbetstiden. 8,1 2 

Kommunens verksamheter har en god ekonomisk hushållning 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Budgetavvikelse jämfört med socialnämndens budget, andel (%). +/- 2,0 2 

Avtalstrohet, andel (%). 78 2 

Invånarna erbjuds insatser av god kvalitet 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Brukare på särskilt boende som är nöjda med sitt boende, andel (%) 78 2 

Brukare som är nöjda med sin hemtjänst, andel (%). 89 2 

Brukare på grupp- och servicebostad LSS som alltid trivs hemma, andel (%). 81 2 

Brukare inom individ- och familjeomsorg, totalt, som upplever en förbättrad 

situation, andel (%).  

78 2 

Vårdnadshavare inom barn- och ungdomsvård, individ och familjeomsorg, som är 

nöjda med socialtjänstens stöd, andel (%). 

77 2 

Invånarna lever ett värdigt och självständigt liv med delaktighet i sina insatser 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 

medelvärde 

8 2 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng. 90 2 

Brukare med hemtjänst som anser att personalen tar hänsyn till deras åsikter och 

önskemål, andel (%).   

91 2 

Brukare på särskilt boende som anser att personalen tar hänsyn till deras åsikter och 

önskemål, andel (%). 

79 2 

Brukare på grupp- och servicebostad LSS som anser att de får bestämma om saker 

som är viktiga hemma, andel (%). 

83 2 

Brukare inom individ- och familjeomsorg, totalt, som tillfrågats om synpunkt på hur 

deras situation kan förändras, andel (%). 

- 2 
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Kommunens verksamheter bidrar till ett miljömässigt hållbart och klimatsmart samhälle 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Fossilbränslefria verksamhetsbilar, andel (%). 25 3 

Samhällsbyggnadsnämndens tilldelade nämndmål 
Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens byggnadsnämnd och ansvarar för bygglovs- och 

tillsynsverksamhet, kartframställning och geografiska data. Nämnden ansvarar också för 

kommunens fysiska planering i de delar som rör detaljplanering och områdesbestämmelser samt 

frågor kring arkitektur och gestaltning. Även naturmiljö- och kulturmiljöfrågor ligger inom nämndens 

ansvarsområde.  

Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens trafiknämnd samt väghållningsmyndighet. Det innefattar 

ansvar för vissa trafikfrågor samt anläggning, drift och underhåll av kommunens gator och vägar.  

I ansvarsområdet ligger också anläggning, skötsel och underhåll av kommunens stadsmiljö och 

grönområden såsom torg, parker, planteringar, naturreservat, frilufts- och rekreationsområden och 

andra allmänna platser. Nämnden ansvarar också för skötsel av mark, anläggningar och lokaler för 

kultur- och fritidsverksamhet så som ishall och idrottsplatser.  

Vidare ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för drift, underhåll och utbyggnad av kommunens 

allmänna vatten-, dagvatten- och avloppstjänster.  

Nämnden har också ett visst ansvar för de miljö- och renhållningsfrågor som inte ankommer på SRV 

Återvinning AB och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF). 

Därutöver handhar nämnden kommunens samlade fordonsverksamhet. 

Med fokus på visionen och de övergripande målen ska nämnden inom ramen för sitt ansvarsområde 

arbeta med följande nämndmål och planera aktiviteter som leder till hög måluppfyllnad. Se 

föregående avsnitt för mer detaljer kring varje indikator.  

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Hållbart medarbetarengagemang (HME). 77 3 

Sjukfrånvaro, andel sjukfrånvarotimmar av den totala ordinarie arbetstiden. 4,5 3 

Kommunens verksamheter håller en god kvalitet och god ekonomisk hushållning 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Budgetavvikelse jämfört med samhällsbyggnadsnämndens budget, andel (%). +/- 2,0 3 

Avtalstrohet, andel (%). 92 3 
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Barn och unga har god tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Bra utbud av lekplatser, parklekar etc. i kommunen, andel (%). 63 1 

Hög kvalitet finns inom service och myndighetsutövning 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov för 

nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar.  

55 3 

Företagsklimat – NKI Bygglov. Företags omdöme om kommunens service, (index 0–

100).  

71 3 

Byggaktörsenkäten NKI (index 0–100). Genomförs jämna år.  - 3 

Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%).  55 3 

Företag och invånare är nöjda med kommunens infrastruktur 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%). Genomförs ojämna 

år.  

49 3 

Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%). Genomförs 

ojämna år.  

63 3 

Snöröjning av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%). Genomförs 

ojämna år.  

58 3 

Snöröjning av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%).  55 3 

Det finns goda möjligheter att bo, arbeta och verka i kommunen 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking. 216 3 

Företags omdöme om företagsklimatet i kommunen, medelbetyg (skala 1–6). 3,22 3 

Företagsklimat – NKI Totalt. Företags omdöme om kommunens service (index 1–

100). 

74 3 

Båtgästernas helhetsintryck av gästhamnen, medelbetyg (skala 1–6).  5,00 3 

Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, antal/1000 invånare. 5,4 3 

Kommunens verksamheter bidrar till ett miljömässigt hållbart och klimatsmart samhälle 

Indikator Målvärde 

2023 

Övergripande 

mål 

Fossilbränslefria verksamhetsbilar, andel (%). 40 3 

Informationsinsatser för att minska mängden miljöfarliga ämnen i avloppsvatten som 

kommer in till avloppsreningsverket, antal 

6 3 

Insatsområden för att gynna biologisk mångfald, antal. 4 3 
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Nynäshamns kommuns samverkansorgan och bostadsbolag tilldelade mål  
Nynäshamns kommun organiserar sitt uppdrag gentemot invånarna i ett antal samverksorgan och 

ett bostadsbolag vars verksamheter ska styras och följas upp på ett bra sätt av kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige.  

Samverkansorganen är: Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF), Södertörns Upphandlingsnämnd 

med Upphandling Södertörn, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF), Södertörns 

överförmyndarnämnd, SRV återvinning AB och Samordningsförbundet östra Södertörn. Kommunens 

helägda bostadsbolag heter AB Nynäshamnsbostäder (NYBO). 

Med fokus på visionen och de övergripande målen ska styrning och uppföljning av 

samverkansorganen ske inom följande målområden: 

• Kommunens verksamheter har en god ekonomisk hushållning 

• Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen 

• Kommunens verksamheter bidrar till ett miljömässigt hållbart och klimatsmart samhälle  

Finansiella mål  
I kommunens ekonomistyrningsriktlinje finns långsiktiga finansiella mål för kommunen. De 

finansiella målen är ett effektivt styrmedel för vad kommunen långsiktigt vill uppnå ifråga om vad 

den löpande verksamheten kan kosta, vilka resultatnivåer som krävs, investeringsramarnas storlek 

och finansiering.  

De finansiella målen för Nynäshamns kommun täcker in alla delar av kommunens årsbokslut för att 

säkerställa en god ekonomisk hushållning: 

• resultaträkningen (som beskriver kommunens intäkter och kostnader) 

• balansräkningen (som beskriver kommunens tillgångar och skulder) 

• kassaflödesanalysen (som beskriver hur kommunens likviditet har använts under ett år) 

Varje år skall kortsiktiga finansiella mål beslutas i budgetprocessen. Nedan presenteras 

målsättningen för budgetperioden 2023. 

 

Trots negativt resultatmål kommer balanskravet att klaras genom nyttjande av resultatutjämnings-

reserven. Sammantaget för fyraårsperioden är ett resultatmål på 1,1 procent och egenfinansieringsgrad 

på 40 procent. Soliditeten kommer att öka under fyraårsperioden och vara över 20% men ökningen 

kommer vara i lägre takt än tidigare år. Avskrivningar och ränta kommer med nuvarande prognos vara 

Resultaträkning

• Resultat -1,6 procent av 
totala skatteintäkter och 
bidrag.

• Avskrivningar & ränta, max 
7 procent av verksamhetens 
kostnader

Balansräkning

• Soliditet som ökar på 
årsbasis, långsiktigt 
eftersträva >20 procent

Kassaflödesanalys

• Egenfinansieringsgrad av 
kommunens totala 
investeringar på 20 procent
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över 7 % 2024-2026 vilket i kommande budgetar behöver analyseras och åtgärdas genom noggrann 

analys och prioritering av investeringsverksamheten.  

Värdegrund för Nynäshamns kommuns organisation 
Alla som arbetar i Nynäshamns kommun har tillsammans en viktig roll i kommunens utveckling. 

Kommunens värdegrund beskriver hur samtliga medarbetare lyckas med detta. År 2022 fastställde 

kommunfullmäktige en uppdaterad värdegrund som har sin utgångspunkt i Vision 2040. Denna 

värdegrund kan sammanfattas med parollen "Tillsammans gör vi skillnad" vilket understöds av 

värdeorden mod, öppenhet och engagemang. 

Mod: Vi som arbetar i Nynäshamns kommun vågar utmana, både oss själva och varandra. Vi vågar 

tänka nytt och omvärdera, samtidigt som vi har integritet i vår yrkesutövning och står upp för 

demokratiska principer. Vi har också modet att testa – och våga lära oss av våra misstag. På så sätt 

utvecklar vi tillsammans vår kommun. 

Öppenhet: Vi som arbetar i Nynäshamns kommun är nyfikna på varandra och på andras perspektiv. 

Vi vet att vägen mot utveckling ofta går via förändring, och därför både tar och ger vi inspel, tankar 

och återkoppling. Genom god dialog, delaktighet och transparens, med medborgare och med 

kollegor, stärker vi varandra och bidrar på så sätt till lyhördhet, tillit och flexibilitet. Tillsammans gör 

vi varandra och vår verksamhet bättre. 

Engagemang: Vi som arbetar i Nynäshamns kommun vet att vi tillsammans har ett ansvar för vår 

kommuns utveckling, från det stora till det lilla. Vi har högt ställda ambitioner och vill vara en 

förebild för andra. Vi bryr oss om varandra, och vill att varandras vardag ska präglas av glädje och 

meningsfullhet. Därför hjälps vi åt i att ta fram metoder för hållbar utveckling. Tillsammans skapar vi 

vår gemensamma framtid 
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Nynäshamns kommuns utmaningar och förutsättningar 

Nynäshamns kommun står inför stora utmaningar framöver, inte minst när det gäller 

demografiutvecklingen, kompetensförsörjningen och de ökade investeringsbehoven. Ekonomin i 

Sveriges kommuner väntas bli ansträngd över tid och för att möta utvecklingen krävs goda 

framtidsstrategier inom kommunens samtliga verksamheter. 

Den demografiska utvecklingen med färre personer i arbetsför ålder som ska försörja såväl allt fler 

unga i förskole- och skolålder som fler äldre, ställer krav på organisationen, att utveckla nya 

arbetssätt i allt snabbare takt. Den demografiska utvecklingen har också stor betydelse för vikten av 

att investeringstakten hålls hög och det är som alltid viktigt att säkra god kontroll på projekten. Det 

sammantagna behovet av utbyggd kommunal välfärd såsom förskola, grundskola, LSS och 

äldreomsorg bedöms kräva ett stort engagemang, mer kunskap och god prioritering av 

investeringar. Därtill tillkommer den underhållsskuld som måste hanteras inom fastighetsområdet.  

En långsiktigt hållbar takt för kommunens samlade investeringar är således en viktig strategisk 

fråga, likaså en tydlig och väl fungerande investerings- och prioriteringsprocess, där verksamhet och 

ekonomi i balans är avgörande. Lika viktigt för att möta den demografiska utmaningen gäller 

framdriften av projekten för mer verksamhetsmark och fler bostäder, där en förstärkning av resurser 

krävs för att stärka kommunens muskler inom området. 

Framtagandet av en tydlig och gemensam politisk vision, mål och styrmodell är avgörande för att 

arbetet ska lyckas. Arbetet med kommunens nya vision har genomförts förtjänstfullt under 2021 och 

parallellt har uppföljningen av de övergripande målen utvecklats, förankrats och spridits på ett bra 

sätt. En tydlig styrning och uppföljning är därtill viktig för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Arbetet 

med att skapa samsyn och gott samarbete i hela organisationen ska fortsätta. 

En annan av Nynäshamns kommun mest strategiskt viktiga frågor handlar om att tillsammans 

fokusera på att forma framtidens kommunala uppdrag och förbättringsarbete, för att kunna fortsätta 

ge medborgarna och företagarna en god service. Utvecklingsarbetet kan med fördel göras i 

samarbete med andra aktörer. Kommunens verksamheter har påbörjat en spännande 

utvecklingsresa in i framtiden. Nynäshamns kommun ska skapa möjligheter för alla. 

Utvecklingsresan ska sätta de politiskt prioriterade frågorna i centrum, där kommunens alla 

verksamheter ska arbeta för att bidra till att utveckla skolan och omsorgen samt arbeta för goda 

förutsättningar för näringslivet att skapa nya arbetstillfällen. Kommunstyrelsen och dess förvaltning 

ska vara pådrivande i arbetet med de politiskt prioriterade frågorna. 

Kommunstyrelsen behöver säkerställa att hela organisationen arbetar för att nå de nya övergripande 

målen, där det första övergripande målet slår fast att grunden för Nynäshamns kommuns 

attraktivitet är en bra skola som ger goda förutsättningar för barn, elever, studenter, lärare, 

pedagoger och rektorer att lyckas varje skoldag. När kommunen lyckas i sitt uppdrag att utbilda 

med god kvalitet skapar det förutsättningar för en ljus och trygg framtid för barn och unga. En bra 

skola inspirerar och attraherar såväl nuvarande som nya kommuninvånare.  

Ett starkt socialt skyddsnät är ett annat prioriterat övergripande målområde och där Nynäshamns 

kommun ska ha en god omsorg och se behoven utifrån varje individ. Samhället har påverkats starkt 
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av utvecklingen i samband med coronapandemin och insatserna inom kommunens sociala omsorg 

kommer att behöva stärkas. Det ska göras på ett sätt som skapar en sammanhållen kommun, där 

invånarna som har behov av vård och omsorg upplever trygghet. De insatser som ges ska utgå från 

människors egna resurser, behov och delaktighet. Människor som riskerar att hamna i utanförskap 

ska fångas upp tidigt. 

Det tredje prioriterade övergripande målet handlar om att skapa goda förutsättningar för 

näringslivet och skapa nya arbetstillfällen. Med den ekonomiska nedgången som nu råder har det 

blivit en fråga av absolut avgörande vikt att förstärka arbetet med näringslivs- och 

arbetsmarknadsfrågorna ytterligare. Nynäshamns kommun behöver arbetstillfällen för att fler ska 

kunna bo och arbeta i kommunen och att fler invånare ska kunna försörja sig själva.  

Ett blomstrande näringsliv gör också kommunen mer levande och attraktiv samt ger ett rikare 

serviceutbud för invånarna med lokalt producerade varor till försäljning, caféer, restauranger, 

upplevelser och butiker. Ambitionen är att skapa förutsättningar för ett bra serviceutbud i hela 

kommunen. En positiv tillväxttakt innebär stora möjligheter för kommunen. Med nya invånare och 

företag ökar skatteintäkterna för att finansiera välfärden, samtidigt som underlag skapas för en 

bättre närservice, fler jobb, utveckling av kollektivtrafik och en hållbar och trygg utveckling. Arbetet 

med kommunens handlingsplan för näringslivet, vårt erbjudande och utvecklingen av 

verksamhetsmark är här centrala delar. 

För att utveckla hela Nynäshamn finns flera områden där kommunen planerar för bostäder, 

förskolor, skolor, äldreboende, serviceutbud, ny infrastruktur och verksamhetsmark för företag. 

Kommunen ska fortsatt aktivt arbeta för att utveckla nödvändig infrastruktur kopplat till Norviks 

hamn och särskilt fokus behöver läggas på väg 225 tillsammans med Trafikverket. Under kommande 

period kommer flera viktiga infrastrukturprocesser på regional och nationell nivå att kräva insatser 

från kommunen för att påverka besluten i rätt riktning för Nynäshamn. Det är även viktigt att 

samhällsbyggnadsprocessen fortsätter att utvecklas för att kommunen ska klara verksamhet och 

ekonomi under rådande förutsättningar, samt att framdriften av prioriterade projekt säkerställs. 

Nynäshamns kommun har under de senaste åren påbörjat arbetet med att skapa god struktur och 

styrning i den kommunala organisationen. Framtagna planer och rekommendationer behöver 

fortsättas omsättas i handling.  

Kommunen ska arbeta för att möta samhällets stora utmaningar. Det handlar om ett genomtänkt 

arbete för att möta invånarnas efterfrågan på service i en allt mer digitaliserad värld, möta klimat- 

och demokratiutmaningar och omställningen till ett hållbart samhälle och höja utbildnings- och 

kunskapsnivån. Det handlar även om att utveckla trygghets- och säkerhetsarbetet samt stärka det 

civila försvaret för att möta ett ökat säkerhetspolitiskt hot, ökad otrygghet i samhället och ökad 

droganvändning. Kommunen ska stärka arbetet med kompetensförsörjning och 

ledarskapsutveckling, samt säkerställa en god transparens, öppenhet och likvärdighet i sitt arbete. 

Kommuninvånarnas förväntningar på ett kvalitativt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter ska också 

säkerställas. 

Nynäshamn har stärkt sin soliditet det vill säga hur stor andel av kommunens tillgångar som 

finansierats med egna medel sex år i rad från en negativ nivå till 18,08 procent (2021-12-31). Detta 

är en trend som bör bestå då soliditeten jämfört med andra kommuner i Stockholms län är låg.  
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Nynäshamns kommuns höga investeringsbehov framöver gör att svåra beslut gällande både 

ekonomi och verksamhet är nödvändiga. Det stora uppskjutna underhållsbehovet i kommunens 

verksamhetslokaler och de kommande demografiska ökade behoven ställer mycket höga krav på en 

effektiv organisation. Många av de åtgärder som väntar kring underhåll, rivning av befintliga lokaler 

och byggaktörskostnader är kostnader som kommer att belasta verksamheternas drift. Dessa 

kostnader klassificeras inte som investeringar.  

Möjligheten att på längre sikt få avkastning vid till exempelvis försäljning av tillgångar bedöms 

möjlig, men den vikande konjunkturen och det osäkra ekonomiska läget gör att det eventuellt kan 

vara aktuellt i slutet av planeringsperioden.  

Den demografiska utvecklingen, med allt fler äldre och yngre invånare, innebär att färre personer 

ska försörja allt fler och det ställer krav på organisationen att utveckla nya arbetssätt i allt snabbare 

takt. Det är viktigt att upprätthålla budgetdisciplinen i och med de stora tillskott som kommunen har 

fått för 2020 och 2021. Risken att dessa tillskott leder till ohållbara kostnadshöjningar måste 

motverkas, då kommande års skatteunderlagsutveckling är betydligt mindre. Under senare halvan 

av 2022 har den ekonomiska situationen i Sverige förändrats hastigt med hög inflation som inte 

bromsat upp och därav genomförda och kommande räntehöjningar av riksbanken. Sverige går mot 

lågkonjunktur.  

Skatteunderlagets utveckling har med anledning av konjunkturen bromsats upp och kostnaderna för 

kommunen har och fortsätter att öka. Denna typ av hastig konjunkturförändring är svår för en 

kommun att hantera och för detta ändamål finns en inrättad resultatutjämningsreserv vars syfte är 

att balansera intäkterna när konjunkturen påverkar skatteintäkterna negativt.  

Kommunfullmäktige har fastställt att disponering av resultatutjämningsreserv kan genomföras när 

det årliga underliggande skatteunderlaget för riket understiger den genomsnittliga utvecklingen de 

senaste tio åren. För 2023 så föreligger detta scenario och en disponering av 

resultatutjämningsreserven är möjlig.  

Det är angeläget att förstå att denna typ av nyttjande är en kortsiktig lösning och som prognosen 

ser ut nu så är det inte möjligt att nyttja reserven 2024. På längre sikt är det nödvändigt att 

kommunens fastställda ekonomistyrningsriktlinje följs för att en långsiktigt hållbar ekonomi ska 

säkerställas. 2023 bedöms vara ett år som kommunsektorns ekonomi som helhet påverkas negativt 

av hög inflation, kraftigt ökade arbetskraftskostnader med anledning av nytt pensionsavtal och 

räntekostnader. Detta föranleder i Nynäshamns kommun att avsteg från ekonomistyrningsriktlinjen 

kommer genomföras 2023 för att nyttja delar av de starka resultaten från tidigare år som avsatts i 

resultatutjämningsreserven.  
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Ekonomiska förutsättningar och befolkningsutveckling 

Nynäshamn har under ett antal år stärkt sin finansiella ställning. Enligt ekonomistyrningen bör 

resultatnivån vara minst 2,0 procent i förhållande till de totala skatteintäkterna och bidrag för att 

möta förväntade framtida utmaningar. Detta kommer stärka kommunens balansräkning och ge 

utrymme för att skattefinansiera framtida investeringar och på så sätt slippa en alltför ökad 

skuldsättning. För 2023 så påverkas kommunsektorns ekonomi som helhet och även Nynäshamns 

kommun negativt av hög inflation, kraftigt ökade arbetskraftskostnader med anledning av nytt 

pensionsavtal och ökade räntekostnader. Detta föranleder att avsteg från ekonomistyrningsriktlinjen 

kommer genomföras 2023 för att nyttja delar av det starka resultatet från tidigare år som avsatts i 

resultatutjämningsreserven. Detta innebär att Nynäshamns kommun kommer budgetera med ett 

negativt resultat som i samband med årsbokslut kommer att balanseras mot 

resultatutjämningsreserven så att faktiskt balanskravsresultat maximalt uppgår till noll. 

Nynäshamn har stärkt sin soliditet det vill säga hur stor andel av kommunens tillgångar som 

finansierats med egna medel åtta år i rad från en negativ nivå till 18,08 procent (2021-12-31). 

Prognosen för 2022 är en fortsatt stärkt soliditet som hamnar över 20% och enligt förutsättningarna 

för 2023 så kommer soliditeten att fortsätta vara över denna prognostiserade nivå men ökningen 

som varit under tidigare år kommer att avstanna.  

Det är av största vikt att kommunen inte långsiktigt försvagar sitt finansiella utrymme, eftersom de 

närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunen står inför utmaningar som fortsatt 

ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. 

Med den kommunala beskattningsrätten följer ett stort ansvar och denna rätt måste användas med 

eftertanke. Nynäshamns kommun ska inte ta ut mer i skatt än vad som är nödvändigt för att 

effektivt och med hög kvalitet leverera det kommunala uppdraget till invånarna.  

Beaktas Nynäshamns kommuns nettokostnadsavvikelse jämfört med kommuner som har liknande 

struktur syns tydligt en hög effektivitet inom de stora kärnverksamheterna. Möjligheterna till 

ytterligare effektiviseringar utan stora konsekvenser bedöms därför som små. 

För att säkerställa en ansvarstagande resursfördelning används en detaljerad fördelningsmodell. 

Modellen ser över samtliga intäkter och kostnader på en övergripande nivå och prognostiserar 

utifrån procentuella ökningar/minskningar.  

Resursfördelningsmodellen utgår från kommunens basbehov och tar hänsyn till 

demografiförändringar och utökade investeringsbehov. Modellen räknar med en 

arbetskostnadsökning på 6,2 procent, befintliga driftkostnader (exklusive interna hyreskostnader) 

räknas upp med 4,1 procent och interna hyreskostnader räknas upp med 3,0 procent. 

Pensionskostnader är inkluderande enligt senaste prognos. 

Budgeterat resultat uppgår till -1,6 procent, vilket innebär att 40 procent av nyinvesteringarna 

finansieras med egna medel under planperioden. För en högre egenfinansiering skulle budgeterat 

resultat behöva vara högre. Modellen innehåller 2023 inga ofördelade medel för att möjliggöra 

justeringar mot skatteprognos under löpande verksamhetsår. Eventuella negativ förändring av 
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skatteunderlaget eller ökade kostnader kommer direkt påverka resultatet och får således hanteras i 

balanskravsutredningen i samband med bokslutet.  

Investeringsvolymen är under budgetperioden hög vilket medför en egenfinansieringsgrad på i snitt 

40 procent under planperioden men sett över tid ökar kommunens egna tillgångar och soliditeten 

stärks. I framtiden är det viktigt att inte öka investeringsvolymen ytterligare i takt med att 

kommunens intäkter ökar.  

 

Egenfinansieringsgraden kommer variera och påverkas av investeringsnivåerna.  
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Skatter och generella statsbidrag 
För budgetåret 2023 är Sveriges kommuner och regioners (SKR) prognos att Nynäshamns kommuns 

skatter och generella statsbidrag sammanvägt med riksprognosen för vår befolkningsutveckling 

kommer att uppgå till 1 847,1 miljoner kronor. Bedömningen görs utifrån SKR prognos den 20 

oktober och kommunens prognos för befolkningsutveckling.  

Skatteprognosen baseras på en oförändrad skattesats på 19,85 och att befolkningen uppgår till 29 

839 första november 2022. Vid 2021 års utgång uppgick befolkningen till 29 495, och hade då under 

året (2021) ökat med 2,3 procent. Kommunens egna befolkningsprognos är underlag till 

skatteprognosen.  

Belopp i miljoner kronor 2022 2023 2024 2025 2026 

Skatteintäkter  1 364,0 1 442,2 1 503,0 1 565,1 1 627,2 

Generella bidrag  287,6 341,0 370,1 410,8 447,8 

Fastighetsavgift  68,0 71,6 71,6 71,6 71,6 

Övrigt, LSS, reglering  87,4 -7,7 -4,3 -14,9 -25,3 

Summa intäkter  1 806,9 1 847,1 1 940,5 2 032,6 2 121,3 

För jämförelse: MoB 2022–2025  1 771,3 1 842,0 1 911,0 1 980,3   

 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett samhällsekonomiskt scenario för utvecklingen globalt och i 

Sverige. Förutom den höga inflationen är det stigande räntor som i hög grad präglar de 

makroekonomiska utsikterna. Ett brant uppställ för marknadsräntorna följer inte minst av 

förväntningar om höjda styrräntor från en rad centralbanker. En fortsatt ränteuppgång tycks i det 

närmaste oundviklig, givet den globala inflationschocken samt de ännu mycket låga styrräntorna. 

Inflations- och ränteuppgången kommer att ha betydande åtstramande effekter på världsekonomin 

både i år och åren därefter.  

Rysslands invasion av Ukraina är en annan viktig faktor just nu. Kriget är starkt bidragande till den 

senaste tidens energi- och råvaruprisinflation, och höjer osäkerheten vad gäller den ekonomiska 

utvecklingen framöver. Och tillförsikten bland hushåll och företag i Sverige har försvagats sedan 

invasionen inleddes. 

I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 procent per år 2022–2025, att jämföra med de 

senaste tio årens genomsnitt på 1,8 procent. År 2023 faller till och med köpkraften med 2,7 procent; 

intäkterna beräknas realt sett bli kraftigt lägre än föregående år. Detta tapp är varaktigt och 

kommer kräva minskade utgifter framöver om inte statsbidragen höjs ordentligt. 

Den höga prisuppgången i kommunsektorn beror dels på högre insatspriser och dels på ökade 

pensionskostnader. Pensionskostnadens ökning har två förklaringar. Det nya avtalet AKAP-KR är 

något dyrare än tidigare avtal, men till största del beror ökningen på en ny värdering av sektorns 

pensionsskuld. De förmånsbestämda avtalspensionerna är värdesäkrade med prisbasbeloppet, vilket 

betyder att pensionsskulden växer när prisbasbeloppet höjs.  
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Sammantaget för perioden beräknas skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en växande 

kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den demografiska 

utmaningen framöver större än tidigare, de i arbetsför ålder behöver försörja allt fler (yngre och 

äldre). Särskilt de ökade behoven av omsorg och vård av äldre kräver allt större resurser.  

Resultatutjämningsreserven 
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna 

intäkter över en konjunkturcykel. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra 

utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga 

utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga 

värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med Sveriges kommuner och regioners 

nuvarande prognos skulle det vara möjligt åren 2023 och 2025.  

Nynäshamn har 2021-12-31 avsatt 133,9 miljoner kronor i RUR.  

Procentuell förändring skatteunderlagsutveckling  2022 2023 2024 2025 

Snitt 10 år 4,2 4,4 4,3 4,4 

Årlig ökning 5,7 3,1 4,5 4,1 

Differens 1,5 -1,2 0,2 -0,3 

Nynäshamns kommuns befolkningsutveckling 
Befolkningen antas fortsätta öka under prognosperioden. Antalet födda förväntas bli fler eftersom de 

stora födelsekullarna i slutet på 80-talet och början på 90-talet är i barnafödande ålder. Även 

nybyggnationer av bostäder förväntas bidra till ökningen. Kommunens folkmängd var 29 495 

personer vid slutet av 2021. Kommunens mål är att befolkningen ökar med 1,2 procent per år. Vid 

utgången av år 2026 beräknas folkmängden uppgå till drygt 32 000 personer. I slutet av 2031 

förväntas befolkningen uppgå till 34 500 personer. 
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Nynäshamns kommun har i likhet med övriga riket en åldrande befolkning. Antalet invånare som är i 

yrkesverksam ålder minskar succesivt i relation till antalet äldre, barn och unga. Det gör att 

försörjningskvoten ökar. Antalet som är i den mest yrkesverksamma åldern 20-64 år ska försörja 

fler.  

 

 

Åldersstrukturen påverkar efterfrågan av samhällstjänster och är viktig för planeringen. Utmärkande 

åldersgrupper är (1) de stora födelsekullarna på 90-talet, (2) invånare födda i slutet av 60-talet och i 

början av 70-talet, samt (3) de stora födelsekullarna från 40-talet. Under prognosperioden kommer 

antalet invånare i de tre grupperna fortsatt vara högre jämfört med övriga åldersgrupper, men 

skillnaderna kommer att jämnas ut något. 

 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

6 500

7 000

7 500

8 000

8 500

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Befolkningsprognos, invånare 0-19 år

Antal 0-19 år Årlig ökning, 0-19 år (%)

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

6 000

6 200

6 400

6 600

6 800

7 000

7 200

7 400

7 600

7 800

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Befolkningsprognos, invånare 65 år eller äldre

Antal 65 år eller äldre Årlig ökning, 65 år eller äldre (%)



 47(63) 

 

 

Kommunens befolkningsprognos och scenario normal har använts som underlag till 

volymkompensation för planperioden 2023–2026. Barn- och utbildningsnämnden kompenseras för 

ökat antal unga i förskolan och grundskolan. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 

kompenseras för ökat antal elever i gymnasieskolan. Socialnämnden kompenseras för ökat antal 

invånare i åldersklassen 80 år eller äldre.    

Totalt antal,  
åldersklasser 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0 år 305 307 315 325 338 348 356 366 375 378 

1–5 år 1 712 1 710 1 734 1 782 1 826 1 863 1 901 1 943 1 987 2 027 

6–15 år 3 545 3 620 3 693 3 704 3 775 3 846 3 904 3 956 4 017 4 065 

16–19 år 1 299 1 318 1 373 1 425 1 470 1 488 1 504 1 519 1 540 1 573 

20–29 år 3 063 3 128 3 197 3 241 3 316 3 380 3 436 3 490 3 547 3 579 

30–44 år 5 692 5 832 6 030 6 167 6 370 6 502 6 636 6 770 6 880 6 974 

45–64 år 7 687 7 749 7 846 7 937 8 037 8 139 8 213 8 230 8 299 8 378 

65–79 år 4 887 4 841 4 791 4 743 4 723 4 708 4 717 4 811 4 903 5 008 

80 år + 1 719 1 826 1 959 2 071 2 192 2 310 2 397 2 472 2 512 2 526 

Summa 29 908 30 331 30 938 31 395 32 047 32 583 33 064 33 557 34 060 34 508 

 

Årlig 
förändring, 
åldersklasser 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0 år -2 2 8 10 13 10 8 10 9 3 

1–5 år -15 -2 24 48 44 37 38 42 44 40 

6–15 år 111 75 73 11 71 71 58 52 61 48 

16–19 år 2 19 55 52 45 18 16 15 21 33 

20–29 år 38 65 69 44 75 64 56 54 57 32 

30–44 år 117 140 198 137 203 132 134 134 110 94 

45–64 år 52 62 97 91 100 102 74 17 69 79 

65-79 år 18 -46 -50 -48 -20 -15 9 94 92 105 

80 år + 93 107 133 112 121 118 87 75 40 14 

Kommunbidragsfördelningen 2023 
Utgångspunkten för kommunbidragsfördelningen 2023 är analysmodellen för resursfördelning av 

skatteintäkter och generella bidrag mellan nämnderna.  

Prognosmodellen finns framtagen per nämnd och analyserar intäkter och kostnader på en 

övergripande nivå. Modellen tar hänsyn till nuvarande behov samt tillkommande volymökningar. I 

kommunbidragsfördelningen ingår befintliga verksamhetslokaler med 3 procents kompensation för 

kostnadsökning. Hyresförändringar kopplade till volymökningar ingår i volymkompensationen.  
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Kapitalkostnadsökningar med anledning av exploateringsverksamheten kompenseras i 

förekommande fall i särskild ordning under verksamhetsåret. Medel för att genomföra förstudier 

kopplade till investerings-verksamheten samt kostnader för tomställda lokaler inför rivning finns hos 

finansförvaltningen.  

Vatten och avlopp inom samhällsbyggnadsnämnden är helt taxefinansierad och finns ej med i 

tabellen.  

Kommunbidragsfördelning 2023, miljoner kronor Budget 2023 

Kommunstyrelsen 222,6 

Barn- och utbildningsnämnden 627,6 

Kultur- och fritidsnämnden 57,3 

Socialnämnden 632,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 69,5 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 193,7 

Summa nämnder 1 802,7 

Finansförvaltningen 74,3 

Budgeterat resultat -29,9 

Summa kommun 1 847,1 

Ram skatteprognos 1847,1 

Kommunbidragsfördelningen 2024–2026 
Utgångspunkten för kommunbidragsfördelningen 2024–2026 är analysmodellen för resursfördelning 

av skatteintäkter och generella bidrag mellan nämnderna.  

Prognosmodellen finns framtagen per nämnd och analyserar intäkter och kostnader på en 

övergripande nivå. Modellen tar hänsyn till nuvarande behov samt tillkommande volymökningar. I 

kommunbidragsfördelningen ingår befintliga verksamhetslokaler med 3 procents kompensation för 

kostnadsökning. Hyresförändringar kopplade till volymökningar ingår i volymkompensationen.  

Kapitalkostnadsökningar med anledning av exploateringsverksamheten kompenseras i 

förekommande fall i särskild ordning under verksamhetsåret. Medel för att genomföra förstudier 

kopplade till investerings-verksamheten samt kostnader för tomställda lokaler inför rivning finns hos 

finansförvaltningen.  

För 2024 år målsättningen att resultatnivån och ofördelade medel ska återgå enligt den långsiktiga 

planeringen av ekonomisk hushållning. Detta medför att kompensationen till nämnderna kommer 

vara låg och därför anmodas nämnderna att anpassa sin verksamhet under 2023 till den kommande 

nivån. 2025 och 2026 ser utvecklingen både när det gäller intäkter och kostnader ut att ha 

stabiliserat sig och nämnderna kan förvänta sig en mer normal utveckling. Dock ska sägas att 

utvecklingen är svår att prognostisera och osäkerheter finns. 

Vatten och avlopp inom samhällsbyggnadsnämnden är helt taxefinansierad och finns ej med i 

tabellen.  
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Kommunbidragsfördelning 2024–2026,  

miljoner kronor 

2024 2025 2026 

Kommunstyrelsen 223 227 229 

Barn- och utbildningsnämnden 628 656 703 

Kultur- och fritidsnämnden 57 58 58 

Socialnämnden 634 660 669 

Samhällsbyggnadsnämnden 70 74 78 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 199 204 211 

Summa nämnder 1811 1879 1948 

Finansförvaltningen 72 93 110 

Budgeterat resultat 39 41 42 

Ofördelade medel 19 20 21 

Summa kommun 1941 2033 2121 

Ram skatteprognos 1941 2033 2121 

Finansförvaltningen 
Budgeten på finansförvaltningen tar hänsyn till gällande ränteprognos på lån samt 

pensionskostnadsprognos. Här finns också medel kopplade till förstudier, tomställda lokaler, drift- 

och kapitalkostnader för kommande gåvor och särskilda nyinvesteringar.  

Budgeterat resultat 
För 2023 innebär det ekonomiska situationen i riket och därav följande vikande skattunderlag att 

budgeterat resultat första gången sedan resultatutjämningsreserven infördes är på negativ nivå 

motsvarande 1,6 procent av skatter och generella bidrag. Hanteringen av 

resultatutjämningsreserven beskrivs i tabell nedan. För 2024–2026 kommer resultatnivån återgå till 

minst 2,0 procent i förhållande till de totala skatteintäkterna och bidrag för att möta förväntade 

framtida utmaningar.  

Ofördelade medel 
Kommunbidragsfördelningen bygger på en tidig skatteprognos samtidigt som osäkerheten hur 

Sveriges ekonomi ska utvecklas är hög. Ofördelade medel finns för att justering skall möjliggöras om 

skatteunderlaget eller befolkningsutvecklingen förändras eller för att balansera osäkerhetsfaktorer 

gällande verksamhetskostnadsutveckling. Reserven beaktas under kommande budgetår och 

eventuellt tillkommande statliga medel tillförs ofördelade medel. För 2023 så finns inga ofördelade 

medel då den ekonomiska situationen inneburit att kommunen budgeterar med ett negativt resultat 

och planerar för disponering av resultatutjämningsreserven. Kommande år därefter är ofördelade 

medel åter på nivån 1,5 procent av skatteintäkterna.  
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Disponering av resultatutjämningsreserv 
Kommunallagen stadgar att kommuner och landsting kan bygga upp en resultatutjämningsreserv 

(RUR). Reserven gör det möjligt att avsätta en del av ett överskott i goda tider och sedan använda 

medlen för att täcka underskott som uppstår på grund av en svag utveckling av skatteunderlaget. 

Genom en sådan reserv kan det balansmässiga resultatet justeras/utjämnas mellan olika år. Syftet 

är att kunna möta konjunkturvariationer för att nå jämnare villkor för de verksamheter kommunen 

bedriver. Avsättning och användande av medel ur RUR sker i en balanskravsutredning vid sidan om 

resultaträkningen.  

För Nynäshamns kommun har kommunfullmäktige beslutat om ekonomistyrningen och för 

resultatutjämningsreserven gäller att den får disponeras när det årliga underliggande 

skatteunderlaget för riket understiger den genomsnittliga utveckling de senaste tio åren. Detta 

villkor är uppfyllt för 2023. Underskottet som budgeteras för 2023 kommer att balanseras mot 

resultatutjämningsreserven i 2023 års bokslut. Balanseringen kan bara göras till ett 

balanskravsresultat som är noll. 

 Utfall 

2021 

Prognos 

2022 

Budget 

2023 

Budget 

2024 

Budget 

2025 

Budget 

2026 

Resultatmål i % av 

skatter och 

statsbidrag 

Mål: 2,0 % 

Utfall: 

6,2% 

Mål: 2,0 % 

Prognos: 

7,5% 

-1,6% 2,0% 2,0% 2,0% 

Skatteintäkter 1336,9 1408,4 1437,7 1503,0 1565,1 1627,2 

Generella statsbidrag 389,2 398,6 409,4 437,5 467,5 494,1 

Årets resultat 71,1 101,8 -29,9 38,8 40,6 42,4 

Tidigare avsatt till 

RUR 

80,0 133,9 217,6 187,7 207,1 227,4 

Årets avsättning till 

RUR 

53,9 83,7  19,4 20,3 21,2 

Ianspråktagande av 

RUR 

  29,9    

Balanskravsresultat 17,2 18,1 0,0 19,4 20,3 21,2 

Summa RUR 133,9 217,6 187,7 207,1 227,4 248,6 

Investeringar 2023–2026 
Nynäshamns kommun har likt övriga kommuner i Sverige många fastigheter byggda på 1960- och 

1970-talen med stort renoveringsbehov, samtidigt som behovet av nya förskolor, skolor och 

boenden för äldre har ökat på grund av en växande befolkning och förändrad demografi. 

Nynäshamns kommun befinner sig i en investeringstung period då ett antal verksamhetslokaler 

behöver renoveras, ersättas eller utökas. Trots tidigare års starka resultat behöver investeringar till 

stor del finansieras genom ökad upplåning.  

Investeringsplanen för 2023–2026 är nära kopplad till lokalförsörjningsplanen och 

investeringsplanen för 2022–2025.  
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Inför att en ny investering inom en fyraårsperiod ska påbörjas ska ett investeringsbeslut fattas enligt 

delegationsordning för respektive nämnd. Varje enskilt investeringsbeslut ska innehålla en 

investeringskalkyl utformad enligt kommunens mall för investeringsprojekt.  

För Nynäshamns kommun är det viktigt att fortsätta det målmedvetna arbetet med att föryngra och 

renovera verksamhetslokaler och möjliggöra hanteringen av volymökning, samtidigt som de 

ekonomiska förutsättningarna ska vara enligt god ekonomisk hushållning.  

Ökar investeringstakten för snabbt innebär det att andelen avskrivningar och ränta tar för stor del 

av de medel som ska gå till löpande drift.  

Budgeterad investeringsnivån under 2023 är fortsatt på en hög nivå i förhållande till tidigare årens 

nivåer. I ett kortare perspektiv klarar kommunen enstaka år med en högre nivå där 

egenfinansieringsgraden är lägre. Med anledning av det kraftigt försämrade ekonomiska läget i riket 

och att hög självfinansieringsgrad behöver säkerställs så är det fortsatt viktigt att behovet och 

investeringsplanernas ekonomiska påverkan prioriteras och utvärderas. Det är också viktigt att 

verksamheten klarar den ökande andelen kapitalkostnader samt att kommunens skuldsättning inte 

skenar. 

Det ska dock klargöras att investeringsbehoven som kommunen har är betydligt större. Inför mål 

och budget 2023–2026 har en prioritering genomförts där maximerad nytta har vägts mot 

tillgängliga resurser. Kommunen fortsätter att förbättra investeringsprocessen löpande och har 

process på plats för att kartlägga behov under kommande 10-årsperiod. 

De investeringar som planeras under perioden redovisas i nedanstående tabell. Eftersom 

investeringsprojekt pågår över flera år så görs ett antagande att 80 procent av ramen kommer vara 

ett utfall. Det är detta antaganden som överförs till finansiella mål, resultaträkning, balansräkning 

och kassaflöde. 

Investeringsbudget 2023–2026, 

miljoner kronor 

2023 2024 2025 2026 

SBN – VA 140 100 130 150 

SBN – Stadsmiljö 45 45 43 46 

SBN - inventarier/it 2 2 2 2 

KS – Fastighet 185 169 222 189 

KS - Mark och exploatering 46 71 20 20 

KS - inventarier/it 4 4 2 2 

SON - inventarier/it 3 3 3 3 

BUN - inventarier/it 14 10 10 10 

KFN - inventarier/it 8 4 4 2 

NAN – inventarier/it/övrigt 5 4 4 5 

Summa totalt  452 412 440 429 

Summa exklusive VA 312 312 310 279 
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Taxor och avgifter 
Beslut om ändringar av taxor och avgifter enligt bilagor tas i samband med Mål och budgetbeslutet 

på kommunfullmäktiges sammanträde. 

Internpriser 2023 
Internpriser för 2023 ska inte öka mer än vad respektive nämnd erhåller i kompensation för 

kostnadsökningar dvs 4,1 procent för driftkostnader och 3 procent för internhyror. Internpriset för 

kosten medges öka med ytterligare totalt 0,9 mnkr mot barn- och utbildningsnämnden och 0,1 mnkr 

mot näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden för kvalitetshöjande insatser.  

Resultaträkning 

 (tkr) 2023 2024 2025 2026 

Verksamhetens intäkter 422 896 430 329 437 980 445 859 

Verksamhetens kostnader -2 179 347 -2 198 131 -2 275 684 -2 355 772 

Avskrivningar -99 433 -109 280 -118 541 -127 703 

VERKSAMHETENS 

NETTOKOSTNADER -1 855 884 -1 877 082 -1 956 245 -2 037 617 

  

    

Skatteintäkter 1 437 670 1 503 029 1 565 089 1 627 219 

Generella statsbidrag, 

skatteutjämning 409 430 437 499 467 542 494 129 

Finansiella intäkter 6 287 6 287 6 287 6 287 

Finansiella kostnader -27 426 -30 922 -42 021 -47 591 

RESULTAT EFTER 

SKATTEINTÄKTER OCH 

FINANSNETTO -29 923 38 811 40 653 42 427 

Balansräkning  

 (tkr) 2023 2024 2025 2026 

TILLGÅNGAR     

Summa anläggningstillgångar 2 567 198  2 787 518  3 020 977  3 236 474  

Kortfristiga placeringar 235 256  235 256  235 256  235 256  

Kassa och bank 50 001  50 002  50 003  50 004  

Summa omsättningstillgångar 482 373  490 443  498 424  506 152  

  

    

SUMMA TILLGÅNGAR 3 049 570  3 277 960  3 519 401  3 742 627  

  

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 
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 (tkr) 2023 2024 2025 2026 

Eget kapital 

    

därav: årets resultat -29 923  38 811  40 653  42 427  

Summa Eget kapital 1 087 174  1 125 985  1 166 637  1 209 064  

  

    

Summa avsättningar 300 535  322 650  322 650  322 650  

  

    

Skulder 

    

Långfristiga skulder 1 236 889  1 400 690  1 586 355  1 751 537  

Kortfristiga skulder 424 973  428 636  443 758  459 376  

Pågående exploateringsinkomster 0 0 0 0 

  

    

Summa skulder 1 661 861  1 829 326  2 030 114  2 210 912  

  

    

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

3 049 570  3 277 960  3 519 401  3 742 627  

  

    

Ansvarsförbindelser: 

    

  Pensionsförpliktelser 462 658  448 196  434 212  420 691  

  Övriga ansvarsförbindelser 573 108  573 108  573 108  573 108  

  

    

SUMMA PANTER OCH 

ANSVARSFÖRBINDELSER 

1 035 766  1 021 304  1 007 320  993 799  

Kassaflödesanalys 

(tkr) 2023 2024 2025 2026 

LÖPANDE VERKSAMHETEN 

    

Årets resultat -29 923  38 811  40 653  42 427  

Ej likviditetspåverkande: Avskrivningar 99 433  109 280  118 541  127 703  

Andra ej likviditetspåverkande (t ex pensioner): 16 421  22 115  0  0  

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 85 931  170 205  159 193  170 130  

      

Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar -3 790  -8 069  -7 980  -7 728  

Ökning-/minskning+ förråd och varulager     

Ökning+/minskning- kortfristiga skulder 36 210  3 663  15 123  15 617  

Förändring av rörelsekapital 32 419  -4 406  7 143  7 890  
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(tkr) 2023 2024 2025 2026 

      

Kassaflöde från den löpande verksamheten 118 350  165 800  166 336  178 020  

  

    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

    

Pågående investeringar etc.     

Investering i immateriella anläggningstillgångar     

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar     

Investering i materiella anläggningstillgångar -361 600  -329 600  -352 000  -343 200  

Försäljning av materiella anläggningstillgångar     

Investering i finansiella anläggningstillgångar     

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar     

Kassaflöde från investeringsverksamheten -361 600  -329 600  -352 000  -343 200  

  

    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

    

Nyupptagna lån 139 845  163 801  185 665  165 181  

Minskning av långfristig upplåning     

Ökning långfristiga fordringar     

Minskning långfristiga fordringar     

Minskning av avsättningar pga. utbetalningar     

Övrigt:     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 139 845  163 801 185 665  165 181  

  

    

Årets kassaflöde. -103 405  1  1  1  

Elimineringar 

    

Likvida medel vid årets början 153 407  50 001  50 002  50 003  

Likvida medel vid årets slut 50 002  50 002  50 003  50 004  

Vatten och avlopp 

VA-avdelningen har många anläggningar: ett större och två mindre avloppsreningsverk, ett 

vattenverk, två vattentorn, tre lågreservoarer, sju tryckstegringsstationer och 70 pumpstationer.  Vid 

det större avloppsreningsverket är behovet stort av både om- och utbyggnad av i princip alla 

anläggningsdelar för att förbättra både person- och driftsäkerhet. Även övriga anläggningar behöver 

till stor del rustas upp för att reningen och distributionen av vatten och avlopp ska klaras.  
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Avdelningen har en 20-årsplan för upprustning av kommunens 50 mil långa VA-ledningar. Utan 

fungerande anläggningar och ledningar riskeras abonnenternas hälsa samt kommunens miljö och 

långsiktiga ekonomi.  

VA-kostnader i samband med och till följd av exploateringar är oundvikliga. För att kommunen ska 

kunna växa behöver både reningsverk och ledningsnätet byggas ut och förstärkas. VA-planen 

innebär att såväl lokala nät som överföringsledningar behöver byggas. Va-taxans nivå beräknas 

årligen utifrån en modell som tar hänsyn till intäkter från befintliga och nya abonnenter, 

driftkostnader och kostnadsökningar i verksamheten, kapitalkostnader som blir följden av 

investeringsplanen samt antagen ränteutveckling. Resultatfonden, det vill säga det ackumulerade 

resultatet för 2021 var -3,6 miljoner kronor vilket behöver hämtas igen inom några år.  

Investeringsbudget 2023–2026, 

miljoner kronor 

2023 2024 2025 2026 

SBN – VA 140 100 130 150 

 

För 2023 behöver VA-taxan höjas med 5 % för brukningsavgiften och 3% för anläggningsavgiften. 

Ökningen behövs för att täcka bland annat ökade kapitalkostnader som följer av investeringar. 2023 

sker höjningen på den rörliga delen av brukningsavgiften eftersom kommunen redan har en relativt 

hög fast del av brukningsavgiften. Beslut av VA-taxan för 2023 har tagits av kommunfullmäktig i 

samband med att planeringsbudgeten fastställdes. 

Hela VA-taxan biläggs detta ärende.  

Resultaträkning - VA 

 (tkr) 2023 2024 2025 2026 

Verksamhetens intäkter 94 016  99 964  106 411  114 400  

Verksamhetens kostnader -73 584  -75 157  -76 703  -77 798  

Rörelseresultat 20 432  24 807  29 707  36 602  

Avskrivningar -18 351  -20 965  -24 201  -27 565  

Finansiella kostnader -2 000  -3 805  -5 685  -9 131  

RESULTAT 81  37  -179  -94  
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Balansräkning - VA 

 (tkr) 2023 2024 2025 2026 

Tillgångar 

   

  

Anläggningstillgångar 582 050  661 086  767 384  881 320  

Omsättningstillgångar 8 845  8 845  8 845  8 845  

SUMMA TILLGÅNGAR 590 895  669 930  776 229  890 164  

  

   

  

Skulder och eget kapital 

   

  

Eget kapital 127  164  -15  -108  

Avsättningar 11 619  11 619  11 619  11 619  

  

   

  

Långfristiga skulder 553 987  632 985  739 463  853 492  

Varav internskuld 491 286  552 264  641 793  725 422  

Kortfristiga skulder 25 162  25 162  25 162  25 162  

Summa lång-och kortfristiga skulder 579 148  658 147  764 624  878 654  

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 590 895  669 930  776 229  890 164  
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Prioriterade områden och satsningar 

Nynäshamn har sedan 2013 stärkt sin finansiella styrka. Det är fortsatt så att resultatnivån bör vara 

minst 2,0 procent i förhållande till de totala skatteintäkterna och bidrag för att möta förväntade 

framtida utmaningar. Detta kommer stärka kommunens balansräkning och ge utrymme för att 

skattefinansiera framtida investeringar och på så sätt slippa en alltför ökad skuldsättning. Den 

snabba konjunkturförändringen och kraftigt ökade kostnader gör att 2023 kommer att behöva 

hanteras annorlunda. Kommunen har under flera år avsatt medel i en resultatutjämningsreserv som 

kan nyttjas för att inte kraftigt begränsa verksamheternas möjlighet att leverera kommunal service. 

Detta görs nu för 2023, samtidigt behöver nämnderna beakta kommande års nämndbidragsnivåer 

för att säkerställa att en långsiktigt hållbar ekonomisk hushållning.   

De närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunen står inför utmaningar som fortsatt 

ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. 

Att fortsätta arbetet med kommunens lokalförsörjning är ett prioriterat område både när det gäller 

befintliga lokaler och nyinvesteringar med anledning av demografiförändring och tillväxt. 

Lokalförsörjningen påverkar direkt kommunens investeringsplanering och här kommer de 

ekonomiska förändringarna göra att en prioritering är nödvändig av framtidens investeringsprojekt. 

Med den kommunala beskattningsrätten följer ett stort ansvar och denna rätt måste användas 

återhållsamt. Nynäshamns kommun ska inte ta ut mer i skatt än vad som är nödvändigt för att 

effektivt och med hög kvalitet leverera det kommunala uppdraget till invånarna.  

För att säkerställa en ansvarstagande resursfördelning till nämnderna så planeras för att 

kompensera arbetskraftskostnaderna och driftkostnadsökningar enligt Sveriges kommuner och 

regioners prognos. I denna planeringsbudget föreslår alliansen en oförändrad skattesats. 

Kommunbidragsfördelningar och investeringsramar presenteras ovan. 

För att möta kommunens utmaningar pekas följande prioriterade områden och satsningar ut: 

 

Företagande och jobb är avgörande för invånarnas möjlighet till egen försörjning. 

Företagsklimatet stärks genom en positiv attityd till företagande, mer verksamhetsmark, bättre 

service och effektivare brottsbekämpning. Ett nytt näringslivs- och innovationscenter skapas. För att 

fler invånare ska gå från bidragsberoende till eget arbete införs under kommande år fler aktiva 

arbetsmarknadsåtgärder. 

 

I Mål och budget 2023 tillförs 3 miljoner kronor för att stärka kommunens arbetsmarknadsinsatser 

som riktar sig till dem som står längst från arbetsmarknaden och ofta behöver olika typer av insatser 

för att komma tillbaka till jobb eller studier. De framgångsrika och EU-finansierade projekten SamMA 

och MIA blir med detta en permanent del av kommunens arbetsmarknadsinsatser. 

 

Kommunstyrelsen och nämnderna får som särskilt uppdrag att ta fram en plan för 

företagsetableringar i syfte att kunna jobba mer aktivt med detta. Vidare ges ett särskilt uppdrag att 

utreda om verktyg i ”Solna-modellen” är relevanta att använda för att få fler invånare i jobb. Ett 
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särskilt uppdrag blir att titta på behovet av produktion och distribution av vätgas i kommunen. Ett 

särskilt uppdrag handlar om att skynda på arbetet med en cykelväg mellan Ösmo och Spångbro.  

 

Skolan kommer under mandatperioden att vara det ekonomiskt mest prioriterade 

området. Elevpengen behöver höjas för att vara regionalt och nationellt konkurrenskraftig. Genom 

bättre läromedel, digitalt stöd, ordning och arbetsro samt utvecklad elevhälsa vill vi skapa bättre 

förutsättningar för lärare och elever att lyckas varje skoldag. 

 

I Mål och budget 2023 avsätts 1 miljon kronor som en särskild satsning på läromedel. Pengarna 

kommer att vara sökbara för förskolor och skolor som vill göra särskilda satsningar på nya 

läromedel. Ytterligare 1 miljon kronor avsätts för att höja kvaliteten på kosten i skolorna. 0,5 

miljoner kronor avsätts för att öka mångfalden i form av en etableringsersättning för fristående 

förskolor och skolor. 

 

Kommunstyrelsen och nämnderna får som särskilt uppdrag att utreda möjligheten att anställa 

lärarassistenter i kommunens skolor. Ett annat särskilt uppdrag handlar om att se över möjligheten 

att öppna ett tekniskt centrum i syfte att öka barns och ungdomars teknikintresse. 

 

Trygghet i social och fysisk bemärkelse behöver utvecklas. Äldreomsorgen ska präglas av valfrihet, 

hög kvalitet och ett värdigt bemötande. Nya mötesplatser skapas. Flera former av äldreboenden 

utvecklas. En satsning på bättre kost genomförs. Den fysiska tryggheten behöver öka, inte minst 

kvällar och nätter och brott mot företag behöver bekämpas tillsammans med polis och andra 

myndigheter.  

 

I Mål och budget 2023 avsätts 4 miljoner kronor till att införa trygghetsvärdar. Detta ska bidra till 

ökad trygghet på tider och platser där kommuninvånarna upplever att de känner sig otrygga. 

Trygghetsvärdarna organiseras av socialförvaltningen men kommer att samverka med flera andra 

aktörer både inom kommunen och externt, exempelvis polisen. 

 

Kommunstyrelsen och nämnderna ges ett särskilt uppdrag att utreda behovet av ytterligare en 

familjecentral i kommunen. 
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Särskilda uppdrag 
Följande uppdrag ges till kommunstyrelsen och nämnderna under året. I samband med samtliga 

tertialrapporter ska kort statusrapportering göras.   

1. Göra en översyn av nuvarande styrmodell i syfte att skapa en tydlig och resurseffektiv 

styrning av verksamheten och som går i linje med kommunens nyantagna vision. En modell 

med fåtal mätbara mål och som möjliggör en ökad tillitsbaserad styrning av 

kärnverksamheten. Uppdraget ska återrapporteras i samband med tertialrapport per april för 

att möjliggöra planering av Mål och budget 2024–2027 enligt ny styrmodell (KS). 

2. Utreda om verktyg i ”Solnamodellen” är relevanta för Nynäshamns kommun och kan 

komplettera befintliga arbetssätt för att få ut fler personer även inom kommunens egna 

verksamheter (KS, SON, NAN) 

3. Utreda behovet om att öppna ytterligare en familjecentral i Nynäshamns kommun. (SON) 

4. Utreda möjligheten att öppna upp ett Tekniskt centrum i Nynäshamns kommun. I anslutning 

till eller separat från ett möjligt Innovations- och näringslivscentrum. (NAN, BUN) 

5. Utreda möjligheten till att anställa lärarassistenter eller annan funktion för att begränsa de 

administrativa uppgifterna för lärare i Nynäshamns kommun. (BUN) 

6. Att ta fram en plan för företagsetableringar. Planen ska bland annat definiera vilken typ av 

företagsetableringar som är prioriterade och varför, samt beskriva hur ett mer aktivt 

etableringsarbete utformas. (KS, NAN, SBN) 

7. Att se över behovet av att utveckla kapaciteten för produktion och distribution av vätgas och 

på vilket sätt kommunen skulle kunna underlätta eventuella etableringar på området. (KS, 

SBN) 

8. Att driva på arbetet med att bygga en cykelväg mellan Ösmo och Spångbro i Sorunda med så 

hög extern finansiering som möjligt (KS) 
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Källförteckning indikatorer 

Nummer på indikator och källa: 

1. Egen undersökning i kommunen. ID i Kolada: U11401 

2. Egen undersökning i kommunen. ID i Kolada: U23401 

3. SCB. ID i Kolada: N03002 

4. Egen mätning från MEX och fastighetsavdelningen, KSF 

5. Grundskolans elevenkät, BUF 

6. Grundskolans elevenkät, BUF 

7. Grundskolans elevenkät, BUF 

8. Grundskolans elevenkät, BUF 

9. Socialstyrelsens äldreomsorgsundersökning. ID i Kolada: U21505 

10. Socialstyrelsens äldreomsorgsundersökning. ID i Kolada: U23521 

11. SKR:s brukarundersökning inom funktionshinder. ID i Kolada: U28567 

12. SCB:s Medborgarundersökning, genomförs ojämna år. ID i Kolada: N00610 

13. Kommunens trygghetsmätning, genomförs jämna år 

14. Stockholmsenkäten, genomförs jämna år 

15. Stockholmsenkäten, genomförs jämna år 

16. Stockholmsenkäten, genomförs jämna år 

17. Stockholmsenkäten, genomförs jämna år 

18. Grundskolans elevenkät, BUF 

19. Stockholmsenkäten, genomförs jämna år 

20. Stockholmsenkäten, genomförs jämna år 

21. Skolverket och SCB   

22. Socialstyrelsen. ID i Kolada: U21449 

23. Socialstyrelsen. ID i Kolada: U23450 

24. Socialstyrelsens kommunenkät Öppna jämförelser, socialtjänst. ID i Kolada: U37484, U37485, U37487, 

U37488, U37489 

25. Socialstyrelsens kommunenkät Öppna jämförelser, socialtjänst. ID i Kolada: U33529, U35505, U35506, 

U35510, U35511, U35512, U35513, U35547 

26. Egen undersökning i kommun. ID i Kolada: U00454 

27. Medborgarundersökningen. ID i Kolada: N00651 

28. Kungliga biblioteket och SCB. ID i Kolada: N09807 

29. SCB Medborgarundersökningen. Genomförs ojämna år. ID i Kolada: N00594 

30. Intern statistik, Arbetsmarknadsavdelningen, NAF. ID i Kolada: U40455 

31. Intern statistik, Gymnasie- och vuxenutbildningsavdelningen, NAF 

32. Medarbetarundersökningen i kommunen 

33. Medarbetarundersökningen i kommunen 

34. Medarbetarundersökningen i kommunen 

35. Medarbetarundersökningen i kommunen 

36. Egen mätning i kommunen, Personalsystem 

37. Egen mätning i kommunen, Personalsystem 

38. Egen mätning i kommunen, Personalsystem 

39. Egen mätning i kommunen, Personalsystem 

40. Medarbetarundersökningen i kommunen 

41. Medarbetarundersökningen i kommunen 

42. Egen mätning i kommunen, Personalsystem 

43. Egen mätning i kommunen, Personalsystem 
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44. Medarbetarundersökningen i kommunen 

45. Medarbetarundersökningen i kommunen 

46. Medarbetarundersökningen i kommunen 

47. Egen mätning i kommunen, Personalsystem 

48. Egen mätning i kommunen, Personalsystem 

49. Egen mätning i kommunen, Personalsystem 

50. Egen mätning i kommunen, Ekonomisystem 

51. Egen mätning i kommunen, Ekonomisystem 

52. Egen mätning i kommunen, Ekonomisystem 

53. Egen mätning i kommunen, Ekonomisystem 

54. Egen mätning i kommunen, Inköpsanalys 

55. Egen mätning i kommunen, Inköpsanalys 

56. Egen mätning i kommunen, Inköpsanalys 

57. Egen mätning i kommunen, Inköpsanalys 

58. Egen mätning i kommunen, Ekonomisystem 

59. Egen mätning i kommunen, Ekonomisystem 

60. Egen mätning i kommunen, Inköpsanalys 

61. Egen mätning i kommunen, Inköpsanalys 

62. Egen mätning i kommunen, Ekonomisystem 

63. Egen mätning i kommunen, Ekonomisystem 

64. Egen mätning i kommunen, Ekonomisystem 

65. Egen mätning i kommunen, Inköpsanalys 

66. Egen mätning i kommunen, Inköpsanalys 

67. Egen mätning i kommunen, Inköpsanalys 

68. Extern enkätundersökning, fastighetsavdelningen, KSF 

69. Extern enkätundersökning, fastighetsavdelningen, KSF 

70. Extern enkätundersökning, fastighetsavdelningen, KSF 

71. Egen mätning, fastighetsavdelning, KSF 

72. Egen mätning, fastighetsavdelning, KSF 

73. SCB och Skolverket. ID i Kolada: N15508 

74. SCB och Skolverket. ID i Kolada: N15507 

75. SCB och Skolverket. ID i Kolada: N15428 

76. Skolverket (Siris) ID i Kolada: N15814 

77. Grundskolans elevenkät, BUF 

78. Grundskolans elevenkät, BUF 

79. Skolverket. ID i Kolada: N17464 

80. Skolverket. ID i Kolada: N18944 

81. Skolverket. ID i Kolada: N18945 

82. SCB. ID i Kolada: N18409 

83. Myndigheten för yrkeshögskola, MYH 

84. Grundskolans elevenkät, BUF 

85. Kungliga biblioteket och SCB. ID i Kolada: N09805 

86. Kungliga biblioteket och SCB. ID i Kolada: N09811 

87. Riksidrottsförbundet. ID i Kolada: U09803 

88. Kulturrådet. ID i Kolada: N09890 

89. Medborgarundersökning SCB. ID i Kolada: N00590 

90. Socialstyrelsen. ID i Kolada: U23471 

91. Socialstyrelsen. ID i Kolada: U21468 

92. SKR brukarundersökning. ID i Kolada: U28570 

93. SKR:s brukarundersökning. ID i Kolada: U30453 
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94. SKR:s brukarundersökning. ID i Kolada: U33594 

95. Egen mätning i kommunen. ID i Kolada: U21401 

96. Egen mätning i kommunen. ID i Kolada: U21401 

97. Socialstyrelsens äldreenkät. ID i Kolada: U21463 

98. Socialstyrelsens äldreenkät. ID i Kolada: U23461 

99. SKR brukarbedömning LSS. ID i Kolada: U28663 

100. SKR brukarbedömning IFO. Genomförs jämna år. ID i Kolada: U30450 

101. Egen undersökning i kommunen. ID i Kolada: U00810 

102. SKR. ID i Kolada: U07447 

103. Byggaktörsenkäten, SBN. 

104. Medborgarundersökningen. ID i Kolada: N00605 

105. Servicemätning extern leverantör, KSF. 

106. Servicemätning extern leverantör, KSF. 

107. SCB Medborgarundersökningen. ID i Kolada: N00600 

108. SCB Medborgarundersökningen. ID i Kolada: N00602 

109. SCB Medborgarundersökningen. ID i Kolada: N00601 

110. SCB Medborgarundersökningen. ID i Kolada: N00603 

111. Svenskt Näringsliv. ID i Kolada: U40402 

112. Svenskt Näringslivs enkät 

113. SKR. ID i Kolada: U07451 

114. Kommunens egna mätning, Näringslivsavdelningen, NAF  

115. Intern statistik, Näringslivsavdelningen, NAF 

116. Intern statistik, Arbetsmarknadsavdelningen, NAF 

117. SCB. ID i Kolada: N07917 

118. Upphandling Södertörn 

119. Intern statistik, Fordonsenheten SBF 

120. Intern statistik, Fordonsenheten SBF 

121. Intern statistik, Fordonsenheten SBF 

122. Intern statistik, Fordonsenheten SBF 

123. Intern statistik, Fordonsenheten SBF 

124. SMHI. 

125. Intern statistik, Ekomatcentrum. ID i Kolada: U07514 

126. Intern statistik, Kostenheten, BUF 

127. Intern statistik, Kostenheten, BUF 

128. Intern statistik, VA, SBF 

129. Intern statistik, Planenheten och Stadsmiljö, KSF 

130. Intern statistik, Planering och hållbarhet (MEX), KSF 

131. Fastighetsavdelningen, KSF 
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Diarienummer 

 

Datum 

2022-11-09 

Upprättad av 

Alliansen / kommunstyrelseförvaltningen 

Granskad/beslutad av 

 

Version 

November – 1.0 

 

Postadress  
149 81 Nynäshamn 

Besöksadress 
Stadshusplatsen 1 
Nynäshamn 

Telefon/Fax 
kontaktcenter 
08-520 680 00  
08-520 140 08 fax 

E-post/Webb 
kontaktcenter@nynashamn.se 
www.nynashamn.se 

Bankgiro/Plusgiro 
620-0216 Bankgiro 
63 45-3 Plusgiro 

Organisationsnummer 
212000-0233 
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