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Läget i korthet  

Konjunktur och omvärld 

Liksom under 2015 fortsätter Sveriges ekonomi att utvecklas starkt under 2016, 

till skillnad från situationen i många andra Europeiska länder. Arbetsmarknaden i 

Sverige förväntas befinna sig i högkonjunktur från och med halvårsskiftet 2016. 

Detta innebär en positiv utveckling av skatteunderlaget generellt sett i riket.  

 

Det mycket stora antalet asylsökande personer som kom till Sverige 2015 har 

ställt många kommuner inför stora utmaningar. Nacka kommuns ökade mot-

tagande av nyanlända och ensamkommande barn ställer kommunen inför nya 

utmaningar utifrån uppdraget som kommun. En stor utmaning som Nacka delar 

med många kommuner är att skapa bostäder för nyanlända flyktingar och ensam-

kommande barn.  

 

Många kommuner i landet har under flera år haft stora svårigheter att rekrytera 

personal inom socialtjänstens områden. Nacka har tidigare varit förskonade och 

klarat av kompetensförsörjningen, men nu märks svårigheterna också i Nacka. 

Konsulter har fått tas in och sjukskrivningar p.g.a. utmattningsskäl har ökat. 

Liksom i landet i stor ökar sjukskrivningarna bland alla kommunens medarbetare 

också generellt. 

 

Befolkningstillväxten i kommunen var vid ingången av 2016 knappt 98 000 

personer och i slutet av april nästan 98 500 personer. Befolkningstillväxten var 

ganska jämnt utspridd över hela kommunen. Under perioden har inflyttningen 

fortsatt i den nybyggda hyresrätterna på Lokomobilvägen i Nacka strand. Prog-

nosen för helåret är att folkmängden kommer att uppgå till lite drygt 100000 

personer i slutet av året.  

Kommunens ekonomiska utfall bättre än budget och 

positiv årsprognos 

Det ekonomiska utfallet för perioden januari-april var 65 miljoner kronor vilket 

var 44 miljoner kronor bättre än budget. Den sammantagna årsprognosen för 

2016 är 142 miljoner kronor, vilket är 42 miljoner kronor bättre än budget. Det 

som bidrar till den positiva avvikelsen är att skatteintäkterna, kommunens 

reavinster från försäljningar och finansnettot ser ut att bli högre än budgeterat.  

 

Flera nämnder prognostiserar också överskott. Nämndernas sammantagna 

årsprognos är 23 miljoner kronor bättre än budget. Både socialnämnden och 

äldrenämnden, som haft underskott de senaste åren, lämnar nu årsprognoser som 

ligger i linje med eller bättre än budget, vilket är mycket positivt. Tre nämnder 

lämnar dock årsprognoser som innebär underskott; utbildningsnämnden (-6 
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miljoner kronor), arbets- och företagsnämnden (-2,5 miljoner kronor) och 

kulturnämnden (-2 miljoner kronor). 

 

Avvikelser årsprognos jämfört med budget för 2016 

 
 

Något förbättrad årsprognos jämfört med mars 

I mars lämnades en årsprognos för kommunen på 138 miljoner kronor, vilket 

innebär att den aktuella prognosen är 4 miljoner kronor högre. Prognosen för 

nämndernas samlade resultat ligger betydligt högre, vilket främst beror på att 

socialnämnden och äldrenämnden, som tidigare befarat underskott, nu alltså 

lämnar positiva årsprognoser. När det gäller skatteintäkter och utjämning har 

prognosen däremot försämrats med 16 miljoner kronor. 

 

Låg nivå på nettoinvesteringar  

I det senaste beslutet avseende investeringar (tertial 3 2015) var kommunens 

totala prognos för investeringar år 2016 991 miljoner kronor. Många projekt har 

blivit försenade, i stor omfattning p.g.a. personalbrist. Nämndernas prognos för 

helåret 2016 är därför nedskriven med 30 miljoner kronor, till 961 miljoner 

kronor.  

 

Större investeringsprojekt som pågått under tertial 1 är exempelvis Kvarnholms-

förbindelsen och lokalanpassning till genomgångsbostäder av tidigare Strand-

parkens förskola i Älta. Under årets fyra första månader var nettoinvesteringarna 

130 miljoner kronor, vilket motsvarar knappt 14 procent av de investeringar som 

förväntas ske under 2016. Motsvarande period 2015 var nettoinvesteringsutfallet 

93 miljoner kronor, och utfallet för hela 2015 blev 387 miljoner kronor. Utifrån 

detta görs den samlade bedömningen att kommunens investeringsutgifter kom-

mer att uppgå till max 800 miljoner kronor under 2016. 
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Investeringar under 2016 – utfall och nämndernas årsprognos 

 

Tre av fyra finansiella mål nås med prognostiserat resultat 

Fyra finansiella nyckeltal följs för att bedöma huruvida kommunen har en god 

ekonomisk hushållning; nettokostnadsandelen, förändring av självfinansierings-

grad av investeringar och av soliditet samt storleken på kommunens låneskuld. 

Med det prognostiserade resultatet blir nettokostnadsandelen, d.v.s. kostnadernas 

storlek i förhållande till skatteintäkter och utjämning, 97,5, vilket är målet. Likaså 

nås målet att kommunens soliditet ska öka. Kommunens låneskuld ligger kvar på 

samma nivå som vid ingången av 2016, 700 miljoner kronor, som följd av den 

låga investeringstakten, och bedömningen är att låneskulden kommer att hamna 

betydligt lägre än beslutade taket på 1,5 miljarder kronor. Med den prognos för 

nettoinvesteringarna som nämnderna lämnar blir självfinansieringsgraden av 

investeringar lägre än 2015, vilket innebär att målet för nyckeltalet inte nås. 

Sannolikt kommer dock investeringsnivån bli något lägre. 

 

Nämnderna har bra verksamhetsresultat men också utmaningar 

Samtliga nämnder bedömer sina verksamhetsresultat som ”bra”, d.v.s. att målen 

överlag nås. En stor del av nämnderna har inte genomfört mätningar under årets 

första månader men rapporterar att verksamheten löper på enligt plan. 

 

Under våren kom SKL:s rapport för öppna jämförelser inom grundskoleområdet, 

som visade att Nacka kommun hamnade på tredje plast i SKL:s rankning av bästa 

skolkommuner 2015. I rankningen görs en sammanvägning av olika resultatmått 

och hänsyn tas också till kommunens socioekonomiska förutsättningar. Utbild-

ningsnämndens kundundersökningar genomfördes under tertial 1, och de visar 

att en stor andel av föräldrarna och eleverna är nöjda. Dock har en del resultat 

försämrats för gymnasieskolan och där ligger nöjdheten bland Nackaeleverna på 

snittet eller lägre än jämförbara kommuner, till skillnad från förskola och grund-

skola där Nacka generellt sett ligger över snittet. 

 

Arbets- och företagsnämnden rapporterar att kommunens ökade mottagande av 

nyanlända och ensamkommande barn innebär nya utmaningar. Kommunen har 

mött såväl ett stort engagemang och nyfikenhet som oro inför vad flyktingmot-

tagandet innebär. Hittills under 2016 har 43 nyanlända flyktingar fått bostad 
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genom kommunen. Det finns en relativt god planering för bostadsförsörjningen 

för de planerade anvisningarna fram till och med oktober november. För 140 

personer som anvisas i slutet av året finns ännu inte någon planerad 

boendelösning. 

 

Övrigt som nämnderna lyfter fram om verksamheten under årets första fyra 

månader: 

• Fem förskolor, sex grundskolor och fyra gymnasieskolor har mindre än 

80 procent nöjda elever/föräldrar och särskild uppföljning kommer att 

göras av dessa verksamheter. 

• 87 procent fick sitt förstahandsval av skola (92 procent till förskoleklass, 

79 procent till åk 7), målvärde 95 procent. 

• Svårigheter att rekrytera socialsekreterare har nu börjat märkas i Nacka. 

• Många äldre från andra kommuner flyttar till Nackas särskilda boenden 

(under tertial 1 lika många ansökningar som under hela 2015) 

• Inom kultur och fritid har samarbete inletts med andra kommuner i länet 

för att kunna erbjuda barn och unga ett bredare utbud av aktiviteter, 

exempelvis smalare kurser samt aktiviteter för barn med funktions-

nedsättning. 

• Intensivsimskola har erbjudits under våren i samverkan mellan boenden 

för nyanlända flyktingar och simföreningen i Saltsjöbaden med stöd från 

kommunen. 

 

God ekonomisk hushållning under årets första tertial  

Ett arbete pågår med att utveckla kommunens mål- och resultatstyrning. I Mål 

och budget för 2016 fastställdes fyra nya kommunövergripande mål, som ersatte 

de tidigare åtta övergripande målen. Som konstateras i Mål och budget för 2016-

2018 blir 2016 ett mellanår, då nämndernas strategiska mål fortfarande utgår från 

de tidigare övergripande målen. Bedömningen av måluppfyllelse – och därmed 

också bedömningen av huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning – 

görs genom en sammanvägning av nämndernas måluppfyllelse av sina strategiska 

mål. Av stor vikt är också hur de finansiella målsättningarna nås. 

 

Den sammantagna bedömningen är att kommunen har en god ekonomisk 

hushållning. Samtliga nämnder bedömer att måluppfyllelsen för verksamhets-

resultaten är bra och de flesta av nämnderna lämnar årsprognoser som innebär en 

ekonomi i balans med eller bättre än budget. Det är mycket positivt att social-

nämnden och äldrenämnden lämnar positiva årsprognoser, efter flera år med 

underskott. Tre nämnder prognostiserar underskott, dock är dessa underskott 

relativt små, och den sammantagna bilden är att nämnderna har en fortsatt god 

ekonomisk styrning och kostnadskontroll. 

 

Måluppfyllelsen ser ut att bli god när det gäller kommunens finansiella mål-

sättningar, där bland annat nivån för kommunens resultatöverskott nås. Det är 

positivt med tanke på de investeringar som planeras att göras under året.  
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Det har ännu bara gått fyra månader in i 2016 och risker för såväl verksamhets-

resultat som ekonomi finns. Inom flera av kommunens verksamheter är det svårt 

att rekrytera medarbetare, vilket försämrar kommunens förutsättningar att leve-

rera tjänster och en livsmiljö med hög kvalitet till medborgarna, till förseningar i 

tänkta projekt och leder också i vissa fall till fördyring, då konsulter måste tas in. 

Flera nämnder lyfter också att prognoser är osäkra när det gäller kostnader för-

knippade med mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn. 



Nacka kommun  /  2016-04-14 

7 (31) 

 

Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare 

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-mars 2016 var 6,9 procent, vilket 

innebär en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande period 

2015. Den långa sjukfrånvaron (sjukperioder överstigande 59 dagar) uppgick till 

32,4 procent av den totala sjukfrånvarotiden, vilket är en ökning med 0,3 

procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Den korta sjukfrånvaron 

(sjukperioder understigande 60 dagar) ligger för årets första tre månader på 4,6 

procent vilket är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande 

period i fjol.  

 

 
  

Korttidsjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 5,1, vilket är en ökning med 0,5 

procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Korttidssjukfrånvaron för 

män uppgår till 3,1 procent, vilket är en minskning med 0,1 procentenheter 

jämfört med motsvarande period i fjol. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala 

sjukfrånvaron för kvinnor ligger på en oförändrad nivå för perioden och uppgår 

till 33,4 procent, Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron för män 

uppgår till 30 procent, vilket är en ökning med 4,7 procentenheter jämfört med 

motsvarande period i fjol. 

  

Den högsta sjukfrånvaron, inom de större yrkesgrupperna, finns som tidigare år 

inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och förskolearbete. Den totala 

sjukfrånvaron för medarbetare som arbetar med vård- och omsorgsarbete uppgår 

för perioden till 8,5 procent, vilket är en ökning med 1,1 procentenheter jämfört 

med motsvarande period i fjol. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare som 

arbetar inom skol- och förskolearbete uppgår för perioden till 7,1 procent, vilket 

är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.  

 

Kommunens arbete med att sänka korttidssjukfrånvaron har intensifieras under 

våren genom att bl. a utveckla de obligatoriska hälsosamtalen som chefer genom-

för med medarbetare med upprepad sjukfrånvaro och genom nytt samarbete med 

företagshälsovården kring hälsosamtal. Utbildningar för alla chefer och skydds-

ombud har genomförts under våren i den nya föreskriften kring organisatorisk 

och social arbetsmiljö för att öka kunskaperna kring framgångsfaktorer för attrak-

tiva arbetsplatser och tidiga signaler på ohälsa.  

 

En fördjupad analys av sjuktalen och kostnaderna för sjukfrånvaron pågår och 

kommer att redovisas vid nästa tertialuppföljning.  

 

Total sjukfrånvaro perioden 

januari-mars (procent) 2013 2014 2015 2016

Förändring 

2015-2016

Summa kvinnor och män 6,1 5,8 6,3 6,9 0,6

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

Män 3,9 3,2 4,3 4,3 0,0

Skillnad mellan könen 2,9 3,4 2,6 3,4 0,8
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Fördjupad ekonomisk analys  

I detta avsnitt kommenteras utfall och årsprognos gällande drift och investeringar 

mer i detalj. En längre redogörelse om kommunens finansförvaltning lämnas görs 

också. 

Resultaträkning 

 
 

Verksamhetens intäkter och kostnader: Verksamhetens intäkter uppick till 452 

miljoner kronor för perioden januari-april. Det var 4 procent lägre än budgeterat. 

Avvikelsen beror på lägre intäkter för taxor och avgifter inom bygglov och 

lantmäteri samt lägre statsbidrag för bostadsbyggande och 20 miljoner kronor 

lägre statsbidrag för flyktingmottagande från Migrationsverket. I årsprognosen 

ingår en ökning jämfört med budget avseende reavinster för försäljning av 

anläggningstillgångar med 14 miljoner kronor t.ex. ger en försäljning av en tänkt 

skolbyggnad på Kvarnholmen i gamla Makaronifabriken en reavinst på 22 

miljoner kronor.  

 

Verksamhetens kostnader uppgick till knappt 2 miljarder kronor för perioden 

januari-april. Det är en minskning mot budget med 42 miljoner kronor eller 2 

procent. Under perioden har kommunens kostnader för skötsel och underhåll av 

gator och parker varit lägre än budgeterat. Många planerade åtgärder kommer 

istället att utföras senare under året. Kommunens kostnader för flyktingmot-

tagande har hittills i år varit 20 miljoner kronor lägre än budgeterat. Istället har 

kostnaderna för gymnasieskola och äldreomsorg varit högre. Den samlade års-

prognosen för verksamhetens kostnader beräknas blir 32 miljoner kronor lägre än 

budget.  

 

Skatteintäkter och generella statsbidrag: Skatteintäkter inklusive generella 

statsbidrag och utjämning visade för perioden januari-april ett överskott jämfört 

med budget med cirka 4 miljoner kronor, varav skatteintäkter 3 miljoner kronor 

och generella statsbidrag 1 miljon kronor. Periodens skatteintäkter har belastats 

med negativ slutavräkning för år 2015 på 4,4 miljoner kronor.  

 

Årsprognosen för skatter och generella statsbidrag är ett överskott på totalt 14 

miljoner kronor. Skatteintäkterna beräknas bli 5 miljarder kronor, vilket är drygt 

Helår 2016

Mnkr Utfall Budget Avvikelse Årsprognos Årsbudget Avvikelse

Verksamhetens intäkter 452 470 -18 1 383 1 401 -18

Verksamhetens kostnader -1 943 -1 985 42 -5 895 -5 927 32

Avskrivningar -69 -77 8 -227 -232 5

Verksamhetens nettokostnader -1 560 -1 592 32 -4 739 -4 759 19

Skatteintäkter 1 667 1 663 3 5 000 4 990 10

Generella statsbidrag och utjämning -34 -35 1 -102 -106 4

Finansiella intäkter -1 1 -3 22 25 -3

Finansiella kostnader -7 -17 10 -38 -50 12

Årets resultat 65 21 44 142 100 42

Januari-april 2016
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10 miljoner kronor bättre än budget. Orsaken är främst en betydligt starkare 

sysselsättningstillväxt och skattunderlagprognos, där såväl arbetade timmar som 

timlönen förväntas öka.  

 

De generella statsbidraget ger en positiv avvikelse på drygt 4 miljoner kronor 

jämfört med budget (-106 miljoner kronor). Det generella statsbidraget för 

flyktingmottagande bidrar till den positiva avvikelsen medan främst kostnads-

utjämningen men även fastighetsavgiften medför en negativ avvikelse.  

 

Finansiella intäkter och kostnader: Lägre utfall än budget för finansiella int-

äkter beror på att utdelningen från dotterbolaget Nacka stadshus blev 2,8 mil-

joner kronor lägre än förväntad utdelning som bokfördes i årsbokslutet 2015. 

Lägre utfall än budget för finansiella kostnader beror på den låga skuldsättningen 

samt lägre räntekostnader för pensionsskulden. Låneskulden ligger kvar på 700 

miljoner kronor vilket var samma som i årsbokslutet för 2015. 

 

Årets resultat: Sammantaget blev det ekonomiska utfallet för perioden januari-

april 65 miljoner kronor, vilket var 44 miljoner kronor bättre än budget. Den 

sammantagna årsprognosen för 2016 är 142 miljoner kronor, vilket är 42 miljoner 

kronor bättre än budget. Det som bidrar till den positiva avvikelsen är att skatte-

intäkterna, kommunens reavinster från försäljningar och finansnettot ser ut att bli 

högre än budgeterat.  

 

Uppföljning av finansiella nyckeltal 

För att följa upp att kommunen har en god ekonomisk hushållning görs en 

uppföljning av kommunens finansiella nyckeltal, soliditet, nettokostnadsandel, 

självfinansiering av investeringar samt låneskuld.  

 

 
 

Soliditet för perioden uppgår till 39,1 procent vilket är en ökning med 0,7 

procentenheter jämfört med i årsbokslutet 2015. Soliditeten inklusive ansvars-

förbindelser uppgår till 17 procent, en ökning med 1,1 procentenheter sedan 

årsbokslutet 2015. Ökningen beror på det positiva resultatet på 65 miljoner 

kronor för perioden samt att ansvarsförbindelsen avseende pensioner sjunker. 

Målet att soliditeten ska öka är därmed uppfyllt. 

 

Årsprognosen för nettokostnadsandelen är 97,5 procent, en klar förbättring 

jämfört med årsbokslutet 2015 då motsvarande belopp uppgick till 98,7 procent. 

Finansiella nyckeltal Målvärde Utfall 2016
Läge 

2016
Utfall 2015

Nettokostnadsandel >97,5 % 97,5% 98,7%

Soliditet* Ska öka +0,7 % -enheter +0,3 % -enheter

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse* Ska öka +1,1 % -enheter +1,7 % -enheter 

Självfinansieringsgrad av investeringar Ska öka 41% 81%

Låneskuld (målvärdet är beslutat tak) 1,5 mdkr 700 mdkr 700 mdkr

*avser utfall för perioden 2016-04
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Förbättringen beror på att skatteintäkterna har ökat mer än vad nettokostnaderna 

har gjort. Det som starkt bidrar till detta är nämndernas positiva budgetföljsam-

het. Om årsprognosen för årets resultat står sig kommer alltså målet för netto-

kostnadsandelen (97,5 procent) att uppnås. 

 

Årsprognosen för självfinansieringsgrad av investeringar är 41 procent, vilket är 

en minskning sedan årsbokslutet 2015. Om prognosen håller i sig kommer målet 

om att självfinansieringsgraden ska öka inte att hållas.  

 

Låneskulden per sista april uppgår till 700 miljoner kronor. Det är på samma nivå 

som i årsbokslutet 2016. Kommunens låneskuld vid utgången av 2016 kommer 

med stor sannolikhet att ligga betydligt lägre än det beslutade taket på 1,5 miljar-

der kronor.  

 

Investeringar 

I senaste beslutade budget (tertial 3 år 2015) var kommunens totala prognos för 

investeringar år 2016 991 miljoner kronor. Nettoutfallet av kommunens inves-

teringar under perioden var 130 miljoner kronor. Under första tertialen 2016 har 

flera projekt blivit försenade och skjutits framåt i tiden.  

 

Exempel på projekt som blivit framskjutna inom natur- och trafiknämnden är 

bl.a. projekt strandpromenader, Älta strandnära park och Utepaketet – näridrotts-

platser. En av orsakerna till förseningarna är personalbrist som resulterar i att det 

inte går att genomföra projekt inom planerade tidsramen. 

 

Även inom fastighetsområdet är flera projekt framflyttade p.g.a. personalbrist. 

Några av de största framflyttade projekten är komponentinvesteringar, reinvest-

ering i äldre förskolor, kundvalsanpassning, köks- och matsalsombyggnader, arb-

etsmiljöåtgärder i kommunägda byggnader. 

 

På grund av förseningar har nämnderna reviderat prognosen för investeringar, 

och den ligger nu på 961 miljoner kronor, 30 miljoner kronor lägre än vid tertial 3 

2015.   

 

 

Stora nettoinvesteringar tertial 1 2016 IB Inkomster Utgifter Netto UB

tkr

Södra Hedvigslund Älta -44 597 26 439 -19 973 6 466 -38 131

Finnboda varv -2 425 4 542 -130 4 412 1 987

Ältabergs verksamhetsområde -53 746 1 951 -89 1 862 -51 885

Kvarnholmsförbindelsen -155 569 0 -24 064 -24 064 -179 632

Ny påfartsramp vid Björknäs -29 133 0 -11 318 -11 318 -40 451

Reinvestering ledningsnät -21 619 0 -6 817 -6 817 -28 436

Strandparkens förskola lokalanpassning 4 441 0 -4 939 4 939 -498

Driftövervakningssystem skolor /förskolor 0 0 -5 013 -5 013 -5 013

Norra skuru -26 434 83 -4 404 -4 321 -30 754

Reinvestering gatubelysning 2016 -2 339 0 -3 244 -3 244 -5 583



Nacka kommun  /  2016-04-14 

11 (31) 

 

*IB står för ingående balans, d.v.s. föregående års sammanlagda belopp, och UB står för utgående 

balans, vilket är IB plus periodens utfall. 

 

 
 

En fortsatt aktiv finansförvaltning 

Kommunen fortsätter under 2016 sitt aktiva arbete med att utveckla finans-

förvaltningen. Minst en gång i månaden träffas finansgruppen, där ekonomi-

direktör, budgetchef, controller redovisning och kassafunktionen deltar, för 

genomgång av kommande likviditetsbehov. Med utgångspunkt från likvid-

itetsprognosen, till stor del baserad på information både från verksamheten, 

beslutas vilka upplåningar eller placeringar som ska genomföras för perioden. 

Under perioden januari till april har kommunen vid sex tillfällen gjort certifikat-

upplåning med nio affärer som följd samt två placeringar. Samtliga upptagna 

certifikalån är en refinansiering för lån som förfallit, medan placeringar är en 

utökning. Ingen obligationsupplåning har genomförts. 

 

Under hösten 2015 genomförde revisorerna (Ernst & Young) en granskning av 

finanshanteringen. De noterade särskilt att processen för att bedöma 

prognostiserade likviditetsflöden har förbättrats väsentligt under senare tid, men 

rekommenderade andra utvecklingspunkter. Vissa åtgärder har genomförts såsom 

uppdatering av delegationsordning, rutiner för delegationbeslut samt utveckling 

av säkringsredovisning, medan arbetet kring uppdatering av reglementet kring 

medelsförvaltning är påbörjat. 
 

Investeringar per nämnd (mnkr)
Utfall T1 2016 

(netto)

Prognos 2016 

(netto)

Kommunstyrelsen (KS) -102 -741

   Stadsledningskontoret och stödenheter ( KS) -1 -16

   Enheten för fastighetsutveckling och lokalenheten (KS) -45 -431

   Lokalenheten

   Exploateringsenheten (KS) -55 -268

   Myndighets-& huvudmannaenheter

   Välfärd skola (KS) -1 -25

   Välfärd samhällsservice (KS) 0 -2

Arbets- och företagsnämnden 0 0

Fritidsnämnden -1 -6

Kulturnämnden 0 -1

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 0 -1

Natur-och trafiknämnden -26 -210

   Gata, trafik, park och natur -17 -125

   Avfallsverket 0 -10

   VA-verket -9 -75

Socialnämnden -1 -3

Utbildningsnämnden 0 0

Äldrenämnden 0 0

Överförmyndarnämnden 0 0

Totalt nettoinvesteringar per nämnd -130 -961
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Finansrapport 

Kommunens hade ett positivt saldo på likvidkontona den 30 april 2016, på 118 

miljoner kronor, samt en checkkredit på 1 miljard kronor. I syfte att diversifiera 

låneportföljen har kommunen tillgång till flera lånealternativ såsom ett obli-

gationsprogram (Medium Term Note program) som uppgår till 1 miljard kronor, 

varav 300 miljoner nyttjats, och ett certifikatprogram som uppgår till 1 miljard 

kronor, varav 400 miljoner har nyttjats. Genom att fortfarande vara aktiv och 

närvarande på marknaden säkerställer Nacka att investerarna fortsätter att ha 

intresse av att finansiera kommunens verksamhet till bästa villkor.  

 

Kommunens låneskuld låg i slutet av tertial 1 kvar på 700 miljoner kronor, vilket 

är samma nivå som vid ingången av 2016. 

 

Kommunens överskottslikvid på 250 miljoner kronor den sista april var placerad 

hos Swedbank i deposit med förfall om 6 månader (förfall augusti och 

september). Placeringarna har ökat med 50 miljoner kronor jämfört med årets 

början, till följd av en lägre investeringstakt än planerat. 

 

 
Nivån på låneskulden är den lägsta på mer än fem år, vilket är en effekt av den 

fastighetsförsäljning som genomfördes i slutet av 2014 och som förändrade 

Nacka kommuns finansiella ställning väsentligt. Överskottslikvid uppstod, vilket 

placerades kortsiktigt för att användas vid investeringar i stället för upplåning. 

Den låga låneskulden är en god plattform inför framtiden, då lånebehovet 

återigen förväntas öka till följd av kommunens ökade befolkningstillväxt.  
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Ovanstående sammanställning visar nuvarande externa skuldsättning exklusive 
utnyttjandet av checkkrediten hos Nordea. 
 

I februari sänkte Riksbanken reproräntan till den historiskt lägsta nivån, -0,5 

procent. Marginalen jämfört med stibor har vid upplåningen ökat men då stibor 

varit negativ har certifikatlån ändå upplånats till negativ ränta. Marginalerna (0,21 

procent) har ökat jämfört med motsvarande period förra året (0,13 procent), men 

minskat något jämfört med årsskiftet. 

 

Den genomsnittliga räntan uppgår till 2,45 procent, vilket är högre än mot-

svarande period förra året. Det som drar upp snitträntan är främst de utestående 

ränteswapparna som uppgår till totalt 700 miljoner kronor. Exkluderas dessa 

skulle den genomsnittliga räntan varit -0,05 procent. Placeringarna har skett till 

positiv ränta. 

 

Att Nacka kan finansieras sig billigt på kapitalmarknaden är viktigt för framtiden 

då kommunen, för att klara framtida investeringsbehov till följd av den ökade 

tillväxten av kommunens befolkning, åter förväntas öka sin skuldsättning.  

  

Att låneskulden har minskat kraftigt under det senaste 1-2 åren medför att 

portföljen fortfarande är utanför ramarna för räntebindning och kapitalbindning. 

Givet prognosen om nyupplåning de närmsta åren kommer portföljen hamna 

inom policyramarna efterhand som ny finansiering upphandlas. Danskebank är 

störst långivare vid balansdagen (50 procent) då de lämnat bästa räntan, vilket 

innebär att vi, till skillnad från vid årsskiftet, ligger inom kommunens reglemente. 

 

Porfföljdata

Policy 30/4 31/12 31/8 30/4

2016 2015 2015 2015

Nettoskuld (tkr) 700 000 700 000 700 000 900 000

Derivatvolym (% av skuld) 100% 100% 100% 78%

Ränta 2,45% 2,46% 2,27% 1,73%

Marginal 0,21% 0,27% 0,19% 0,13%

Ränterisk (12 mån, tkr) 0 0 0 2 284 310

Räntekostnad (12 mån, tkr) 17 606 000 17 688 350 16 317 000 16 101 750

Räntebindningstid (år) 1-5 år 4,75 5,05 5,46 4,46

Räntebindning (<1 år) Max50% 0% 0% 0% 22%

Kapitalbindningstid (år) 0,79 0,84 0,99 0,85

Kapitalbindning (<1 år) Max50% 57% 57% 57% 67%

Antal lån 6 8 6 8

Största långivare Danske Bank Danske Bank Danske Bank Handelsb

Största långivare (andel) Max50% 50% 63% 63% 44

Störta derivatmotpart Nordea Nordea Nordea Nordea

Största derivatmotpart (andel) 57% 57% 57% 57%
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Figur Förfalloprofil 

 
I ovanstående diagram framgår fördelningen mellan ränte- och kapitalbindning 

dvs när nästa ränteomsättning respektive kapitalförfall sker. Kapitalbindningen 

ligger inom 1-2 år vilket är naturligt då större delar av portföljen är finansierat 

kort (3 månader) via certifikatprogrammet. Övrig finansiering på 300 miljoner 

kronor är obligation som har drygt 1 år i återstående löptid. Räntebindningen har 

skapats med hjälp av ränteswappar, totalt 700 miljoner kronor, som innebär att en 

fast ränta betalas med löptider från 2018 till 2022. 

 

Vi ser ett fortsatt stort intresse från investerarna när det gäller placering i 

kommunpapper. Emissioner av certifikat har sänkt finansieringskostnaderna 

väsentligt för kommunen och vi ser fortsatt ett mycket stort intresse. I kapital-

marknaden däremot, har den stibor som fixas gällt vilket innebär att Nacka i flera 

emissioner har finansierat sig till negativ ränta. I utestående obligationslån betalas 

emellertid marginalen på 0,19 procent givet att stibor är fastställt till 0 procent. 

Säkringen i låneportföljen har effektivitetstestats och är uppfylld.   

Motpartsfördelning 

Kommunen har arbetat aktivt med alla banker för att säkerställa en god spridning 

av krediterna. I nuläget kvarstår enbart kapitalmarknadsfinansiering fördelat på 

följande motparter. Inga ränteswappar har stängts eller omstrukturerats. 

 

 
 

Motpartstabell

(Tkr) Nominellt Relativt Nominellt Relativt

(lån) (lån) Antal (derivat) (derivat) Antal

Danske bank 350 000 50% 3

Handelsbanken 275 000 39% 2 100 000 14% 1

Nordea 400 000 57% 4

SEB 100 000 14% 1

Swedbank 75 000 11% 1 100 000 14% 1

Summa 700 000 100% 6 700 000 100% 7
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Nämnderna analys 

I det följande sammanfattas nämndernas verksamhet och ekonomiska utfall för 

årets första fyra månader fram. Sammanfattningen görs utifrån nämndernas egn 

bokslut. Nedan visas nämndernas ekonomiska utfall för perioden och prognos 

för helåret 2016. 

 

Utfall och årsprognos för nämnder och verksamheter  

 
 

       =nämnden/verksamheten prognostiserar underskott 

Kommunstyrelsen 

Verksamhet  

Lokalenheten arbetar med flera aktiviteter för att öka nöjdheten bland sina 

hyresgäster, då nöjd-kund-index har sjunkit under senaste tiden. Enheten har 

under perioden skapat flera boenden för nyanlända flyktingar i exempelvis 

tomställda skolor och bostadsrättsföreningar och också genom inhyrning av 

boenden från privatpersoner. Ett boende för ensamkommande barn skapades i 

en tomställd villa och driftsattes i mars. Ett intensivt arbete pågår med att planera 

flera alternativa lösning för att möta alla sorters behov av boende. 

 

Driftredovisning (mnkr)

Utfall 

2016-04

Budget 

2016-04

Avvikelse 

för 

perioden

Avvikelse 

för års-

prognos

Kommunstyrelsen totalt -14 -39 25 21

  Kommunfullmäktige (KS) -1 -2 0 0

   varav revision 0 -1 0 0

  Kommunstyrelsen (KS) -21 -30 10 10

   varav tunnelbanan -3 -13 10 10

  Stadsledning & stödenheter (KS) -33 -30 -2 0

  Södertörnsbrandförsvar (KS) -12 -12 0 0

  Fastighetsutveckling (KS) 2 2 0 0

  Lokalenheten (KS) 16 8 9 12

  Myndighet- och huvudmannaenheter (KS) 1 1 0 -1

  Välfärd skola (KS) 18 11 6 0

  Välfärd samhällsservice (KS) 4 3 1 0

Arbets- och företagsnämnden -61 -60 -1 -3

Fritidsnämnden -43 -45 2 1

Kulturnämnden -44 -43 -1 -2

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden -10 -10 1 0

Natur- och trafiknämnden -64 -85 21 4

Socialnämnden -226 -229 3 7

Utbildningsnämnden -871 -865 -6 -6

Äldrenämnden -237 -239 2 1

Överförmyndarnämnden -2 -2 0 -1

Finansförvaltningen (skatter, finans, pensioner, reavinster) 1 648 1 650 -1 19

Summa Nacka kommun 65 21 44 42
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Enheten för fastighetsutveckling rapporterar att produktionen av förskolan 

Lotsen, med åtta avdelningar på Lots- och Galärvägen i Boo är i slutfasen och 

inflyttning beräknas ske i augusti. Projektavslut pågår gällande ombyggnad av 

Myrsjöskolans skolkök och provisorisk parkering vid Sickla skola. I det nya 

avtalet för strategisk partnering har enheten under första halvåret arbetet med 

upphandling av resurser samt projektering av Myrsjöskolan/Rödmyrans och 

Utskogens förskola, bägge under bygglovsprövning för byggstart till hösten. 

Avtalet omfattar även byggnation av sociala bostäder. 

 

Inom Välfärd skola har kundundersökningar genomförts inom förskola, grund-

skola och gymnasieskola och resultatet visar en fortsatt hög nöjdhet bland elever 

och föräldrar i Nackas kommunala förskolor och skolor. En ökning i nöjdhet 

syns inom årskurs 8 och fritidshem. Inom gymnasieskolan behöver skolorna för-

bättra hur informationen till eleven ser ut under kursernas gång. 80 procent av 

eleverna på YBC och Nacka gymnasium kan rekommendera sina skolor, vilket är 

höga siffror. Skolvalet visade att många av de kommunala skolorna är populära 

och flera skolor har nått sitt kapacitetstak.  

 

Inom Välfärd samhällsservice arbetar man vidare med att åstadkomma del-

aktighet för sina olika målgrupper, vilket är en utmaning när det gäller personer 

med nedsatt kognitiv förmåga.  En metod som här visat sig vara en framkomlig 

väg inom LSS-verksamheterna är Happy-or-Not, en digital metod för mätning av 

direkt kundrespons. Inom Nacka seniorcenter har en verksamhet fått beviljade 

stimulansmedel för att utveckla kvalitet och trygghet på demensenheterna natte-

tid.  

 

Risk- och konsekvensbedömning för tunnelbaneavtalet  

Under hösten 2014 togs en risk- och konsekvensanalys gällande tunnelbane-

avtalet fram. I den lyftes de som bedöms vara de största riskerna för Nacka 

kommuns del med utbyggnaden av tunnelbana till Nacka fram. Det som fortsatt 

bedöms som mest kritiskt i dagsläget är att öka effektiviteten i stadsbyggnads-

processen, så att kommunen kan klara sitt åtagande avseende takten i bostads-

byggandet fram till 2030. I en uppföljning som gjorts av stadsbyggnadsprojekt i 

förhållande till mål om nya bostäder och arbetsplatser (KFKS 2016/293) fram-

kommer att utifrån den gällande genomförandeplaneringen, och de uppdaterade 

tidplanerna i de enskilda stadsbyggnadsprojekten, är bedömningen att det finns 

goda förutsättningar att nå kommunens övergripande mål gällande bostads-

byggande och nya arbetsplatser. 

 

Som konstaterades i årsbokslutet för 2015 så klarar stadsbyggnadsprocessen av 

kompetensförsörjningen i dagsläget, men det är svårt att få tag på nyckel-

kompetens. Av stor vikt för kompetensförsörjningen att Nacka är en attraktiv 

arbetsgivare både för befintlig personal och kommande medarbetare.  
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Insatta resurser  

Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsen för perioden var 25 miljoner 

kronor bättre än budget. Prognosen för helåret är ett överskott på 21 miljoner 

kronor jämfört med budget. Medfinansiering av tunnelbanan innebär lägre KPI-

uppräkning och därmed lägre kostnader med drygt 9,5 miljoner kronor.  

 

Lokalenheten och enheten för fastighetsutveckling hade ett sammantaget utfall 

för perioden på 19 miljoner kronor, vilket var 9 miljoner kronor över budget. 

Årsprognosen för enheterna är sammanlagt 40 miljoner kronor, vilket är 12 

miljoner kronor än budget. Den positiva avvikelsen beror på ökade hyresintäkter 

kopplat till lokaler som hyrs av kultur- och fritidsnämnden, högre försäkrings-

ersättning för Långsjöns förskola, som brann ned, lägre kostnader för underhåll 

och skötsel än budgeterat samt lägre kapitaltjänstkostnader. 

 

Välfärd skola hade ett ekonomiskt utfall för perioden som var 17,7 miljoner 

kronor, vilket var 6,4 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen för helåret är 

en ekonomi i balans. Välfärd skola har ett budgeterat överskottsmål på 9,2 

miljoner kronor. I en långsiktig bedömning av risker och utmaningar lyfter 

produktionsdirektören bl.a. fram ett fortsatt lågt underlag av förskolebarn, 

lärarbrist och höga lärarlöner och ett gott mottagande och snabb integrering av 

nyanlända elever i verksamheten. 

 

Välfärd samhällsservice hade ett ekonomiskt utfall för perioden som innebar ett 

överskott med 1,4 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen för helåret är 

en ekonomi i balans.  

 

Lägesrapportering avseende särskilda uppdrag till nämnden i Mål 

och budget 2016-2018 

 Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att införa uppdaterad 

gränsdragningslista i interna hyreskontrakt per 1 maj 2016, huvudsakligen 

innebärande att yttre skötsel och snöröjning flyttas från hyresgästen till 

hyresvärden. Införandet av ny gränsdragningslista som styr 

ansvarsfördelningen mellan verksamheterna och fastighetsägaren 

(lokalenheten) pågår sen den 1 maj. Den nya gränsdragningslistan 

kommuniceras med varje kund och kommer också att läggas på fastighets 

hemsida på intranätet. 

Risk Läge

Vi klarar inte takten i bostadsbyggandet

   Kompetensförsörjning

   Vikande efterfrågan på bostäder/mark

   Hinna bygga ut välfärdstjänster

   Opinionen hos medborgarna

Tunnelbanan blir försenad och dyrare
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 Kommunstyrelsen gav i uppdrag att inventera golv och inomhusmiljön på 

förskolorna och ta fram en åtgärdsplan, inom ramen för en särskild 

satsning för en ”giftfri förskola”. Lokalenheten har som plan att planera 

in ett uppstartsmöte före juli månad tillsammans med miljöenheten och 

expertisstöd från KTH, gällande denna fråga. 

 

 Kommunstyrelsen i uppdrag att under 2016 återkomma med förslag på 

fastighetsförsäljning under året i syfte att klara kommande investeringar 

med en bibehållen rimlig nivå på låneskulden. Stadsledningskontoret 

jobbar med frågan. Se ärende 19 april 2016, Kommunstyrelsens 

stadsutvecklingsutskott KFKS 2016/269. Förslag till beslut beräknas 

läggas fram under hösten 2016. 

 

 Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att göra en samlad markinventering och 

utarbeta en strategi för hur marken långsiktigt bör användas. Arbetet 

löper på och ett inledande möte med representanter för berörda enheter, 

bland annat enheten för strategisk stadsutveckling, har genomförts med 

fokus på upplägg framgent samt vad arbetet ska mynna ut i. En 

kartläggning har påbörjats i samtliga stadsdelar. Under hösten planeras 

kartläggningen och strategin att redovisas.  

 

Arbets- och företagsnämnden 

Verksamhet  

Under perioden fick 67 personer egen försörjning efter insats från kommunen, 

vilket är en ökning med motsvarande 28 personer (70 procent) i förhållande till 

föregående tertial. 

 

Nacka kommuns ökade mottagande av nyanlända och ensamkommande barn 

ställer kommunen inför nya utmaningar utifrån dess uppdrag som kommun. 

Kommunen har mött stort engagemang och nyfikenhet i civilsamhället men 

också oro inför vad ett ökat flyktingmottagande innebär.  

 

Under våren avslutades uppdraget i Saltsjö-Boo, Graninge stiftsgård, där 

evakueringsboende bedrivits med ett otroligt engagemang från grannar och 

medborgare i Nacka. I februari öppnade kommunala produktionen Välfärd 

samhällsservice sitt första HVB hem för ensamkommande barn i Storängen. 

Även denna verksamhet fick mycket positivt mottagande av närboende.  
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Öppet hus på boendet i Storängen, 

där ungdomarna och personalen 

fick besök av grannar, som erbjöd 

sig att hjälpa till i trädgården, 

bjuda hem ungdomarna på middag 

och starta fotbollslag. 

 

 

Hittills har 43 nyanlända flyktingar fått bostad genom kommunens omsorg. Sju 

personer har fått bostad hos privatpersoner och fyra personer har fått bostad 

genom inköp av bostadsrätt. Efter ombyggnation i den före detta förskolan 

Strandparken på Flädervägen i Älta har 32 personer erbjudits boende, merparten 

barnfamiljer. Det finns en relativt god planering för bostadsförsörjningen för de 

planerade anvisningarna fram till och med oktober november. Dock kvarstår det 

cirka 140 hyresgäster, som anvisas i slutet på året där det idag inte finns någon 

planerad lösning. 

 

Kommunfullmäktige har i mars 2016 beslutat om en utveckling av kundvalet 

arbetsmarknadsinsatser som inkluderar insatsformen språk- och arbetsintro-

duktion och gäller från 1 april 2016. Syftet med insatsen är att 50 procent av 

insatstiden ska förläggas till en arbetsplats och därmed påskynda språkkomp-

etensen. 

 

Insatta resurser  

Utfallet för årets första tertial på nettokostnader på 60,7 miljoner kronor, en 

negativ avvikelse med 1,2 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen för 

året är en negativ avvikelse på 2,5 miljoner kronor i förhållande till budget. 

Största negativa avvikelse, -6 miljoner kronor, återfinns inom verksamheten 

ensamkommande barn. Orsaken är dels högre utrednings- och uppföljnings-

kostnader och dels högre boendekostnader.  

 

Vidare avviker kostnaderna för ekonomiskt bistånd negativt. Det är ingen stor 

avvikelse men det finns tendenser som kan orsaka större avvikelser. När nyan-

lända Nackabor etablerar sig i Nacka dröjer det innan de får sin etableringsplan 

och därmed kan få sin etableringsersättning. Detta tidsglapp genererar fler hushåll 

med ekonomiskt bistånd.  

 

Positiva avvikelser finns för verksamheten kommunal vuxenutbildning om totalt 

2,1 miljoner kronor. En orsak är högre statsbidrag. Kundvalet arbetsmarknads-

insatser beräknas får en positiv ekonomisk avvikelse på 2 miljoner kronor och 

förklaras av färre kunder jämfört med budgetantagande.  
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Fritidsnämnden 

Verksamhet  

Satsningar på fritid för alla har varit i fokus under perioden, bland annat har 300 

barn och unga erbjudits gratis sportlovsverksamhet.  

 

 

En speciell publikation med 

tips på kultur- och fritids-

aktiviteter för personer med 

funktionsnedsättningar har 

tagits fram i samverkan med 

flera kommuner i regionen. 

 

Grönt ljus, ett miljösmart belysningsprojekt, har sjösatts och installerats på 

Boovallen för att spara energi och minska störande belysning för grannar. Drygt 

2,3 miljoner kronor har fördelats i stöd till 68 fritidsföreningar i Nacka. Av 

utbetalningarna gick 59 procent till pojkar och 41 procent till flickor. Annat som 

nämnden tar upp: 

 

 Intensivsimskola har erbjudits under våren i samverkan mellan boenden 

för nyanlända flyktingar och simföreningen i Saltsjöbaden med stöd från 

kommunen. 

 Färdigställandet av Älta IPs motorikbana för barn mellan 7-11 år har 

påbörjats och väntas vara klart under sommaren 2016. Även en 

beachvolleybollplan på Älta IP har påbörjats under perioden.  

 Kommunen har under perioden ingått två kommunövergripande 

överenskommelser för att öka tillgängligheten till anläggningar och bli 

mer resurseffektiva; 

o Nacka ska tillsammans med flera kommuner i länet och 

Stockholms läns landsting hitta modeller för att öka utbud av 

aktiviteter genom faktisk samverkan över kommungränserna 

främst gällande tillgång till anläggningar för mindre/smalare och 

ofta ytkrävande idrotter, satsningar på idrott för personer med 

funktionsnedsättningar samt publika arenor med specifika 

tävlingskrav.  

o Nacka ska tillsammans med 126 kommuner i Sverige skapa 

framtidens boknings- och bidragssystem för kultur- och 

fritidsverksamhet. Systemet ska förenkla för föreningar, 

privatpersoner och företag att använda kommunala lokaler och 

göra det lättare att söka bidrag.  

 

Insatta resurser  

Utfallet för perioden var ett positivt utfall på 1,9 miljoner kronor jämfört med 

budget. Nettoutfallet är 43,2 miljoner kronor mot budgeterade medel om 45,1 

miljoner kronor. Av överskottet för perioden avser 1,3 miljoner kronor ej 
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debiterade hyror av projekt som inte färdigrapporterats som bland annat Myrsjö 

IP och Björknäs IP. 0,6 miljoner kronor avser övriga driftverksamheter där 

medlen kommer att förbrukas under året.   

 

Årsprognosen pekar i dagsläget på ett positivt resultat på 1 miljon kronor, som 

beror på lägre lokalkostnader än budgeterat enligt ovan. 

 

Kulturnämnden 

Verksamhet  

Under perioden ingår Nacka kommun i ett samarbete med andra kommuner i 

länet och Stockholms läns landstings kulturförvaltning för att kunna erbjuda barn 

och unga ett bredare och bättre utbud av aktiviteter inom kultur- och musikskola. 

Samverkan syftar del till att kunna erbjuda smalare ämnen och kurser, dels att 

kunna öka utbudet för barn och unga med omfattande funktionsnedsättningar. 

 

 Verksamheten vid museet Hamn har utvecklats och fler besökare och 

även större grupper och skolklasser besöker museet 

 Två nya konstverk har producerats under perioden; Långsjöodjuret vid 

Långsjöns förskola, som skapats av konstnären Torbjörn Berg 

tillsammans med barnen på förskolan – och verket Skulpturer i 

omvandlingen vid Lotsens förskola av konstnären Roland Persson, även 

det tillsammans med barnen på förskolan. 

 

 

Konstnären Torbjörn Berg 
vid verket Långsjöodjuret 
som producerats till-
sammans med barnen på 
Långsjöns förskola. 

 

 

Insatta resurser  

Perioden uppvisar en nettokostnad på 43,7 miljoner kronor, en negativ avvikelse 

på 0,7 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen för helåret är en negativ 

avvikelse jämfört med budget på 2,2 miljoner kronor, varav 800 tusen kronor 

avser minskade kostnader för utebliven hyreshöjning samt ett underskott på 3 

miljoner kronor för musikskolan i likhet med föregående år.  
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Verksamhet  

Bedömningen är att verksamheten löper enligt plan. Handläggningstiderna är 

överlag korta inom nämndens ansvarsområde och måluppfyllelsen god för 

perioden med undantag för nybyggnadskartor och lantmäteriförrättningar.  

 

Insatta resurser  

Resultatet för perioden är -9 840 tkr, en positiv avvikelse från årsbudgeten med 

652 tusen kronor. Avvikelsen beror till stor del på att kostnaderna för projekt-

verksamheten är lägre än vad som budgeterats för perioden. Två för året nya 

projekt, inventera markföroreningar och arbetet med att avsluta äldre ärenden 

bygglov, har ännu inte medfört några större kostnader vilket bidrar till avvikelsen 

för perioden. Årsprognosen är ett ekonomiskt utfall i linje med budget. 

Natur- och trafiknämnden 

Verksamhet  

Nämndens verksamhet och ekonomi påverkas starkt av vädret. Den överlag 

milda vintern 2015/16 ledda till låga kostnader för vinterunderhåll, men då året 

inleddes med stora temperaturvariation uppstod fler s.k. potthål i gator och vägar 

än normalt. Potthålsgarantin – som innebär att – fungerade någorlunda men det 

har varit vissa inkörningsproblem med en ny entreprenör. 

 

När det gäller belysningsnätet i kommunen så kommer ett stort antal trästolpar 

och rostangripna stålstolpar behöva byta ut inom en snar framtid och planering 

för detta pågår. Det har varit många felanmälningar av belysning, framför allt på 

Sicklaön och i delar av Boo. Aktuella anläggningar närmar sig sin tekniska 

livslängd, vilket har bidragit till att entreprenören haft svårigheter att åtgärda fel 

inom den tid som är avtalad och även återkoppling till medborgarna har tagit för 

lång tid i vissa fall. Åtgärder har vidtagits för att förbättra situationen.  

 

 Uppföljning som gjorts under våren av införandet av parkeringsavgifter 

på västra Sicklaön visar att framkomligheten har ökat avsevärt och 

tillgång på parkering har förbättrats på de avgiftsbelagda gatorna.  

 Flera cykelmätare har köpts in och placerats ut i kommunen för att bättre 

kunna följa målet att fler ska cykla. 

 I kommunens naturreservat har bl.a. en stig anlagts i Skogsö i närheten av 

Skutviken och mot Fisksätra marina och nya passager för gående har 

skaptas i Knarrnäs. Svärdsö naturreservat har vunnit laga kraft då miljö- 

och energidepartementet beslutade att avslå överklagan. 
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I april påbörjade arbetet med fällning av 

aluminium i Långsjön, en miljövänlig åtgärd 

som görs i syfte att få ner de höga 

fosforhalterna som bidrog till förra 

sommarens algblomning i sjön och som ledde 

till avrådan från bad. Allmänhetens stora 

intresse har visat att Långsjön betyder 

mycket för många. 

 

Vatten och avlopp 

 Vädret har varit positivt för VA-verksamheten med liten nederbörd och 

långsam avrinning och snösmältning. 

 Ny teknik har provats på en pumpstation i syfte att få ned 

svavelvätehalterna, som blivit ett ökande problem p.g.a. luktstörningar men 

framför allt snabbare nedbrytning av anläggningar och rörnät. Metoden är 

relativt kostsam i drift men förlänger livstiden på anläggningarna och 

minskar risken för luktstörningar i närområdet. 

 De stora planerade ledningsarbetena i samband med utbyggnaden av 

tvärbanan är inne i en intensiv genomförandefas.  

 Ett nytt övervakningssystem för driften av VA-anläggningen är installerat. I 

samband med det genomförs nu en översyn av kommunikationsfunktionen 

mellan det överordnade systemet och anläggningarna i syfte att ge en 

kapacitetsstarkare och säkrare dataöverföring.  

Avfall 

 Boo ÅVC har blivit fördröjd och kommer tidigast att invigas i början av 
kvartal 4 2016. Inget bygglov har erhållits för att etablera en ÅVC i Älta, 
och därför kommer inte någon ÅVC att driftstartas under 2016.  

 Förstudien rörande gemensam kretsloppspark i Kil, tillsammans med 

Värmdö kommun, pågår enligt plan. 

 Antal matavfallskunder och mängden insamlat matavfall fortsätter att öka. 

Från januari 2015 kan andelen utsorterat matavfall följas upp fördelat för 

hushåll och verksamheter. Detta leder till att en mer detaljerad analys av 

utfallet kan göras.  

 

Insatta resurser  

Gata, väg, park och natur hade ett överskott på 12,3 miljoner kronor för 

perioden. Av dessa berodde 4,6 miljoner kronor på lägre kapitalkostnaderna än 

budgeterat p.g.a. senareläggning av investeringar. Resterande överskott fanns 

framförallt inom park och natur, 2,8 miljoner kronor, vinterunderhållet 2,2 

miljoner kronor samt lägre kostnader inom väg och trafik på grund av 

årsvariationer. Årsprognosen för gata, väg, park och natur är 3,3 miljoner kronor. 

VA-verksamheten ett överskott på ca 6 miljoner kronor under perioden. Lägre 

kapitaltjänstkostnader är budgeterat utgjorde 3,5 miljoner kronor, något högre 
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intäkter än budgeterat 0,7 miljoner kronor samt lägre kostnader på 2,1 miljoner 

kronor, majoriteten från avloppsrening 1,2 mnkr.  

Avfallsverksamheten hade för perioden ett överskott på 4,1 miljoner kronor mot 

budget. Kostnaderna följde budgeten med undantag för driftskostnaderna för 

ÅVC:er, som gav ett överskott på 0,4 miljoner kronor. Intäkterna visade också på 

ett överskott, insamling slam 0,7 miljoner kronor. Samt övriga taxor ger ett över-

skott på 1,4 miljoner kronor. Lägre kapitalkostnaderna än budgeterat gav ett 

överskott på 0,3 miljoner kronor.  

 

Lägesrapport avseende särskilda uppdrag nämnden fick i Mål och 

budget 2016-2018 

Nämnden fick i uppdrag att se över möjligheterna att få statliga medel, t.ex. ur 

stadsmiljöavtalet, för investeringar som krävs för att kunna utöka 

pendelbåtstrafiken. Frågan att utöka den permanenta pendelbåtstrafiken ligger 

hos Trafikförvaltningen (Stockholms Läns Landsting). Innan byggnationer av 

bryggor eller kaj påbörjas behöver överenskommelser med Trafikförvaltningen 

samt övriga berörda kommuner vara färdiga. Andra externa aktörer tittar på 

möjligheterna, men om det verkligen sjösätts är ytterst osäkert.  

 

Idag äger inte kommunen några av de kajanläggningar som skulle kunna bli 

aktuella för en utökad pendelbåtstrafik. För att söka pengar från stadsmiljöavtalet 

behöver det vara en egen anläggning och byggstart vara nära. När ett övertagande 

av anläggningar kan ske beror på många faktorer, men ligger troligtvis inte inom 

de kommande åren. Byggstart kommer inte att fattas beslut om förrän en 

överenskommelse med Trafikförvaltningen är färdig. För stadsmiljöavtal gäller att 

stöd endast kan tilldelas åtgärder som färdigställs senast 2018, vilket 

bedömningen är att kommunen inte hinner med. Enligt förordning 1009:237 

finns varje år möjlighet att söka om statlig medfinansiering för summor under 25 

mnkr.   

 

Socialnämnden 

Verksamhet  

Situationen kring ensamkommande barn har medfört att personal inom 

myndighetsutövningen har fått ställas om, vilket har lett till att uppföljningar 

inom individ- och familjeomsorgen för barn och unga inte kunnat genomföras 

enligt plan.  

 

Svårigheter att rekrytera inom barn och unga – som de flesta kommuner i länet 

och landet sedan en tid vittnat om – har nu börjat märkas i Nacka. 

Personalomsättningen har ökat och konsulter har fått tas in, både vad gäller 

chefer och socialsekreterare. Sjukskrivningar inom individ- och familjeomsorgen 

p.g.a. utmattningssymtom har ökat. 
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Inom individ- och familjeomsorgen för vuxna pågår ett arbete med att motivera, 

med stöd av motiverande samtal, till frivillig vård och öppenvård istället för 

tvångsvård. Det är ett arbete som har fått genomslag och enheten har därmed 

lyckats hålla kostnaderna nere. 

 

Resultaten för kvalitetsbarometern för LSS 2016 visar att utvecklingen är positiv 

inom serviceboenden och gruppboenden, men negativ för daglig verksamhet. För 

alla verksamheter ligger dock kundernas bedömning av verksamheterna över det 

som anses vara tillfredsställande resultat. 

 

Insatta resurser  

Det ekonomiska utfallet för perioden var 3 miljoner kronor bättre än budget. Alla 

verksamheter med undantag från barn och unga och myndighet och huvudman 

hade ett positivt resultat. Årsprognosen för socialnämnden är 6,5 miljoner 

kronor. För verksamheten barn och unga prognostiseras ett underskott på 6 

miljoner kronor och för nämnd och myndighet och huvudman underskott på 2 

miljoner kronor, medan områdena individ- och familjeomsorg för vuxna, 

funktionsnedsättning och socialpsykiatri har prognoser enligt budget eller bättre. 

 

Inom området funktionsnedsättning skulle ett gruppboende i Tollare med 18 

platser startats i början av året, men inflyttning har fördröjts, vilket bidrar till en 

positiv budgetavvikelse med cirka 10 miljoner kronor. Arbetet med att ompröva 

ärenden som gäller insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) fortsätter. Omprövningarna leder till att besluten 

anpassas till aktuell rättspraxis. Arbetet har lett till en ökad kostnadskontroll.  

 

Kostnaderna har fortsatt att öka för barn och unga som är placerade i 

dagbehandling med skola. Antalet barn och unga som tvångsomhändertagits 

enligt lagen om vård av unga (LVU) har ökat under perioden, jämfört med 

motsvarande period föregående år. Kostnaderna för LVU-placeringar har ökat 

med 39 procent jämfört med motsvarande period föregående år. 

 

När det gäller nämnd, myndighet och huvudman så beräknas driftprojektet 

Pulsen Combine gå med överskott. Det beror bl.a. på att investeringsmedel 

räcker längre som följd av en ökad kostnadskontroll med den nya projekt-

organisationen (t.ex. kommunintern projektledare), då driftsmedel inte behöver 

användas till externa konsulter. Kostnaderna inom barn och unga har dock ökat 

p.g.a. ökad personalomsättning och behov av att ta in konsulter. 

Utbildningsnämnden 

Verksamhet  

Resultatet är överlag bra för de nyckeltal som ingår i utbildningsnämndens 

måluppföljning som grundar sig på en undersökning där elever och föräldrar 

besvarat enkäter om de ser på verksamheten i förskolan och skolan. De flesta 

förskolor och skolor har en hög andel nöjda föräldrar och elever. På de fem 
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förskolor, sex grundskolor och fyra gymnasieskolor som har mindre än 80 

procent nöjda kommer särskild uppföljning att göras. 

 

Förskola 

För förskolan är resultaten övervägande positiva. Ett nytt nyckeltal som följs 

handlar om förskolans arbete med naturvetenskap och matematik och 84 procent 

av föräldrarna är nöjda inom det området, vilket är högre än i andra jämförbara 

kommuner. 

 

Strategiska mål och nyckeltal förskola1 

 
 

Grundskola 

När det gäller grundskolan ligger nöjdheten bland eleverna generellt sett högre än 

i jämförbara kommuner. När det gäller uppfattningarna om trygghet och fokus-

ering på lektionerna är resultatet i nivå med snittet. 

 

Andelen elever som fick sitt förstahandsval av skola till höstterminen 2016 är 87 

procent, en procentenhet lägre än 2015 (målvärde 95 procent). I valen till för-

skoleklass fick 92 procent sitt förstahandsval, en viss minskning jämfört med 

föregående år. I årskurs sju fick 79 procent sitt förstahandsval, vilket är en något 

större andel än föregående år.  

 

 

Nackas grundskoleelever hör till de elever som 

lyckas bäst i hela landet. Det visar en ny 

nationell rapport, Öppna jämförelser, från 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 

Nackas skolor får mycket höga poäng vad gäller 

elevresultat i betyg och nationella prov läsåret 

2014-2015. Av landets 290 kommuner 

kommer grundskolorna i Nacka på en 

tredjeplats. 

 

                                                 

 
1 Utbildningsnämnden följer fler nyckeltal än som visas i tabellerna i detta avsnitt. Här visas de 
nyckeltal, främst från kundundersökningen, där mätningar har skett under 2016 och 
utbildningsnämndens uppdaterade lägesbedömningar utifrån dessa. 
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Strategiska mål och nyckeltal grundskola 

 
 

Gymnasieskola 

Enkätsvaren för gymnasieskolan visar att eleverna i relativt hög grad är nöjda 

med sin skola men för områden som återkoppling, motivation att lära sig mer och 

inflytande är resultaten långt från målet och de har i en del fall försämrats. 

 

Resultatet på ett flertal nyckeltal har försämrats mellan 2014-2016 och målnivå-

erna nås inte. Till skillnad från resultaten i förskola och grundskola har Nacka när 

det gäller resultaten i gymnasieskolan inte något försprång jämfört med andra 

kommuner. Resultatet är i nivå eller under genomsnittet i länet. 

 

Andelen skolor som har minst 80 procent nöjda elever har minskat de senaste 

åren. Eleverna på naturvetenskapsprogrammet är de som i högsta grad kan rek-

ommendera sitt gymnasieprogram.  

 

Strategiska mål och nyckeltal gymnasieskola 

 
 

Insatta resurser  

Det ekonomiska resultatet prognostiseras till ett underskott på 5,6 mnkr. 

Underskottet finns inom gymnasieskolan (-6 mnkr) och beror på att det är fler 

Strategiskt mål och 

lägesbedömning Nyckeltal

Mål-

värde

Utfall 

2016

Andel elever som lär sig nya saker varje dag i skolan. 90 78

Andel personal med pedagogisk högskoleutbildning i fritidshemmet. 36 27

Andel skolor med minst 80 procent nöjda elever. 100 83

Andel elever som anser att de har inflytande på skolarbetet (genomsnitt av 

tre enkätfrågor). 75 69

Andel elever som anser att de får veta hur det går för dem i skolarbetet. 90 82

Andel elever som anser att de får vara med och bestämma på sitt 

fritidshem. 75 89

Valmöjligheter Andel föräldrar som har fått sitt förstahandsval tillgodosett vid val av skola. 95 87

Andel elever som anser att de är trygga i skolan. 95 90

Andel elever som anser att de kan fokusera på skolarbetet på lektionerna. 75 79

Andel elever som varje skoldag deltar i någon form av fysisk aktivitet i 

skolan. 75 60

Trygg och säker arbetsmiljö

Reellt inflytande

Maximal utveckling och 

stimulerande lärande

Strategiskt mål och 

lägesbedömning Nyckeltal

Mål-

värde

Utfall 

2016

Andel elever som anser att undervisningen motiverar till att vilja lära sig 

mer. 65 48

Andel skolor med minst 80 procent nöjda elever. 100 56

Andel elever som anser att de kan påverka arbetssättet under lektionerna. 55 40

Andel elever som får information om hur de ligger till under kursens gång. 65 45

Andel elever som känner sig trygga i skolan. 95 92

Andel elever som anser att det är arbetsro på lektionerna. 60 51

Maximal utveckling och 

stimulerande lärande

Reellt inflytande

Trygg och säker arbetsmiljö
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elever i gymnasieskolan än prognostiserat och fler nyanlända elever som går 

språkintroduktionsprogrammet än beräknat i budget. Prognosen bedöms dock 

som osäker. För vårdnadsbidraget prognostiseras ett överskott på 0,4 mnkr.  

 

Lägesrapport avseende särskilda uppdrag nämnden fick i Mål och 

budget 2016-2018 

 En uppdatering av den utbildningsstrategiska strategin pågår och 

nämnden kommer ta beslut i frågan under hösten 2016. 

 Översynen av checkarna för förskola och fritidshem kommer att 

redovisas till nämnden i september. 

 Projektet för att stimulera läslust hos barn och unga sker tillsammans med 

kulturnämnden. Skolorna har fått möjligheten att för en summa pengar 

per inskrivet fritidshemsbarn göra insatser som ska redovisas till 

utbildningsenheten i oktober. 

 Genom satsningen ”En giftfri förskola” har alla förskolor möjlighet att 

för en summa pengar per barn byta ut äldre utrustning och leksaker. 

Förskolorna ska redovisa sina inköp senast maj månad till 

utbildningsenheten. 

 Utbildningsenheten har genomfört två undersökningar inom området 

fysisk aktivitet, och resultaten kommer att redovisas till nämnden vid 

sammanträdet i september.  

Äldrenämnden 

Verksamhet  

Antalet personer från andra kommuner som ansöker och beviljas plats i särskilda 

boenden i Nacka ökar. Fram till den 30 april hade 32 ansökningar inkommit, 

jämfört med 33 ansökningar totalt under 2015. I princip inga äldre med behov av 

boende flyttar från Nacka.  

 

 

I slutet av april öppnade ett nytt särskilt boende i 

Tollare, Villa Tollare. Hittills har 16 personer 

erbjudits plast och 12 personer flyttat in på 

boendet. 5 av de som tackat ja till plats flyttar till 

Nacka från en annan kommun. 

 

 

Behovet av s.k. profilplatser i särskilda boenden – d.v.s. platser för personer med 

särskilda behov – ökar. Dessa platser kostar betydligt mer per dygn jämfört med 

checkarna i kundvalet. 
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Insatta resurser  

Det ekonomiska utfallet för perioden för äldrenämnden ligger sammantaget i linje 

med budget. Prognosen för helåret är ett överskott på 1,1 miljon kronor.  

 

För särskilt boende prognostiseras ett underskott på 19 miljoner kronor. Orsaken 

till det förväntade underskottet är det stora antalet personer som flyttar till 

Nackas särskilda boenden från andra kommuner samt det ökande behovet av 

profilplatser. Underskottet inom särskilt boenden kompenseras delvis med 

överskott inom övriga verksamheter, exempelvis hemtjänst (+2,6 miljoner 

kronor), trygghetslarm (-2,4 miljoner kronor), dagverksamhet (-1,8 miljoner 

kronor), korttidsvård (4,2 miljoner kronor), bostadsanpassning (2,5 miljoner 

kronor) och personlig assistans (3,3 miljoner kronor). Sammantaget för 

verksamheterna är årsprognosen -3,9 miljoner kronor. 

 

För nämnd, huvudman och myndighet lämnas prognos på positiv avvikelse på 5 

miljoner kronor, en betydligt bättre än prognosen vid marsbokslutet vilket i 

huvudsak beror på lägre förväntade kostnader för driftprojektet Pulsen Combine. 

Det beror bl.a. på att investeringsmedel räcker längre som följd av en ökad 

kostnadskontroll med den nya projektorganisationen (t.ex. kommunintern 

projektledare), då driftsmedel inte behöver användas till externa konsulter. 

 

Överförmyndarnämnden 

Verksamhet  

Tillgången på gode män är god, både för ensamkommande barn och andra 

huvudmän. Alla som har behov av god man får det inom utsatt tid. Granskningen 

av årsräkningar pågår enligt tidsplan och följer samma arbetsmodell som tidigare 

år. Minst 90 procent av årsräkningarna bedöms vara granskade till den 30 juni.  

Insatta resurser  

Det ekonomiska utfallet för perioden är i linje med budget. Årsprognosen pekar 

dock mot ett underskott på 500 tusen kronor till följd av kostnader för arvoden 

till gode män för ensamkommande barn. När ett ensamkommande barn fått 

permanent uppehållstillstånd kan inte kommunen återsöka pengar från 

Migrationsverket för att täcka kostnader för arvoden. Idag finns ca 220 

ensamkommande barn i kommun, och många av dem kommer att få permanent 

Nyckeltal Utfall perioden

Utfall 

2015

Antal unika kunder med hemtjänst, ledsagning , avlösning (kvartal 1) 1 402 1 393

Antal personer i särskilt boende, kundval i kommunen

 - medel under perioden 610 609

- i april 2016 618

Avtalsplatser särskilt boende, profilplatser, medel 35,75 (budget 8,5)
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uppehållstillstånd under 2016, och därmed får kommunen hela kostnaden för 

arvoden till gode män. Prognosen för hela året är lagd med förutsättningen att 

överförmyndarnämnden beslutar om att halvera arvodena till gode män till 

ensamkommande barn från 2000 kr/mån till 1000 kr/mån. Denna sänkning 

föreslås ske den 1 september och kommer att ligga i nivå med andra kommuner i 

länet som gjort/gör likande sänkning av arvodesnivå.
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Öppenhet och mångfald 

Vi har förtroende och respekt för människors kunskap 

och egna förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar 


