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2018 års största utmaning har varit hur de olika 

nämnderna ska kunna hålla den budget som  

Kommunfullmäktige beslutat, utan att minska  

på servicen till kommunmedlemmarna . Det  

övergripande målet har varit en budget i balans  

och god ekonomisk hushållning .

Redan efter första kvartalet kunde många nämnder  
konstatera att, effekten som skulle uppstå om den angivna 
budgeten kunde hållas, skulle ge oönskade konsekvenser 
som inte stämde överens till det som gick att spara.  
Kommunfullmäktige gav nämnderna tillåtelse till ett visst 
budgetöverdrag, utan att årets totala resultat för kommunen 
skulle bli negativt. 

När vi nu summerar 2018 årsbudget, kan vi konstatera 
att den inte höll utan slutar i ett minus på totalt 17 miljoner 
kronor. 

Något positivt är att Söderköping står väl rustat på 
många områden inför framtiden. Skolresultaten är bland de 
bästa i Östergötland, personaltätheten på förskolan är hög 
i förhållande till omkringliggande kommuner. Söderköping 
har en positiv invånartrend och nya företag etablerar sig 
i kommunen. Det gör att vi planerar för nya platser för 
företagsetableringar. Efterfrågan på mark för etablering av 
företag har varit stor och utmed E22 mot Norrköping är 
alla tomter sålda, och det byggs för fullt. 

EUROPAVÄG 22 FÅR NY STRÄCKNING

Under våren 2018 fick Söderköpings kommun det positiva 
beskedet att projektet om nya E22 för första gången finns 
med i den nationella planen, då med en avsatt budget om 
drygt 1 miljard kronor. Det är ett stort steg i rätt riktning  
när projektet får ”öronmärkta medel” i den Nationella  
infrastrukturplanen. Ett positivt besked som innebär att 
kommunen tillsammans med andra aktörer får bättre för-
utsättningar i det fortsatta arbetet med stadens utformning, 
planläggning och andra byggprojekt kopplade till vägen. 
Beslutet innebär att bygget förväntas starta mellan åren 
2022-2023.

Under året har även arbete påbörjats för omvandling  
av kommunens verksamheter, så att framtidens utmaningar 
kan klaras av utan att behöva tillsätta mer ekonomiska 
medel. Digitaliseringen går även framåt, både när det gäller 
e-tjänster och fysisk infrastruktur. Det går att konstatera att 
Söderköpings kommun har mycket arbete kvar att göra för 
att få en budget i balans och samtidigt stå väl rustade inom 
många områden.

Vårt mål är att Söderköping ska vara en attraktiv, hållbar, 
framåt och nära kommun. Den här staden vill vi att man 
både ska bo, verka och turista i. 

Nu förverkligar vi de kreativa idéerna och gör 2019 till 
ett år att minnas. Vi ökar både kvalitén på våra kommunala 
verksamheter, men får även en budget i balans.

Anders Bevemyr (S)
Kommunstyrelsens ordförande

MÅLET ÄR ATT ÖKA KVALITÉN I  
KOMMUNEN OCH FÅ EN BUDGET I BALANS
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ARBETET MED BARN  
OCH UNGAS PSYKISKA HÄLSA 
Arbetet med handlingsplanen för barn och ungas psykiska hälsa har pågått 

under året . En viktig del i arbetet är samverkan mellan socialtjänsten och barn- 

och ungdomsförvaltningen och som ett led i att utveckla samverkan  

har Samlad Elevhälsa  samlokaliserats med Familjeteamet . 

ÖKAT ANTAL STUDENTER PÅ UTBILDNINGEN 
SVENSKA FÖR INVANDRARE
Utbildning i svenska för invandrare på Nyströmska, som startades  

upp igen hösten 2017, har under 2018 stadigt ökat antalet studerande .  

Utbildningen vänder sig till personer som bor i kommunen .

FLER BEHÖRIGA OCH GODKÄNDA ELEVER
90,1 procent av Ramunderskolans eleverna var behöriga till de nationella 

programmen på gymnasiet och andelen elever som var godkända i alla  

ämnen ökar till 80,7 procent . Det sammanvägda meritvärdet för eleverna  

i årskurs nio ökar från 214 till 234 poäng . Det sammanvägda meritvärdet  

är det näst bästa resultat som uppnåtts på 2000-talet .

BEMANNINGSEKONOMI  
OCH SCHEMALÄGGNING
Socialförvaltningens enhetschefer har tillsammans med personal- 

kontoret under våren utbildats i bemanningsekonomi och schema- 

läggning . Utbildningen har fokuserat på bemanningsoptimering och  

hälsosamma scheman . Förvaltningen har infört rätten till heltid och  

parallellt avskaffat merparten av de delade turerna .
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HÅLLBAR UTVECKLING 
Serviceförvaltningen har under året arbetat med hållbar utveckling 

inom olika delar av verksamhet . Bland annat har matsvinnmätning  

genomförts enligt årsplanen under en vecka vid åtta tillfällen .  

Kostenheten har uppnått målet för minskat matsvinn enligt  

kommunens Avfallsplan .

INTEGRERA MED PRAKTIK
41 språkpraktikhandledare har utbildats och drygt 700 anställda har  

deltagit i kompetensutveckling via Integrera med praktik - projekt  

finansieras av ESF (Europeiska Socialfonden) . Syftet är att öka  

medvetenheten kring integration samt utbilda handledare .

PRIORITERAD BOSTADSPRODUKTION 
Kommunfullmäktige har pekat ut bostadsproduktion som ett  

prioriterat område, vilket innebär att förvaltningen tvingas prioritera  

hårt i de förfrågningar som kommit in . Två planarkitekter arbetar i  

huvudsak med bostadsproduktion . Övriga planarkitekter arbetar  

dels med detaljplaner och program i relation till E22 men även med  

fördjupad översiktsplan för staden som färdigställts under året .  

Totalt finns ett drygt trettiotal detaljplaner med positivt planbesked .

ENERGIEFFEKTIVISERING 
2018 har kommunens varit delaktighet i det europiska projektet Incitament  

för energieffektivisering IEE . Projektet vänder sig till små och medelstora  

företag i kommunen vilka fick stöd och vägledning för att komma  

i gång med sitt arbete med att energieffektivisera sin verksamhet .
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GDPR OCH ALLMÄNNA VAL
Införandet av dataskyddsförordningen GDPR i maj och genomförandet  

av det allmänna valet i september har varit två stora arbetsuppgifter . För 

att GDPR-säkra organisationen finns nu både en intern samordnare och  

ett externt dataskyddsombud . Kansliet har ansvarat för planeringen av  

valarbetet och har under året också initierat ett arbete för att utveckla  

och effektivisera ärendeberednings- och dokumenthanteringsprocesserna .

RIKT KULTURUTBUD FÖR BARN OCH ÄLDRE
Under året har ett arbete för ett rikt kulturutbud för barn och äldre skett 

genom bland annat Kultur i skolan (Skapande skola) och Kultur för äldre . 

Olika aktiviteter i integrationens tecken som drakworkshopar, drakfest och 

deltagande i det regionala arrangemanget ”Dansens vecka” har genom-

förts . Musik och dans har firat 20 års jubileum med nytt publikrekord .

KOMMUNENS SÄKERHETSARBETE 
För att kunna bemöta det försvarspolitiska inriktningsbeslutet om  

totalförsvar så har utbildning och informationsinsatser utförts samt  

resursförstärkning gjorts . Säkerställning av drift och funktion av  

kommunens säkerhetsanläggningar har utförts och en ny samarbets- 

partner för bevakning av kommunala fastigheter har upphandlats . 

FÖRBÄTTRAT FÖRETAGSKLIMAT  
Arbetet med att förbättra företagsklimatet har fortgått under hela året 

genom en rad aktiviteter . Näringslivsfunktionen har genom att finnas  

på plats på CoOperate Coffice, som invigdes i början av året, och  

deltagande i flera av nätverken samt i lokal och regional samverkan  

haft dialog med många företag inom olika branscher .  Under hösten  

har också arbetet intensifierat kring besöksnäringsfrågor med fokus  

på besöksnäringsstrategin samt intern och extern samverkan .
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KOMMUNENS FASTIGHETER 
Paviljonger vid Solängens förskola iordningställdes till mellanstadie-

skola med tillhörande ny skolgård, dit delar av Brobyskolan fick flytta 

in efter sommaren . En garantiförskola iordningställdes i Västra Husby 

skola, för att möta det stora behovet av barnomsorg i området . Även 

ett antal underhålls- och reinvesteringsåtgärder utfördes under året,  

utbyte av ventilationssystemet på Ramunderskolan var en av de större .

NYA FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER
Två större beslut gällande kommunens översiktliga planering har  

fattats . Fördjupad Översiktsplan (FÖP) för Söderköping stad  

antogs sommaren 2018 samt FÖP Aspöja aktualitetsprövades .

MEDARBETARENKÄT 
Hösten 2018 genomfördes medarbetarenkäten . Det sammantagna  

resultatet visade på en förbättring av de flesta områden och andelen 

svaranden ökade till 82 procent .

E22 I DEN NATIONELLA VÄGPLANEN  
I maj kom det  glädjande beslutet om att ny dragning av E22 ingick  

i den nationella vägplanen . De detaljplaner som helt eller delvis ska  

upphävas inväntar nu Trafikverkets slutgiltiga vägområde . Under 2018 har ut-

redningsarbetet pågått för den nya detaljplan som planlägger  

anslutningen mellan gamla riksvägen och slussportens trafikplats .



SÅ STYRS SÖDERKÖPING
MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE

ÅR 2018 2014

PARTI
ANTAL 

RÖSTER
PROCENT MANDAT ANTAL 

RÖSTER PROCENT MANDAT

Moderata samlingspartiet 1 960 19,89 8 2 324 24,00 9

Centerpartiet 1 862 18,89 7 1 119 11,55 5

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 789 8,01 3 521 5,38 2

Kristdemokraterna 698 7,08 3 515 5,32 2

Socialdemokraterna 2  021 20,51 8 3 243 33,48 13

Vänsterpartiet 670 6,80 3 464 4,79 2

Miljöpartiet de gröna 226 2,29 1 621 6,41 3

Sverigedemokraterna 1 380 14,00 5 843 8,70 3

Feministiskt initativ 28 0,28 0 8 0,08 0

Landsbygdspartiet oberoende 212 2,15 1 - - -

Övriga partier 9 0,09 0 27 0,28 0

SUMMA GILTIGA RÖSTER 9 855 100 39 9 685 100 39

Ogiltiga röster 162 - - 144 - -

Summa avgivna röster 10 017 - - 9 829 - -

Röstberättigade 11 372 - - 11 314 - -

Valdeltagande - 88,08 - 86,87 -
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Fram till valet 2018 har Söderköping styrts av en trepartiallians 
bestående av Socialdemokraterna, Moderata samlingspartiet 
och Miljöpartiet de gröna där Socialdemokraterna ansvarade 
för ordförandeposten i kommunstyrelsen.

Efter valet i september bildades en fyrpartiallians som  

gemensamt kommer styra kommunen under den kommande 
mandatperioden. Alliansen består av Moderata samlingspartiet, 
Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Den  
nya kommunstyrelsen tillträdde 1 januari 2019 med Börje  
Natanaelsson (m) på ordförandeposten.
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I N L E D N I N G

Den sista december 2018 uppgick befolkningen i Söderköpings kommun till 14 618 invånare,  

det innebär en ökning med 97 invånare eller 0,7 procent jämfört med 31 december 2017 . 

Ökningen grundar sig i ett positivt flyttnetto med 76 invånare och positivt födelsenetto med 22 invånare.  
Utöver det finns en justeringssiffra på -1 invånare.

Befolkning i Söderköping 1999-2018

Demografiutvecklingen i Söderköpings kommun visar en ökning med 650 invånare de senaste 20 åren, från  
13 968 invånare för 1999 till 14 618 invånare 2018-12-31. Man kan också notera att ökningstrend är kraftigare  
från och med 2012. Från 1999 till 2012 var ökningen i genomsnitt 0,1 procent per år. Från 2012-2018 har ökningen  
varit i genomsnitt 0,6 procent per år.

KOMMUNDEL 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018-
2017, 

ANTAL

2018-
1995, 

ANTAL

2018- 
1995,

%

Söderköping 6 968 6 933 6 951 7 078 7 183 7 256 7 303 7 318 7 444 7 468 7 522 54 554 8,5

Östra Ryd 494 455 455 454 467 451 457 454 455 457 449 -8 -45 -1,3

Mogata 344 318 308 315 307 317 308 296 304 304 298 -6 -46 -6,3

Västra Husby* 746 757 817 1 022 1 088 1 122 1 124 1 139 1 163 1 203 1 228 25 482 62,2

Landsbygd 5 359 5 473 5 494 5 155 5 098 5 049 5 076 5 033 5 036 5 089 5 121 32 -238 -6,4

Totalt 13 911 13 936 14 025 14 024 14 143 14 195 14 268 14 240 14 402 14 521 14 618 97 707 4,9

*varav Snöveltorp 212 223 299 521 586 615 624 638 656 683 692 9 480 210,3

Den största folkökningen de senaste åren finns i stadens centrala områden. Av den totala ökningen sedan  
2012 på 476 personer avser drygt 70 procent tätorten Söderköping. Västra Husby, främst Snöveltorp,  
och landsbygden utanför tätorterna har också ökat. Mogata och Östra Ryds-samhälle har minskat.
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Antal invånare per åldersgrupp den 31 december respektive år

ÅLDER 2018 2017 FÖRÄNDRING 
 2017-2018,  

ANTAL

FÖRÄNDRING 
 2017-2018,  
PROCENT

2016 2015 2014 2013

0-6 år 1 226 1 224 2 0 1 204 1 180 1 169 1 152

7-17 år 1 920 1 885 35 1,9 1 882 1 794 1 776 1 747

18-24 år 865 904 -39 -4,3 965 1 003 1 087 1 122

25-44 år 3 201 3 161 40 1,3 3 079 3 024 3 036 3 004

45-64 år 3 809 3 853 -44 -1,1 3 857 3 840 3 902 3 953

65-79 år 2 802 2 708 94 3,5 2 718 2 651 2 564 2 474

80+ 795 786 9 1,1 757 748 734 743

Totalt 14 618 14 521 14 402 14 240 14 268 14 195

Tabellerna ovan visar att ökningen ligger främst i åldersgrupper 65-79 (+94 invånare), 25-44 (+40 invånare) , och 7-17  
(+35 invånare). Åldersgrupp 45-64 år har minskat mest ( -44 invånare). Barn i förskoleåldern 0-6 år är i princip oförändrat (+2).

In- och utflyttning 2018

IN UT NETTO

0-5 år 68 -38 30

6-12 år 51 -39 12

13-15 år 20 -17 3

16-18 år 31 -24 7

19-34 år 341 -361 -20

35-64 år 252 -195 57

65+ 58 -71 -13

Totalt 821 -745 76

 
Fler flyttar in än ut. Inflyttningsstruktur visar att det är flest 
familjer med små barn som flyttar in. De grupper som har 
ett negativt flyttnetto är invånarna i ålder 19-34 och 65+. 

Födda och döda 2010-2018

ÅLDER 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Födda 151 145 144 134 152 153 142 144 139

Döda -129 -158 -151 -151 -144 -149 -150 -136 -147

Netto 22 -13 -7 -17 8 4 -8 8 -8

 
Födelsenettot är positivt 2018. Antalet födda överstiger alltså 
antalet döda. Totalt är det 151 födda under 2018, vilket är 6 fler än 

förra året och 22 fler födda än antalet döda.
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ORGANISATIONSÖVERSIKT
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I Söderköping väljs 39 politiker samt 23 ersättare 

att sitta i Kommunfullmäktige och styra kommu-

nens arbete . Kommunfullmäktige är kommunens 

högsta beslutande organ och beslutar om kommu-

nalskatt, verksamheternas budget och övergripande 

planer av olika slag . 

KOMMUNFULLMÄKTIGE sammanträder 8-9 ggr per år, 
undantaget juli och augusti, i kommunhusets aula. Vilka 
ärenden som ska behandlas annonseras ut i dagstidningarna 
cirka en vecka i förväg, samt på kommunens hemsida. 
Ärendelistan med de handlingar som hör till, finns i sin  
helhet på kommunhuset och i Stinsen. Mötesprotokollen 
finns tillgängliga på Stinsen, Kommunhuset och på  
hemsidan. Alla sammanträden i fullmäktige är öppna för 
allmänheten och sänds live på nätet via kommunens hemsida.

KOMMUNSTYRELSEN ansvarar för gemensam och intern 
service inom områdena säkerhet, IT och kommunikation, 
ekonomi, HR, fastigheter och lokaler samt mark och  
exploatering.  De har också uppsiktsplikt över nämnder 
och Ramunderstaden AB.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN ansvarar för barnom-
sorg, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, Komvux, särskola 
och kulturskola.

SOCIALNÄMNDENS ansvarsområden är äldreomsorg,  
omsorg till funktionshindrade, individ- och familjeomsorg 
samt integrationsverksamhet.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ansvar för kommunens 
planer, mätning, bygglov, miljö och hälsa, samhällsbetalda 
resor, bostadsanpassning samt räddningstjänst.

SERVICENÄMNDEN ansvarar för arbetsmarknad, näringsliv, 
kost, kultur och fritid, vatten- och renhållning, teknik och 
entreprenad. 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ansvarar för alla gode män 
och förvaltare.

VALNÄMNDEN ansvarar för genomförandet av allmänna val.
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SÅ HÄR ÄR KOMMUNEN ORGANISERAD  

I N L E D N I N G

Arbetsmarknad
Kultur & fritid
Näringsliv, Turism
Kost 
VA & Renhållning 
Fastighet
Gata & Park, Bredband
Intern service

 Ekonomi, Planerings- och uppföljningsprocess, Inköp och upphandling
stf Kommundirektör

Nämndadministration, kommunikation, arkiv, utredning/strategisk planering,
Förvaltning av Valnämnd och Överförmyndarnämnd

HR, lön, bemanning, strategisk kompetensförsörjning

IT-support och enhetshantering, drift och utveckling, 
IT-strategi och IT-säkerhet, digitalisering, växel/reception

Säkerhet, krisberedskap, civilt försvar, försäkringar

TJÄNSTEMANNAORGANISATIONEN

POLITISK ORGANISATION
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SÅ HÄR ÄR KOMMUNEN ORGANISERAD

KOMMUNFULLMÄKTIGE RAMUNDERSTADEN AB

KOMMUNSTYRELSE
PERSONALPOLITISK-

BEREDNING

SERVICENÄMND
SAMHÄLLSBYGGNADS-

NÄMND
BARN- OCH

UTBILDNINGSNÄMND
SOCIALNÄMND

ÖVERFÖRMYNDAR-
NÄMND 

VALNÄMND

VALBEREDNING

KRISLEDNINGSNÄMND

REVISIONEN

DEMOKRATI-
BEREDNING

Politisk organisation

Tjänstemannaorganisation

KOMMUNCHEF

SERVICEFÖRVALTNING
SAMHÄLLSBYGGNADS-

FÖRVALTNING

BARN- OCH 
UTBILDNINGS-
FÖRVALTNING

SOCIALFÖRVALTNING TURISM

KOMMUNLEDNINGS-
KONTOR

Ekonomi
HR
IT
Fastighet
Säkerhet
Kommunikation
Upphandling
Nämndservice

NÄRINGSLIV

Teknik
Fritid
Kultur

Bygg
Miljö
Plan exploatering

Utbildning Vård
Omsorg
Individ familj

Tillväxt Besök



I N L E D N I N G S I D  1 4   

VI SOM JOBBAR HÄR 

Tillsvidareanställda per 31/12

2018 2017 2016

Antal personer 977 1003 1007

Barn- och utbildningsförvaltningen 459 463 453

Kommunledningskontoret 40 47 57

Samhällsbyggnadsförvaltningen 33 29 26

Serviceförvaltningen 92 91 89

Socialförvaltningen 353 373 382

Omräknat till heltider 947 969 962

Barn- och utbildningsförvaltningen 445 447 437

Kommunledningskontoret 40 47 56

Samhällsbyggnadsförvaltningen 33 28 25

Serviceförvaltningen 87 86 84

Socialförvaltningen 343 361 360

 

Årsarbetare mertid och timanställda

2018 2017 2016

Fyllnadstid 3,7 2,8 4,4

Övertid 6,7 5,4 5,3

Timtid (timmar) 113,2 116,3 112,9

Totalt 123,6 124,5 122,6

Timtiden har minskat jämfört med 2017. Det beror till stor 
del på att tillgången på timvikarier minskar vilket leder till  
att ordinarie personal får arbeta lite längre (fyllnadstid)  
alternativt beordras in på ledig dag vilket ger övertids- 
ersättning (övertid).

Totalt sett jämfört med 2017 så har timtiden,  
fyllnadstiden och övertiden minskat med motsvarande  
en årsarbetare.

Sysselsättningsgrad

2018 2017 2016

Antal heltid (100 procent) 861 866 812

Barn- och utbildningsförvaltningen 408 400 396

Kommunledningskontoret 38 45 53

Samhällsbyggnadsförvaltningen 33 28 25

Serviceförvaltningen 69 71 67

Socialförvaltningen 313 322 271

Antal deltid (70-99 procent) 90 108 162

Barn- och utbildningsförvaltningen 38 49 43

Kommunledningskontoret 2 2 4

Samhällsbyggnadsförvaltningen 0 0 0

Serviceförvaltningen 19 16 18

Socialförvaltningen 31 41 97

Antal deltid (0-69 procent) 26 29 33

Barn- och utbildningsförvaltningen 13 14 14

Kommunledningskontoret 0 0 0

Samhällsbyggnadsförvaltningen 0 1 1

Serviceförvaltningen 4 4 4

Socialförvaltningen 9 10 14

 

Antal deltidsanställda fortsätter att minska jämfört med 
2017. Inom Serviceförvaltningen finns fler deltids- 
anställningar främst inom kostenheten. Där pågår en  
översyn utifrån ”Heltid som norm”.

Antal tillsvidareanställda fortsätter att minska totalt sett, både vad gäller antal personer och räknat i 
årsarbetare. Det har skett en förflyttning av anställdas organisatoriska tillhörighet vilket innebär att 
Kommunledningskontoret har minskat.



Sjukfrånvaro

2018 2017 2016

Kommunen

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid 6,9 6,6 6,4

   varav kvinnor 7,8 7,4 7,1

   varav män 3,4 3,3 3,5

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid 6,1 5,4 4,8

  varav kvinnor 7,0 6,1 5,3

  varav män 2,1 2,1 2,4

Kommunledningskontoret

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid 3,1 2,7 2,8

  varav kvinnor 2,6 3,2 3,3

  varav män 3,9 1,6 1,9

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid 4,5 3,9 4,8

  varav kvinnor 5,1 3,9 1,5

  varav män 3,1 3,8 10,7

Serviceförvaltning

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid 2,7 3,7 4,0

   varav kvinnor 2,4 4,4 4,4

   varav män 3,2 2,7 3,3

Socialförvaltning

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid 9,9 9,8 9,9

  varav kvinnor 10,5 10,3 10,6

  varav män 6,0 6,8 4,9

Sjukfrånvaron är fortfarande hög och fortsätter att öka inom 
Barn- och utbildningsförvaltningen. Det är främst anställda 
inom förskola och fritidshem som finns representerade här. 
Socialförvaltningen ligger kvar på en hög nivå men har legat 
still de senaste tre åren.

Långtidsfrånvaro >59 dagar i procent av total sjukfrånvaro 

2018 2017 2016

Kommunen 43 44,2 46,0

  varav kvinnor 44,2 44,8 46,9

  varav män 32,3 37,3 36,8

Barn- och utbildningsförvaltningen 44,0 43,3 46,1

  varav kvinnor 46 45,4 47,6

  varav män 19,8 12,1 27,7

Kommunledningskontor 44,1 3,6 6,3

  varav kvinnor 55,8 4,5 7,8

  varav män 13,2 0,0 0,0

Samhällsbyggnadsförvaltning 33,2 37,2 37,7

varav kvinnor 38,6 12,2 0,0

varav män 0 65,7 44,5

Serviceförvaltning 40,1 53,2 32,7

  varav kvinnor 34,8 65,3 39,3

  varav män 44,2 0,0 14,9

Socialförvaltning 42,8 45,5 49,3

  varav kvinnor 42,9 44,4 48,9

  varav män 40,8 61,5 56,9

 
Långtidsfrånvaron fortsätter att minska totalt sett. Samhälls-
byggnads-, Service- och Socialförvaltningen har en minskad 
andel långtidssjukskrivna jämfört med 2017.

Kommunledningskontoret är en liten enhet där en  
medarbetare varit långtidssjuk. Barn- och utbildnings-
förvaltningen har en ökad andel medarbetare som varit 
sjukskrivna längre än 59 dagar.

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid, per åldersgrupp

2018 2017 2016

Sjukfrånvaro  29 år eller yngre 9,8 10,0 9,4

Sjukfrånvaro  30-49 år 6,6 6,4 6,3

Sjukfrånvaro  50 år och äldre 6,7 6,4 6,1

 

Sjukfrånvaron bland medarbetare som är 29 år eller yngre är 
fortsatt hög i förhållande till de övriga åldersgrupperna, även 
om det har ändrat sig marginellt jämfört med 2017.

Stress är den största orsaken till sjukfrånvaron och vi 
behöver som arbetsgivare prata med om hur vi ska stötta 
våra unga för att undvika symtom som leder till sjukskrivning.
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ÅR 2015 2014 2013 2012 2011

LOREM
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FEM ÅR I SIFFROR

SÅ HÄR ANVÄNDER VI PENGARNA

ÅR 2018 2017 2016 2015 2014

Invånare

Antal kommuninvånare 14 618 14 521 14 402 14 240 14 268

Skattesats

Primärkommunal skattesats 21,18 21,18 21,18 21,18 21,18

Total kommunal skattesats 31,88 31,88 31,88 31,88 31,85

Ekonomiskt resultat, kommunen inklusive 
avgiftsfinansierad verksamhet

Årets redovisade resultat, mnkr -0,3 8,8 13,3 9,7 6,7

Årets redovisade resultat /invånare, kr -23 608 924 681 467

Nettokostnad, mnkr 820 789 742 710 686

Nettokostnad i procent av skatter och statsbidrag 100 98 97 98 98

Personalkostnader, mnkr 536 521 504 454 426

INVESTERINGAR

Nettoinvesteringar, mnkr 74 77 86 70 85

Skattefinansieringsgrad av investeringar procent 39 49 47 44 40

Låneskuld/soliditet

Långfristig låneskuld 415 399 374 365 284

Soliditet exkl ansvarsförbindelse pensioner, procent 24 25 25 25 27

Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner, procent* -5 -6 -10 -13 -18

 
Så används pengarna per vht 2018 Procent tkr

Pensionsutbetalningar 1 14 456

Politisk verksamhet 6 73 923

Samhällsplanering vägar parker miljö 10 119 660

Kultur Idrott och fritid 2 28 373

Förskola Barnomsorg  11 129 078

Utbildning 23 264 068

Äldreomsorg och LSS 30 339 038

Individ och familjeomsorg 3 39 953

Flyktingmottagande 3 32 254

Arbetsmarknadsåtgärder 2 24 527

Övrigt 3 31 585

VA 2 26 578

Renhållning 2 22 143

  100 1 145 636

11%

30%

2%

3%

3%

3%
1% 6%

10%

2%

23%

2%2%

* Korrigering har gjorts av 2014-2017 års värden som varit felaktigt beräknade
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LOREM 

Ucientis enes sum volIpsuntistrum que cus. Em lab 

ipsae od quistius dolo blaboria volupidit et que 

ilignim dolorat iandam estore cusandae. 

Ucientis enes sum volIpsuntistrum que cus. Em lab ipsae 
od quistius dolo blaboria volupidit et que ilignim dolorat iandam 
estore cusandae. Nem fugit rectumquis aut quid explicae nonserf  
erumenisita sed qui rerecto quam que imus dolor sequi berum 
sedipsus quodi seque nam voluptam nis modipsanias venis nim-
porum andendis quatur rero tem. debit, tem verum est doluptati 
optates erumquaspici am evenihi litasped mi, nonsero illitam, 
con endaepres nullique mo molorum audis am, que vel id quam 
architi similitatium hilitiuntio conet, te aut fuga. Apid es dem num 
inulpa voluptaquam vellendenis at ut aut mos electet quam ut aut 
omnient istempore nobis molum rehentu reruntiam, simodigendae 
peliq 
ua simpore pudior audiscitis aperat acid mos nos vol 
uptio. Ga. Nequi adi odi doluptatur?

Uciumqui autem harum latatur, sunte nonsequ 
i id qui abo. On re, quasini arum quoUciumqui  
autem harum latatur, sunte nonsequi id qui abo.  
On re, quasini arum quo

LOREMIPSUM

Ucientis enes sum volIpsuntistrum que cus. Em lab ip-
sae od quistius dolo blaboria volupidit et que ilignim dolorat 
iandam estore cusandae. Nem fugit rectumquis aut quid ex-
plicae nonserf  erumenisita sed qui rerecto quam que imus 
dolor sequi berum sedipsus quodi seque nam voluptam nis 
modipsanias venis nimporum andendis quatur rero tem. 

Ut porum dolupta sperferibus dolupta tisqui te num, in 
non estionem repero cid corere doloren debit, tem verum 
est doluptati optates erumquaspici am evenihi litasped 
mi, nonsero illitam, con endaepres nullique mo molorum 
audis am, que fuga. Apid es dem num inulpa voluptaquam 
vellendenis nobis molum rehentu reruntiam, simodigen-
dae peliqua simpore pudior audiscitis aperat acid mos nos 
voluptio. Ga. Nequi adi odi doluptatur? Ut porum dolupta 
sperferibus dolupta tisqui te num, in non estionem repero 
cid corere doloren debit, tem verum est doluptati optates 
erumquaspici am eve

MÅL 1 .

LOREM LOREM LOREM LOREM LOREM

lorem xx % xx % xx % xx % xx %

lorem xx % xx % xx % xx % xx %

lorem xx % xx % xx % xx % xx %

lorem xx % xx % xx % xx % xx %

lorem xx % xx % xx % xx % xx %

lorem xx % xx % xx % xx % xx %

LOREMIPSUM 

Så klarar vi  
målen och uppdragen

Samtlig kommunal verksamhet är viktig . Att vara tydlig innebär samtidigt att våga prioritera 

och att välja bort . Kommunens inriktningsområden ska ses som en plattform där medborgare

 och verksamhet ges en övergripande bild över politiskt prioriterade områden . 

Inom Söderköpings kommun har vi fastställt sex inriktningsområden . Skola och förskola, 

arbetsmarknad och näringsliv, äldreomsorg och socialtjänst, samhällsplanering och bostads-

byggande, infrastruktur och miljö samt intern organisation . Dessa prioriterade områden har 

brutits ned till program . Programmen ska per  område ange ambitionsnivå med konkreta  

mål och hur dessa ska mätas . Uppföljning och analys sker på årsbasis . Fullmäktige har i  

den strategiska planen även formulerat uppdrag till nämnderna inom respektive  

prioriterat område som följs upp varje tertial och årsvis .
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Kommunfullmäktige har i den strategiska planen för 2018-2021 prioriterat ett mål inom respektive  
utvecklingsområde, totalt sex prioriterade mål. Måluppfyllelsen för respektive prioriterat mål redovisas nedan.

M Å L U P P F Y L L E L S E

VÅRA MÅL 

UTVECKLINGS-
OMRÅDE

PRIORITERAT
MÅL

MÄTS GENOM STARTVÄRDE
(ÅR 2014)

SENAST 
UPPMÄTTA 

VÄRDE

DELMÅL 
2018

DELMÅL 
2020

BEDÖMNING 
AV  

DELMÅLS- 
UPPFYLLELSE  

2020

Skola och förskola Alla barn ska  
känna ökad  
trygghet, arbetsro 
och hälsa

Enkät 3,34/4 3,3 3,6 3,7

Äldreomsorg och
Socialtjänst

Barn och ung-
domars psykiska 
hälsa ska öka

Elevenkät inom 
frågeområdet hälsa 
(skala 1-4, 4 är bäst)

3,3 3,47 3,6 3,7

Arbetsmarknad
och Näringsliv

Fler företag  
ska lockas till 
kommunen

Inflyttade företag 
(netto)

15 20 >25 >25

Infrastruktur och
Miljö

Minska energi- 
användningen  
i kommunala  
fastigheter

Energi- 
användningen i  
tio kommunala  
fastigheter med 
högst energi- 
användning 
 (i kwh/kvm per år)

227/197 
(ovägt/vägt 
medelvärde)

202 
(vägt medel-

värde)

200 180

Samhällsplanering
och bostadsbyggande

Fler bostäder  
ska byggas

Ackumulerat antal 
färdigställda (=slut-
skede) bostäder 
under program- 
perioden

- 254 270 450

Kommunens  
organisation

Söderköpings 
kommun ska 
vara en attraktiv 
arbetsgivare

Medarbetarindex i 
medarbetarenkäten

71 74 78 80

Utöver ovanstående mål finns det ytterligare tjugoåtta mål i de politiska programmen. Av dessa är  
sju bedömda som uppfyllda 2018, tre delvis uppfyllda och fjorton ej uppfyllda. Fyra av målen saknar  
målvärde 2018 och måluppfyllelsen kan därför inte bedömas.
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PRIORITERADE UPPDRAG -
SAMMANFATTNING 

UTVECKLINGSOMRÅDE UPPFYLLT DELVIS  
UPPFYLLT

EJ UPPFYLLT SUMMA  
UPPDRAG

Skola och förskola 3 3 - 6

Äldreomsorg och socialtjänst 3 2 - 5

Arbetsmarknad och näringsliv 2 1 - 3

Infrastruktur och miljö 2 4 - 6

Samhällsplanering och bostadsbyggande 3 1 - 4

Kommunens organisation 2 2 - 4

Summa 15 13 0 28

 

Kommunfullmäktige har i den strategiska planen 2018-2021 angett totalt 28 uppdrag fördelat på de sex prioriterade 
utvecklingsområdena. Flera uppdrag riktar sig till flera nämnder och i den mån uppfyllelsen skiljer sig mellan nämnderna 
har en sammanvägd bedömning gjorts i tabellen nedan. 

Sammanfattningsvis bedöms 15 av 28 uppdrag som uppfyllda, eller kommer att uppfyllas, inom budgetperioden.  
Inget uppdrag bedöms med röd markering, det vill säga att det inte kommer att uppfyllas alls under budgetperioden.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Av kommunallagen framgår att de finansiella mål som är  
av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges  
i budgeten. Budgeten ska även innehålla en plan för  
verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges  
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. För Söderköpings kommun har god ekonomisk 
hushållning definierats dels genom målen i de politiska  
programmen, dels genom de uppdrag som fullmäktige  
tilldelat nämnderna. 

Sammantaget kan konstateras att måluppfyllelsen för 
de prioriterade målen nås i begränsad omfattning trots att 
många uppdrag utförs. Det kan tolkas som att uppdragen 

inte har tillräckligt tydlig koppling till de målsättningar som 
är uppsatta eller att några mål haft en hög politisk ambition. 
En annan iakttagelse är att merparten av alla uppdrag  
bedöms som helt eller delvis utförda trots stora negativa 
budgetavvikelser. Det kan tolkas som att uppdragsstyrningen 
 i kommunen har högre prioritet än den ekonomiska 
styrningen. En annan tolkning är att kopplingen mellan 
utdelade uppdrag och tilldelade resurser är bristfällig. De 
finansiella målen för god ekonomisk hushållning finns i 
Finansprogrammet och är delvis uppfyllda.

Sammantaget bedöms inte kommunen uppnå målet om 
god ekonomisk hushållning.
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Under året har kompetensutveckling inom relevanta  
områden skett, exempel på detta är Skolverkets utbildning 
”Specialpedagogik för lärande” som syftar till att skapa  
bättre lärmiljöer för alla elever samt en kompetens- 
utvecklingsdag kring bemötande för samtliga pedagoger  
i förvaltningen. Satsningen på en-till-en har utökats och  
omfattar nu även mellanstadiet. Kopplat till detta har det 
skett omfattande kompetensutvecklingsinsatser. Utifrån 

erfarenheter från högstadiet hoppas vi att det kommer att 
gynna pojkarnas resultat. I förskolan och skolan har alla 
pedagoger fortbildats inom området likabehandling, detta 
i syfte att öka tryggheten vi har även köpt in och startat 
upp ett digitalt verktyg som ska underlätta arbetet med 
kränkandebehandling. Arbetet med trygghet, arbetsro och 
hälsa kommer intensifieras utifrån de politiskt prioriterade 
satsningar som gjorts.

* Meritvärdet är ett medelvärde av elevernas sammanlagda betyg där högsta möjliga värde är 340 poäng.  
**Resultat hämtas från enkät och anges i en fyrgradig skala där 1 är det lägsta resultatet och 4 det högsta.

MÅL MÄTS GENOM STARTVÄRDE 
(ÅR 2014) 

SENAST 
UPPMÄTTA 

VÄRDE

DELMÅL 
2018

DELMÅL 
2020

BEDÖMNING 
AV DELMÅLS- 
UPPFYLLELSE 

2020

Alla barn och elever ska, 
utifrån sin ålder och verk-
samhetens styrdokument, 
ha en ökad måluppfyllelse

Meritvärde* 212,5/340 
Pojkar 191 .3 
Flickor 230,5

228 234 236

Alla barn och elever ska 
känna ökad trygghet, 
arbetsro och hälsa

Enkät** 3 .34/4 3 .3 3 .6 3 .7

Jämställdheten mellan 
könen ska öka 

Meritvärde*, 
differens

39 poäng 
lägre för 
pojkar

28 28 24
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Skolprogram

I det samhälle som växer fram blir kunskap och utbildning en allt viktigare faktor för individens 

möjlighet till ett gott liv . Att förskolan och skolan är likvärdig i termer av att alla barn och elever 

får samma möjligheter att lyckas med sin utbildning är helt avgörande, både för individen och för 

samhället . En avgörande faktor för skolframgång och för möjligheten till att ta del av samhällslivet 

och yrkeslivet är läsförmågan . I det digitala samhälle som vi lever i är det skrivna ordet en av de 

viktigaste vägarna till kommunikation och kunskapsinhämtning .

SKOLA OCH FÖRSKOLA
Prioriterat mål inom utvecklingsområdet: Alla barn ska känna ökad trygghet, arbetsro och hälsa

Mäts utifrån enkät och redovisas i årsbokslutet.  

För 2018 är målvärdet 3,6 av 4. Senaste uppmätta värde var 3,3 vilket dels innebär att målet inte nås och dels  
är en försämring jämfört med föregående år då värdet var 3,48.
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Kommunfullmäktiges uppdrag inom området Skola och förskola

Uppdrag Uppfyllelse Kommentar

Under perioden ska nya för-
skoleavdelningar projekteras, 
med byggstart mot slutet av 
budgetperioden .

KS Arbetet med tillbyggnad av Östra Ryd förskola är påbörjat, ska 
färdigställas 2020 . Garantiförskola i Västra Husby färdigställdes  
i slutet av 2018 för inflyttning i januari 2019 .

Barn- och utbildningsnämnden 
får fortsatt ett riktat uppdrag 
att arbeta med att öka lärarens 
tid med direkt undervisning 
eller elevnära arbete .

BUN Utöver de satsningar på läspedagoger som gjorts jobbar kultur-
skolan med elevstärkande arbete samt estetiska lärprocesser i 
lågstadiet . Kommunen har via statsbidrag fått möjligheten att 
förstärka det specialpedagogiska arbetet . Förvaltningen har även 
förändrat organisationen kring rättning av nationella prov vilket 
bidragit till ökad effektivitet och kvalitet .

Kommunens omvärlds- 
bevakning inom skolområdet 
samt kunskapsutvecklingen 
inom skolan kring nya metoder 
och pedagogisk utveckling  
ska fortsätta och intensifieras . 
Majoriteten ser det som 
särskilt viktigt att stödet till 
elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar  
förbättras . Satsningar på tidiga 
insatser och tidig läsförståelse 
ska fortsätta .

BUN Satsningen på läsinlärning och fortbildning kring  
neuropsykiatriska funktionshinder fortsätter .

För att möjliggöra fortsatta 
satsningar på skola och för-
skola ska förutsättningarna  
för en mer samlad verksamhet 
inom förskola och skola 
utredas vidare . I och med 
byggnation av nya förskolor 
ska förskoleverksamhet med  
få avdelningar samordnas . 
Kommunen gör under  
perioden en riktad satsning 
för att öka personaltätheten 
i kommunens förskolor samt 
minska gruppstorlekarna .

BUN Inom ramen för aktuell budgettilldelning och den rådande  
lokalsituationen bedömer förvaltningen och nämnden att detta 
uppdrag inte kommer att nås . Tätheten ökade dock från 5,32  
till 5,12 barn/årsarbetare under 2017-2018 .

Ytterligare åtgärder ska göras 
för att öka elevunderlaget 
i Sankt Anna skola under 
perioden .

BUN Förvaltningen har ett samarbete med föräldraföreningen i Sankt 
Anna, men så vitt nämnden kan bedöma ger inte detta avsett 
resultat .

Pågående uppdrag från 2016: 
Under 2015 togs beslut om 
renovering eller nyproduktion 
av skollokaler som ska färdig-
ställas snarast .

KS Arbetet med ny F-6-skola är påbörjat, men osäkert om  
byggnationen kan bli färdigställd inom planperioden . Under  
2018 har lokaler iordningställts för mellanstadium, Broby 2 .
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Under hösten har en arbetsgrupp arbetat fram processer och 
rutiner kring ökad samverkan mellan biståndshandläggare 
och rehabpersonal. Syftet är att rehabpersonal redan vid 
ansökan om hemtjänst i form av personlig omvårdnad,  
ska göra en ADL-bedömning, en bedömning av aktivitets-
förmåga. Den ska hjälpa den enskilde till att kunna behålla 
sin självständighet, till exempel med stöd av olika hjälp-
medel, egen träning eller träning med stöd av rehab- 
personal. Bedömningen ingår också som en del i  
handläggarnas utredning kring behov av hemtjänst. En 

ADL-bedömning kommer också att göras vid uppföljning 
av hemtjänstinsatsen.

Ytterligare en framgångsfaktor är tillämpning av väl-
färdsteknologi. Regeringen tillsköt under året stimulans- 
medel till välfärdsteknologi. Socialförvaltningen har köpt  
in olika tekniker, t ex läkemedelsrobotar, GPS-larm,  
mobilappar, paddor, VRF-glasögon mm. Under 2019  
kommer de olika teknikerna implementeras inom äldre-
omsorgen. Seniorcenter har skapats under hösten och där 
finns en visningsmiljö när det gäller aktuell teknik.

Äldreprogram

I Söderköping är äldreomsorgen en väsentlig del av den kommunala välfärden . Målgruppens  

behov och önskemål förändras, lagstiftningen reformeras, och kostnaderna ökar . Det är därför  

angeläget att med framförhållning anpassa och utveckla vård och omsorg utifrån de  

demografiska förändringar som ses över tid .

MÅL MÄTS GENOM STARTVÄRDE
(ÅR 2014)

SENAST 
UPPMÄTTA 

VÄRDE

DELMÅL 
2018

DELMÅL 
2020

BEDÖMNING 
AV DELMÅLS- 
UPPFYLLELSE 

2020

Äldre ska känna delaktig-
het och tillförlitlighet med 
omsorgen

Öppna jämförelser -  
helhetsbetyg (andel nöjda 
helhetsbetyg i hemtjänst/
särskilt boende %)

90/84 94/88 90/87 90/90

En god rehabilitering som 
leder till mer självständiga 
individer

Genomsnittlig beviljad 
omsorgstid hemtjänst per 
äldre och månad

47 39,1 36 30

Erbjuda ett tryggt och 
säkert boende för äldre 
utifrån efterfrågan och 
behov

Öppna jämförelser - 
trygghet (antalet mycket 
trygga i hemtjänst/särskilt 
boende %)

54/63 46/52 60/65 65/65

M Å L U P P F Y L L E L S E

ÄLDREOMSORG OCH SOCIALTJÄNST
Prioriterat mål inom utvecklingsområdet: Barn och ungdomars psykiska hälsa ska öka

Mäts utifrån elevenkät inom frågeområde hälsa. 

För 2018 är målvärdet 3,6 av 4. Senaste uppmätta värde är 3,47 vilket innebär att målet inte nås och värdet 
är i princip oförändrat jämfört med 2017.

S I D  2 2   
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Barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltning och 
serviceförvaltningen har tagit fram en kommungemensam 
handlingsplan för att öka barn och ungas psykiska hälsa. 
Planen är framtagen och den innehåller flera strategier för 
att nå målet. Varje strategi har planerade aktiviteter som ska 
genomföras under perioden 2017-2020. Ledningsgruppen  
för folkhälsofrågor har ledningsansvar för handlingsplanen. 
Flera planerade aktiviteter har genomförts. En av de  
prioriterade aktiviteterna har varit hantering av orosanmälan 

mellan Socialtjänst och skola, där nya rutiner arbetats fram. 
Elevhälsans stödteam och Familjeteamet har samlokaliserats. 

Socialförvaltningen har under året utbildat personal i 
Första hjälpen psykisk hälsa. Det har genomförts fyra  
utbildningstillfällen. Två tillfällen har haft inriktning äldre, 
medan de två andra har riktats mot vuxna respektive ungdom.  
Totalt har cirka 60 personal deltagit i utbildningen, som har 
varit mycket uppskattad.

Program för social omsorg och hälsa

En av de allra viktigaste förutsättningarna för ett gott liv är att ha en god hälsa . Kommunens insatser 

ska bidra till att öka den enskildes självständighet och skapa förutsättning för människor att leva fria 

och rika liv . För att kunna skapa en attraktiv kommun med goda livsvillkor för vår befolkning är ett 

brett folkhälsoarbete och det förebyggande arbetet nödvändigt . Kommunens medborgare ska ha 

förutsättningar att också själva kunna göra hälsosamma val . Söderköpings kommun har identifierat 

tre områden som särskilt viktiga för arbetet under programperioden; barn och ungdomars psykiska 

hälsa, äldres psykiska hälsa och isolering samt kvalitetsuppföljning inom Socialtjänsten .

MÅL MÄTS GENOM STARTVÄRDE SENAST 
UPPMÄTTA 

VÄRDE

DELMÅL 
2018

DELMÅL 
2020

BEDÖMNING 
AV DELMÅLS- 
UPPFYLLELSE 

2020

Barn och ungdomars  
psykiska hälsa ska öka

Enkät inom frågeområdet  
hälsa . Skala 1-4, där 4 är 
bäst

3 .3 3 .47 3 .6 3 .7

Äldre ska ha en ökad  
psykisk hälsa Öppna 
jämförelser, ängslan, oro el 
ångest, procentuell andel . 
Ordinärt boende/Särskilt 
boende 

Öppna jämförelser, 
ängslan, oro eller ångest, 
procentuell andel

Ordinärt  
boende 7 

Särskilt  
boende 10

3

11

5

5

5

5

Den sociala omsorgen ska 
ha en hög kvalitet 

Nöjd medborgarindex 
(SCB) -stöd för utsatta 
personer

47 53 
(2016)

55 65

S I D  2 3   M Å L U P P F Y L L E L S E



S I D  2 4   S I D  2 4   V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E R

Kommunfullmäktiges uppdrag inom området Äldreomsorg och socialtjänst

Uppdrag Uppfyllelse Kommentar

Ett systematiskt kvalitetsarbete 
kräver att kommunen noga följer 
upp verksamhetens resultat . För 
att nå en optimal måluppfyllelse 
och god uppföljning är det viktigt 
att det finns ett gott samarbete 
mellan samtliga förvaltningar . 

En gemensam handlingsplan för 
att öka den psykiska hälsan hos 
barn- och ungdomar har tagits 
fram och ska verkställas .

BUN Handlingsplanen fastställdes 2017 och åtgärder vidtas med 
styrning av den gemensamma ledningsgruppen .

SN Handlingsplanen har upprättats med ett antal strategier 
och aktiviteter i syfte att öka barns och ungas psykiska 
hälsa, som till stor del har genomförts under 2018 . 
Exempelvis har gemensamma rutiner mellan BUN och 
SOC antagits vid orosanmälningar kring barn som också 
regelbundet följts upp . Samverkan har stärkts med flera 
aktiviteter, till exempel stödteam, ett påbörjat samarbete 
mellan Team Nova och Familjeteamet .

SERN Kultur och fritid har deltagit i bland annat samverkans-
gruppen, ungdomsgruppen och tillsammansgruppen som 
arbetar med handlingsplanen för barn och ungas psykiska 
hälsa . Även i projektet ”Må bra med dans” med fokus på 
unga flickors psykiska ohälsa i samarbete med regionen 
och elevhälsan .

KS Handlingsplanen är framtagen och har kompletterats med 
strategier och aktiviteter . Flera åtgärder i den gemensam-
ma handlingsplanen har sjösatts . En av de prioriterade 
frågorna har varit hantering av orosanmälan mellan Soci-
altjänst och skola, där nya rutiner arbetats fram . Arbetet 
med revidering av aktivitetsplan har påbörjats .

ÖFN Kontakt med Elevhälsan . Ensamkommande barn berörs ej 
under den tiden de står inom Överförmyndarnämndens 
tillsyn .

Insatser för att säkerställa en 
god integration är av största vikt . 
Kommunen prioriterar åtgärder 
som leder till utbildning och egen 
försörjning .  

I arbetet med integration och 
sociala sammanhang spelar  
idéburna organisationer en viktig 
roll . Särskilt ansvar ska kommunen 
ha att skapa arenor för kontakt . 
Under perioden ska även en  
frivilligcentral organiseras .

KS KS roll är främst samordnande . De olika aktiviterna  
redovisas under respektive nämnd nedan .

SN Integrationscenter Komin har utvecklats i samarbete  
med AME och med stöd av länsstyrelsen På Komin finns 
flyktingmottagning, arbetslivs-konsulent och samordning 
av Tillsammans-samverkan med civil-samhället . God  
tillgänglighet, tidiga anpassade insatser, mötesplatser, 
mentorsprogram och projekt i syfte att korta vägen till 
egen försörjning och förebygga psykisk ohälsa har  
prioriterats . 

Frivilligcentralen har öppnat och finns fysiskt på Blå 
Porten . .

BUN Förvaltningschefen har fått i uppdrag att leda arbetet i 
ledningsgruppen för kommunens folkhälsoarbete . Detta 
arbete inkluderar integrationsarbete i form av samverkans-
grupper och Tillsammansprojektet .

SERN DUA-arbetet (Delegationen unga och nyanlända till  
arbete) fortsätter att koppla nyanlända till arbetsgivare  
för arbete/praktik . ESF-språkpraktikhandledarprojekt, 
första gruppen handledare har träffat ett 40-tal nyanlända 
för att matcha personer till rätt språkpraktikplats .

Förtätad samverkan med SFI . Tätare samarbete med 
Arbetsförmedlingen via veckovisa möten med sökande 
ska generera fler nyanlända till Extratjänster . 

Uppdraget kring idéburna organisationer har förändrats 
och ingår i integrationscentrum där föreningslivet är en 
integrerad del genom Tillsammans . 

Kultur och Fritid har deltagit i olika integrationsprojekt 
till exempel Jag här och nu, Drakfest och Språkcafé .

ÖFN Samverkan finns med integrationsenheten .
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Fortsättning Kommunfullmäktiges uppdrag inom området Äldreomsorg och socialtjänst

Uppdrag Uppfyllelse Kommentar

Externa placeringar inom  
Socialnämnden har ökat kraftigt 
de senaste åren och socialnämnden 
får i uppdrag att göra en analys 
och handlingsplan för att minska 
antalet placeringar . Planen skall 
också innehålla behovet av  
resurser såsom bostäder, personal 
med mera .

SN Ett tvådelat arbete pågår (inom LSS och IFO) . Inom LSS 
området pågår arbetet utifrån socialnämndens beslut från 
april 2018 rörande handlings-plan för att få LSS budget i 
balans . 

Ett arbete pågår för att renodla rollen som bostads- 
samordnare . Detta ska leda till ökat stöd till personer som 
bor i andrahandskontrakt så att dessa får ökad möjlighet 
till egen bostad . I sin tur bör detta leda till att tiden i  
andrahandskontrakt kortas och fler IFO placeringar på 
HVB kan avslutas .

Pågående uppdrag från 2016: 
Under mandatperioden påbörjade 
satsningar inom rehabilitering, 
hemtjänst och personal- 
försörjning ska fortsätta och 
övergå till ordinarie verksamhet . 
Ambitionen är att höja kvaliteten 
för den äldre och förbättra  
arbetsmiljön för de anställda .

SN I början av året bytte rehaborganisationen verksamhets-
chef . I september månad påbörjades arbetet med att ta 
fram och implementera processer och rutiner avseende 
hemrehabilitering . Från och med i mitten av november har 
de nya rutinerna börjat tillämpas . En ADL-bedömning görs 
på alla nya ansökningar som gäller personlig omvårdnad .
Rätten till heltid är införd, oönskade delade turer är mesta-
dels borttagna och all personal har rätt till arbetskläder . 
Under året har fokus legat på att införa hälsosamma  
scheman inom vård och omsorg och LSS . Förändringen 
har haft vissa ”barnsjukdomar” och en utvärdering  
kommer att ske under 2019 .  Året inom hemtjänsten har 
präglats av chefsbyten och en stor personalomsättning, 
vilket har påverkat arbetsmiljön negativt .  Under hösten 
har nya chefer påbörjat ett aktivt arbete med att förbättra 
både kvaliteten för de äldre och arbetsmiljön för de  
anställda .

Under 2018 är brukartiden i princip oförändrad . Även  
andelen vikarier har fortsatt varit stor . Nya scheman,  
planerade utefter bemanningshandboken, startade sent  
på året och har ännu inte påverkat brukartiden positivt .

Pågående uppdrag från 2016:  
Utifrån den boendeutredning  
Socialnämnden genomfört under  
2016 ska planeringen för nya  
boenden påbörjas i god tid för  
att täcka framtida behov av  
boende för äldre och personer 
med funktionshinder .

SN En uppdatering av boendeutredningen från 2016 är  
initierad och kommer ligga till grund för framtida lokal- 
planering .

KS Projektering och byggnation kommer att påbörjas under 
planperioden men kommer inte vara klart 2020 . Ett nytt 
LSS-boende färdigställdes under 2017 . Ytterligare ett 
LSS-boende finns med i investeringsplanen för 2019 .  
Detaljplan för LSS-boende Tyketorp har vunnit laga kraft 
och projektet kommer att påbörjas under 2019 och  
beräknas stå klart 2021 .

Ett nytt LSS-boende färdigställdes under 2017 . Ytterliga-
re ett LSS-boende finns med i investeringsplanen för 2019 . 
Under förutsättning att detaljplaner blir klara beräknas 
nästa boende stå klart senast 2021

SBN Målet bedöms som uppfyllt då behoven beaktas vid  
planläggning .

RAB På uppdrag av kommunen byggdes LSS boende 2017 . 
Produktion av hyresrätter pågår .
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Kommunen har haft en ökad dialog och kommunikation 
med företag och näringslivsorganisationer genom dialog- 
möten, uppstart av nätverk, företagsbesök, arbetsmarknads- 
och näringslivsråd, hemsida, nyhetsbrev och så vidare.

Uppstarten av CoOperate Coffice har lett till ett bra 
samtalsklimat med företagarorganisationerna, fler deltagare 
på dialogmöten och företagsträffar, fler som vill ha nyhets-
brev, det vill säga att kommunens näringslivsverksamhet  
når ut till fler. Två starta-eget-kurser har också anordnats 
lokalt med totalt cirka 20 deltagare.

Sedan ändringen av detaljplanen för Slussporten är 
området slutsålt. Senast uppmätta värde avseende inflyttade 
företag avser 2017 (rapporterades 2018). Totalt antal aktiva 
företag 2017 uppgår till 1 605 vilket är en ökning med  
111 företag sedan startåret 2013 (rapporterades 2014).

Förstegsverksamhet har utvecklats med gott resultat vid 
Alboga-stallet. Det har lett till att fler som står långt ifrån 
arbetsmarknaden har gått vidare till arbete eller studier  
vilket innebär stora vinster för såväl individ som samhälle.

Arbetsmarknadsverksamheten har en mycket god  
samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen  
exempelvis kring förstegsverksamheten, PRAO-platser 
(samordning PRAO-feriejobb) och ensamkommande.  
Det har bland annat lett till att alla ungdomar mellan  
åk 9 – gymnasiet åk 2 (3) har fått feriejobb, vilket gett 
många ungdomar insyn i arbetslivet och flera har också  
fått fortsatt anställning.

Arbetsmarknads- och näringslivsprogram

Näringslivets utveckling är centralt för utveckling av välfärden och möjlighet att skapa arbetstillfällen i  

Söderköping . Kommunen ska verka för att såväl näringslivs som andra medborgare får god service genom 

ett tydligt, okomplicerat och positivt bemötande . Det ska vara enkelt och tillgängligt att komma i kontakt 

med Söderköpings kommun .

MÅL MÄTS GENOM STARTVÄRDE
(ÅR 2014)

SENAST 
UPPMÄTTA 

VÄRDE

DELMÅL 
2018

DELMÅL 
2020

BEDÖMNING 
AV DELMÅLS- 
UPPFYLLELSE 

2020

Ett bättre företagsklimat Svenskt näringslivs ranking 211 220 <50 <50

Fler företag ska lockas till 
kommunen

Inflyttade företag 15 20 >25 >25

Fler ungdomar i arbete Arbetslösa ungdomar (%) 9,8 5,5 <8 <6

ARBETSMARKNAD OCH NÄRINGSLIV
Prioriterat mål inom utvecklingsområdet: Fler företag ska lockas till kommunen

Mäts utifrån antalet inflyttade företag (netto) och redovisas i årsbokslutet.  

För 2018 är målvärdet > 25. Senaste uppmätta värde är 20 inflyttade företag. Totalt har antalet aktiva företag ökat  
med 111 stycken den senaste fyraårsperioden varför måluppfyllesen bedöms som gul.
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Kommunfullmäktiges uppdrag inom området Arbetsmarknad och näringsliv

Uppdrag Uppfyllelse Kommentar

Arbetet med ett tiopunkts- 
program för ett förbättrat 
företagsklimat ska fortsätta 
och arbetsmarknads- och 
näringslivsrådet och den  
samverkansöverenskommelse 
som framarbetats med  
näringslivets organisationer 
ska vara en grund i det  
arbetet .  
 
Under kommande år  
prioriteras insatser när det 
gäller bemötande, möten  
och dialog, upphandling, 
myndighetsutövning och 
entreprenörskap/skola .

KS Inom Arbetsmarknads- och näringslivsrådet har arbetet med 
ett nytt program för förbättrat näringslivsklimat fortsatt under 
året . Fokus har varit att få fram färre, långsiktigare och mätbara 
punkter/nyckeltal . Målet är att programmet ska presenteras 
under 2019 .

I samverkan med CoOperate Coffice har två affärsnätverk, 
ett fastighetsägarnätverk och ett nätverk för bygg- och  
anläggningsföretag startat . 

Under året har näringslivssidorna på kommunens webbplats 
samt nyhetsbrevet till näringslivet utvecklats och uppdaterats .

SN Socialförvaltningen möter privata utförare ca två gånger per  
år i dialogmöten . Utöver det sker regelbunden uppföljning 
enligt plan, i enlighet med nämndens internkontroll . Under  
året har behov av program för uppföljning av utförare upp-
märksammats liksom en plan som tydliggör och reglerar  
nämndens uppföljningsansvar .

SERN Dialogmöten med näringslivet genomförts och fler är  
planerade . Arbetsmarknads- och näringslivsrådet har diskuterat 
frågor kring företagsklimatet och flera utvecklingsprojekt .  
8-10 etableringsförfrågningar har hanterats, där flera  
fortfarande är aktuella . Regional samverkan kring etableringar 
och besöksnäring kommer att fördjupas under kommande år . 

I samverkan med CoOperate Coffice har två affärsnätverk 
startat inom fastighetsägare och inom bygg- och anläggnings-
företag . 

Under året har näringslivssidorna på kommunens webbplats 
samt nyhetsbrevet till näringslivet utvecklats och uppdaterats . 
Arbetet kommer slutföras under Q1 2019 .

SBN Förvaltningen arbetar fortlöpande med bemötandefrågor och 
har tagit fram en förtydligad värdegrund som tydliggör såväl 
externt som internt förhållningssätt .

BUN Representanter från näringslivet och skolan har påbörjat ett 
nära samarbete som resulterat i en plan för studiebesök och 
näringslivsbesök på Ramunderskolan . Inom ramen för  
förvaltningens SYV-arbete, YH och exempelvis i projekt kring  
sommarföretag skapas förutsättningar för att stimulera  
elever till företagsamhet .

Söderköpings Stadskärne- 
förening och kommunen  
formar ett samarbete kring  
en etableringssamordnare . 
Tanken är att samordnaren 
skall engagera stadens  
fastighetsägare och hjälpa  
till med rekrytering och 
etablering av nya lokalhyres-
gäster i syfte att dels förstärka 
handelsstråken i Söderköping, 
och också öka handeln genom 
att butiker som kan samverka 
lokaliseras närmare varandra 
i mer ändamålsenliga lokaler . 
Tanken är även att sam-
ordnaren ska kunna vara en 
resurs vid marknadsföring av 
kommunens industriområden .

KS Sedan tidigare finns ett beslut att tillsammans med  
Stadskärneföreningen forma ett samarbete kring en etablerings-
samordnare . Det har inte varit genomförbart varför  
Stadskärneföreningen i samförstånd med kommunen valt att 
använda medlen till att etablera ett CoOperate Coffice .

Under 2018 har även ett fastighetsägarnätverk startats .

Flera tomter på Slussportens 
industriområde har sålts och 
planeringen för fler möjliga 
etableringsplatser för  
nytillkommande företag måste 
fortsätta . Nya industriområden 
ska detaljplaneras .

SBN Planläggning pågår men är försenat på grund försenade  
utredningar .
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Avseende energianvändning har vissa åtgärder genomförts i 
Ramunderskolan och Bergaskolan förbrukar mindre energi 
då den är tomställd. Under de närmsta två åren planeras  
för utbyte av uppvärmningssystem i flera lokaler, utbyte av  
gamla vitvaror, översyn av driftstider för ventilationssystem 
och överflöden i fjärrvärmecentraler samt utbyte av  
ventilationsaggregat och styrsystem för värme. 

Avseende målet om minskade utsläpp av kväve och  
fosfor går avloppsinventeringen som planerat, men det 
är inte själva inventeringen som ger miljönytta. Först när 
avloppet är åtgärdat ger det en miljöeffekt. I genomsnitt 
beräknas ett avlopp genera en minskning på 2,11 kg, ett 

avlopp beräknas vara åtgärdat först när ett beslut om ny 
avloppsanläggning getts. Därmed kan beräkningen göras 
enligt följande: 277 (antal delegationsbeslut på inrättande av 
avloppsanläggning*2,11 kg (genomsnittlig minskning)  
= cirka 585 kg under år 2018. Med föregående års siffra 
(228 st beslut*2,11 kg=cirka 480 kg) innebär det en minsk-
ning om 1 065 kg totalt sedan programmets antagande. 

Målet med att öka kvaliteten på grönytor i Söderköpings 
stad har ännu ingen beräkningsmodell implementerats, 
arbete påbörjas 2019. I och med att vi behövt ta ett omtag 
i målen kring minskad energianvändning samt ökad kvalitet 
grönytor bedöms de målen inte till fullo uppnås till 2020.

Miljöprogram

I miljöprogrammet konkretiserar Söderköpings kommun de miljömässiga aspekterna i begreppet 

”hållbar utveckling” med fokus på hållbar förtätning, klimatsmart byggande, giftfri kommunal  

verksamhet och bättre vattenkvalitet i sjöar och vattendrag . Planering och byggande ska göras  

med beaktande av hållbar förtätning där förtätning balanseras med en kvalitetshöjning av det gröna . 

De gröna områdena ska bidra till en attraktiv utemiljö för boende och besökare samt ökad biologisk 

mångfald . Nyprojektering, renovering och drift av kommunala fastigheter ska vara enligt principerna 

för klimatsmart byggande som innebär minskad energianvändning, ökad andel (lokala) förnyelse-

bara energikällor och minskad klimatpåverkan av byggmaterial . För att uppnå en giftfri miljö ska 

Söderköpings kommun intensifiera arbetet för att förbättra vattenkvalitet i sjöar och vattendrag  

och intensifiera arbetet kring giftfria förskolor och skolor .

MÅL MÄTS GENOM STARTVÄRDE
(ÅR 2015)

SENAST 
UPPMÄTTA 

VÄRDE

DELMÅL 
2018

DELMÅL 
2020

BEDÖMNING 
AV DELMÅLS- 
UPPFYLLELSE 

2020

Minska energianvändning i 
kommunala fastigheter

Energianvändning i tio 
kommunala fastigheter 
med högst energianvänd-
ning (i kWh/kvm per år)

227/197
(ovägt/vägt 
medelvärde)

202 
(vägt  

medelvärde)

200 180

Uppnå god ekologisk 
status för sjöar och 
vattendrag

Minskat utsläpp av fosfor 
och kväve i Östersjön 
baserat på beräknade 
effekter av åtgärder
enskilda avlopp 
(ackumulerat i ton/år)

0 1,1 1,5 3,5

Öka kvaliteten grönytor i 
Söderköping stad

Andel antagna detaljpla-
ner med krav på Grön Yte 
Faktor krav per år (i%)

0 0 75 100
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INFRASTRUKTUR OCH MILJÖ
Prioriterat mål inom utvecklingsområdet: Minska energianvändningen i kommunala fastigheter

Mäts utifrån energianvändningen i 10 kommunala fastigheter med högst energianvändning (i kWh/kvm per år)  
och redovisas i årsbokslutet. 

För 2018 är målvärdet 200 vilket innebär en minskning från startvärdet 2015 som var 227 kWh/kvm. Senaste  
uppmätta värde som avser 2018 är 202 kWh/kvm. Det är ett vägt medelvärde som ska jämföras med 197 som  
var det vägda medelvärdet 2015 vilket innebär att energiförbrukningen ökat.
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Kommunen har låg rådighet över sträckningar och turutbud 
då detta är kollektivtrafikmyndighetens ansvarsområde. 
Inga riktade projekt vad gäller gå och cykla till skola, jobb. 
Projektet ”Rätt fart i staden klart i Västra Husby, Östra Ryd 
och Mogata. Projektet fortsätter i Söderköpings tätort under 
2019. Kommunen är aktiv i sin planering av gång- och cykel-
vägar och erhåller löpande statlig finansiering av gång- och 
cykelvägnätet. För närvarande pågår planering av gång- och 
cykelväg på sträckan Västra Husby – Söderköping.  
Kommunen fortsätter att köpa in elbilar för de kommunala 

transporterna. Tyngre transporter sker med så kallat HVO 
bränsle. 

Andelen förnyelsebara drivmedel av totalen uppgick  
till 3 procent 2018. Enligt prognosen ökar inte andelen 
förnyelsebara drivmedel i den takt som behövs för att nå 
målet, dock finns det en svårighet i mätetalet.  
Söderköpings kommun har köpt in (leasat) fler elfordon 
(som går på förnyelsebar el), men det saknas metod för att 
räkna in förbrukad kwh i procent i förhållande till flytande 
drivmedel.

MÅL MÄTS GENOM STARTVÄRDE SENAST 
UPPMÄTTA 

VÄRDE

DELMÅL 
2018

DELMÅL 
2020

BEDÖMNING 
AV DELMÅLS- 
UPPFYLLELSE 

2020

Öka andel som går eller 
cyklar till skolan

Ackumulerat andel barn, 
ungdomar och skolperso-
nal som går eller cyklar till 
skolan (i procent)

57 51 57 + 10% 
=63

X + 20% 
=68

Fler ska åka kollektivtrafik Antal påstigande  
kollektivtrafikresenärer  
på linje Valdemarsvik - 
Söderköping – Norrköping 
per år (x1000)

655 702 (2017) 
672 (2018)

720 790

Minska växthusgasutsläpp 
kommunala transporter

Ackumulerat andel  
förnyelsebar bränsle- 
konsumtion i kommunens 
egen fordonsflotta  
(i procent)

8 3 25 50

M Å L U P P F Y L L E L S E

Trafikprogram

God infrastruktur är en förutsättning för att kommunen ska kunna växa . Kommunen ska medverka 

till att trafiksystemet utvecklas i riktning mot hållbarhet, både miljömässig, social och ekonomisk . 

Söderköpings kommun ska jobba för att miljöbelastningen från transporter minskar genom att 

förutsättningen för gång-, cykel- och kollektivtrafik förbättras och växthusgasutsläpp av  

kommunala transporter minskas . Trafiksäkerhet, tillgänglighet, trygghet och jämställdhet ska  

höjas genom god planering, drift och underhåll av gatunätet . Infrastrukturen ska utvecklas så att 

den gynnar den lokala handeln och regionens utveckling .
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Samarbetet med privat aktör gällande utbyggnaden på  
landsbygden fortgår. Under slutet av 2017 färdigställdes  
utbyggnaden i Gårdeby och under 2018 har anslutningar 
skett i utbyggnadsprojekten ”Skåra-Sverkersholm- 

Stegeborg” och ”Ramsdal-Södra Finnö”. Även i tidigare 
utbyggda landsbygdsområden har efteranslutningar skett. 
Anslutningstakten kommer att öka under 2019.

Program för IT-infrastruktur

Utvecklingen av IT-infrastruktur är en del av samhällsbyggnaden och har samma vikt som ut-

vecklingen av annan infrastruktur som till exempel gator, vägar, el och VA . Företag och hushåll 

i Söderköpings kommun ska erbjudas möjlighet att använda IT, antingen via anslutning till det 

bredbandsnät Söderköpings kommun äger eller till annan aktörs fibernät, eller, där det

inte är möjligt, via mobilnät med hög kapacitet .

MÅL MÄTS GENOM STARTVÄRDE 
(OKTOBER 

2014)

SENAST 
UPPMÄTTA 

VÄRDE*

DELMÅL 
2018

DELMÅL 
2020

BEDÖMNING 
AV DELMÅLS- 
UPPFYLLELSE 

2020

Andel av befolkning med 
möjlighet att ansluta till 
fibernät med minst 100 
Mbit/s 

PTS statistik 30,44 %
(av 14 149)

78 .1% 
(64 .1%)

70% 90%

-Befolkning, tätort och 
småort 

PTS statistik 39,34% 
(av 9 289)

92 .7%
(77 .1%)

70% 90%

-Befolkning, utanför tätort 
och småort (landsbygd) 

PTS statistik 13,44% 
(av 4 860)

45 .2%
(35 .0%)

70% 90%

Arbetsställen, totalt PTS statistik 25,90% 
(av 1 556)

67 .9%
(53 .1%)

70% 90%

* Senast uppmätta värde avser oktober 2017. Utfallet som redovisas avser andel Hushåll eftersom Post- och telestyrelsen from 2015 
övergick till att redovisa det i stället för andel av befolkningen som används i målformuleringen. Två mått redovisas: Andel hushåll 
som har möjlighet att ansluta (Andel hushåll som har tillgång). Eftersom kommunen endast påverkar det förstnämnda måttet bedöms 
måluppfyllelsen utifrån det.
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Kommunfullmäktiges uppdrag inom området Infrastruktur och miljö

Uppdrag Uppfyllelse Kommentar

Vid nybyggnation och  
renovering av kommunala 
lokaler ska möjligheten att  
utnyttja förnyelsebara energi-
källor alltid beaktas och 
 planeras för . Det ska finnas 
tydliga och konkreta miljökrav 
vid upphandling . En åtgärds-
plan ska tas fram för  
anpassning av kommunala 
fastigheter som fortfarande 
drivs med fossila energikällor .

KS Generellt har kommunen högre energikrav än branschstandard . 
Vid nya LSS-boendet har det förberetts att kunna använda 
solenergi . Installation kan ske i efterhand .

Vid nybyggnation och renovering beaktas och planeras för 
möjligheter att utnyttja förnyelsebara energikällor . Åtgärdsplan 
beräknas vara färdigställd inom planperioden .

Genom våra ramavtal via till exempel SKL Kommentus  
Inköpscentral och Upphandlingscenter ställs höga miljökrav, 
olika beroende på upphandlingsobjekt . Avtalen ”Giftfri  
förskola” och Möbelavtal 2017 är goda exempel . När det gäller 
egna upphandlingar finns förbättringspotential utifrån risken 
för målkonflikt mellan miljökrav och ekonomi i balans .

SERN Miljökrav beaktas vid upphandling .

RAB Påbörjat utredning av utbyte av fossila uppvärmningssystem . 
Under året har solceller installerats på Margaretagatan 21 .  
RAB kommer på sikt att gå med i SABO:s klimatinitiativ .

Alla kommunala verksamheter 
ska ha en planering för  
minskad energianvändning . 
Nya metoder för energief-
fektivisering ska prövas och 
spridas .

KS Inom verksamheterna vidtas olika åtgärder för minskad  
energianvändning exempelvis belysning, glödlampor och  
rörelseindikatorer . Kvicksilverarmaturer i den offentliga  
belysningen och i fastigheternas utemiljö har bytts ut till mer 
energieffektiva armaturer . Bland kommunens fordon finns en 
ren elbil, flera laddhybrider och elcyklar . Vid byte av storköks- 
utrustning installeras mer energieffektiv utrustning och vid  
byte av pumpar inom VA-verksamheten installeras mer energi-
effektiva pumpar .

RAB RAB avsätter medel i budget som är märkta för energi- 
effektivisering . 

Under året har tvättstugor energieffektiviserats med tydlig 
effekt redan första månaden . Bilar har ersatts med elbilar eller 
el-cyklar och elbil-ladd stolpar har installerats . Uppvärmning 
med direktverkande el har ersatts med luftvärmepumpar .

Under året har IT-systemet Vitec uppgraderats med funktion 
för energiuppföljning, för att få bättre kontroll och styrning . En 
metod som kommunicerats tillsammans med E .ON är möjlighet 
till solceller .

Underhållet av kommunens 
fastigheter och anläggningar 
ska succesivt öka . Ett  
tillräckligt underhåll är  
nödvändigt, inte bara ur ener-
giperspektivet utan ur  
alla hållbarhetsperspektiv .

KS Underhållsplan för kommunens fastigheter ska tas fram under 
2019 .

En övergripande bedömning är att det finns ett eftersatt 
underhåll i stor del av kommunens fastigheter . Möjligheten att 
fullfölja underhållsplanen styrs av det ekonomiska utrymme 
som finns avsatt för detta, samt personella resurser inom  
kommunens fastighetsorganisation och hos Ramunderstaden .

SERN Byte av belysningsstolpar fortgår .
Vid Norrtulls samt Mogata förskolor är förbättringen av 

utemiljön färdigställd .
Ny utemiljö har byggts vid Broby 2 på Ramunderskolan och 

etapp 3 av Kanalhamnen är färdigställd . 
Asfaltering utförs enligt underhållsplan .

RAB RAB är delaktig i prioriteringar och utför åtgärder efter  
beställning från kommunen .
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Kommunfullmäktiges uppdrag inom området Infrastruktur och miljö

Uppdrag Uppfyllelse Kommentar

Behovsinventering av  
kommunens långsiktiga  
lokalbehov skall upprättas  
och revideras årligen .

KS Sammanställning av kommunens fastigheter är klar . Inventering 
av samtliga fastigheter kommer att ske under 2019 .

Arbetet med framtagande av en lokalförsörjningsprocess 
har påbörjats under senare delen av 2018 och ska färdigställas 
under 2019 . Ett stort arbete utifrån demografi, statistik och  
befolkningsprognoser har under året genomförts gällande 
Barn- och utbildningsförvaltningens lokalbehov . Motsvarande 
arbete gällande Socialförvaltningens behov gjordes under  
2016 och en uppdatering är initierad . 

Parallellt har också ett program för utformning av nya  
skollokaler, förskolor, vårdboenden samt generella riktlinjer  
för fastighetsprojekt (exempelvis IT) utarbetats i samverkan 
med berörd förvaltning . Arbete med lås/passersystem/ 
övervakning/larm beräknas vara klart under planperioden .

Samhällsbetalda resor har ökat 
kraftigt de senaste åren och 
en analys och handlingsplan 
för att minska kostnaderna ska 
tas fram .

SBN Analys av avtalet inom samhällsbetalda resor är genomförd .  
Uppföljning av avtal sker utifrån den av nämnden  
fastställda rutinen för uppföljning av externt upphandlad  
verksamhet . Kostnaderna bedöms inte kunna minskas då  
de till stor del är volymrelaterade .

Pågående uppdrag från 2016: 
Planeringen av den nya 
sträckningen av E22 fortsätter . 
Kommunen ska medverka i 
planeringsprocessen för att 
tillgodose de kommunala 
intressena .

KS Arbetet pågår enligt plan, Planprogram norra trafikplatsen har 
vunnit laga kraft . Planering pågår av trafikplats väst . Det finns 
både en projektledare för E22 samt andra resurser såsom  
planarkitekt, mark- och exploateringsingenjör att tillgå .  
Styrgrupp finns och kontinuerlig rapportering görs i kommun-
styrelsen .

SBN Sker löpande .
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MÅL MÄTS GENOM STARTVÄRDE SENAST 
UPPMÄTTA 

VÄRDE

DELMÅL 
2018

DELMÅL 
2020

BEDÖMNING 
AV DELMÅLS- 
UPPFYLLELSE 

2020

Fler bostäder ska byggas Ackumulerat antal  
färdigställda (=slutbesked) 
bostäder under  
programperioden

254 270 450

Bostadsbeståndet ska 
medge en rimlig rörlighet 
på bostadsmarknaden

Vakansgrad dvs . antal 
lediga lägenheter hos 
Ramunderstaden AB

1,6% 1 .0%  - 2,5%

Ökad bostadsintegration 
genom blandade 
upplåtelseformer

Antal hyresrätter av  
färdigställda lägenheter

35% 35% - 45%

Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen har under 
året bedrivit en mycket aktiv plan-, mark- och exploaterings-
verksamhet. Det innefattar bland annat arbete med ett stort 
antal detaljplaner samt planprogram för bostadsproduktion, 
där den totala volymen för närvarande är drygt 1 000  
bostäder. Utöver detta sker en aktiv markanvisning till  
olika bygg- och fastighetsbolag. När det gäller arbetet med 
strategisk planeringen är VA-plan ett gott exempel. I  

samtalen med olika byggherrar lyfts frågan om upplåtelse-
form och då kommunen med fördel ser en ökad grad av 
hyresrätter och bostadsrätter lyfts detta fram i samband  
med markanvisningsavtalen. Det stora behovet av bostäder 
bedöms fortsätta och en ökad vakansgrad bedöms därmed 
inte vara realistisk. Förändring i upplåtelseform tar tid, men 
flera kommande projekt sker med hyresrätt som upplåtelse-
form.
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Bostadsförsörjningsprogram

Tillgången på ändamålsenliga bostäder av god kvalitet till en rimlig kostnad är en förutsättning  

för att Söderköpings kommun ska kunna växa . Planering och byggande ska göras med beaktande 

av hållbar utveckling såväl ekonomisk, etisk, estetiskt, socialt och ekologiskt . Bostadsområde ska 

planeras byggas med bostäder med tillgänglighet, en blandning av såväl upplåtelseform som  

bostadsform och i olika prisklasser .

SAMHÄLLSPLANERING  
OCH BOSTADSBYGGANDE
Prioriterat mål inom utvecklingsområdet: Fler bostäder ska byggas

Mäts utifrån ackumulerat antal färdigställda bostäder under programperioden och redovisas i årsbokslutet. 

För 2018 är målvärdet 270 färdigställda sedan 2016, det vill säga 90 bostäder per år. Under 2018 har 73 bostäder  
färdigställts vilket innebär att målet inte nås. Den ackumulerade summan är 254 bostäder.
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Kommunfullmäktiges uppdrag inom området Samhällsplanering och bostadsbyggande

Uppdrag Uppfyllelse Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden 
ska hålla en hög servicegrad 
och takt i planeringen i  
samarbetet med andra  
exploatörer än kommunen 
med stöd i riktlinjerna för 
marktilldelning och  
exploatering . 

Flaskhalsar i plan- och 
byggprocessen fram till inflytt-
ningsklar bostad ska kartläg-
gas och en åtgärdsplan för 
kommunens arbete med att 
åtgärda dessa ska verkställas .

SBN Planering utgår från de av kommunfullmäktige beslutade 
målen i Bostadsförsörjningsprogrammet samt intentionerna i 
kommunens översiktsplan .

Detaljplanering ska fortsätta 
enligt översiktsplanen och den 
fördjupade översiktsplanen . 
Kommunens planberedskap 
ska motsvara 3-4 gånger 
behovet utifrån uppsatt mål . 
Kommunen prioriterar  
områden där det finns  
möjlighet till en blandad och 
integrerad bostadsproduktion .

SBN Sker löpande .

I en fördjupad vision för  
Tyrislöt kommer förut- 
sättningarna att utveckla 
området att arbetas fram . Det 
rör sig om allt från utvecklad 
camping, olika boendeformer 
och boendemiljöer, besöks- 
anläggning, marina till  
offentliga investeringar i  
infrastruktur . Ett detaljplane-
arbete för en cykelväg mellan 
Lagnö och Tyrislöt kommer  
att starta .

KS Hamnutredningen är klar och antagen av KS . Planläggning  
av reningsverk pågår . Arbetet med cykelväg har inte påbörjats 
eftersom arbete med att främja bostadsproduktion har  
prioriterats och uppdraget ännu ej getts till SBN som 
formellt planuppdrag . Beräknas bli klart tidigast 2021 . Ett 
alternativt tillvägagångsätt är att cykelvägen finansieras via 
länstransportplan och ansökan om vägrätt .

SBN Planläggning av Tyrislöt pågår .  
Ingen aktiv planering vad gäller cykelväg .

Pågående uppdrag från 2016: 
Kommunens idrotts- 
anläggningar ska fortsätta 
utvecklas . Vikingavallen ska 
genomgå en välbehövlig 
upprustning, och konstfrusen 
isbana ska tillföras . 

Planeringen för en ny multihall 
ska fortsätta, liksom  
utvecklingen av såväl frilufts-
områdena vid Alboga som 
Ramunderberget/Petersburg .

SERN Första etappen av Vikingavallen med bland annat konstfrusen 
isbana är genomförd . Arbete med etapp två fördröjdes på 
grund av att upphandlingen blev överklagad . Etapp 2  
beräknas färdigställas 2019 . Etapp 3 och 4 beräknas  
färdigställas 2020 .

Planering för ny idrottshall sker i samband med planering 
och projektering av ny skola . Vi följer tidplanen hos annan 
huvudman .

Arbete och planering har under året fortsatt gällande  
upprustning av kottebanan vid Alboga . Även fortsatt arbete 
med visionen för Petersburg/Ramunderberget . Motionsspår 
har iordningställts .
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Under 2017-2018 har chefernas arbetsförutsättningar  
fortsatt varit i fokus vilket visar sig i 2018 års medarbetar- 
enkät som visar ett Ledarskapsindex (LI) på 80 vilket är 
mycket bra. 

Ledarutvecklingsprogram del två har genomförts för 
grupp 3 och 4, flera ledardagar har anordnats, arbetsmiljö-
utbildning har genomförts samt workshop med tema  
rehabilitering, samverkan, lönesättning m.m. Ett  
omfattande arbete vad gäller scheman har påbörjats  
inom Socialförvaltningen. Målet med genomförandet är  
att minska behovet av antal timvikarier, som trots rätten  
till heltid har varit stort, på sikt få en bättre arbetsmiljö och 
högre brukartid samt bättre ekonomi. Detta påbörjades  

under våren 2018 vilket kunde medfört ett försämrat  
Medarskapsindex (MI). Trots detta ökade MI från 71, som 
mättes både under 2014 respektive 2016 års medarbetar- 
enkäter, till 74 vid 2018 års medarbetarenkät. Det ska  
jämföras med 68 som är det medianvärde från organisationer 
och företag som Zondera har i sin databas för 2018. 

Arbetet med att Söderköpings kommun ska vara en 
attraktiv arbetsplats måste fortsätta och medarbetarnas  
engagemang och nytänkande måste kanaliseras och  
tillvaratas på ett bättre sätt. Under 2018 har Samverkans-
avtalet följts upp av parterna och några tillägg har gjorts. 
Samverkansavtalets innebörd behöver bli tydligare.

Personalpolitiskt program

Personalpolitiken kommer vara avgörande för att kunna leverera den kvalitet på välfärdens olika 

verksamheter som medborgarna kräver framöver . Läraren är den viktigaste faktorn för elevernas 

lärande, liksom undersköterskan och sjuksköterskan bär upp vårdens olika delar för den äldre . Kan 

kommunen inte hävda sig i konkurrensen kommer kommunen inte kunna locka till sig kompetent  

och kvalificerad personal . Det blir allt viktigare att vara en attraktiv arbetsgivare . Personalen har  

och kommer i framtiden ha allt större möjlighet att välja mellan olika arbetsgivare . Då måste  

Söderköpings kommun som arbetsgivare erbjuda bra villkor och ett modernt arbetsliv, där  

arbetstagaren själv kan utnyttja all sin erfarenhet och professionalitet .

MÅL MÄTS GENOM STARTVÄRDE SENAST 
UPPMÄTTA 

VÄRDE

DELMÅL 
2018

DELMÅL 
2020

BEDÖMNING 
AV DELMÅLS- 
UPPFYLLELSE 

2020

Söderköpings kommun 
ska vara en attraktiv 
arbetsplats

Medarbetarindex i 
medarbetarenkäten

71 74 78 80

Söderköpings kommun 
ska vara en chefsvänlig 
kommun

Ledarskapsindex i 
medarbetarenkäten

74 80
(85)

78 80

Söderköpings kommun 
ska uppmuntra engage-
mang och nytänkande

Svaret på frågan ”I 
Söderköpings kommun 
uppmuntras nya idéer” 
i medarbetarenkäten

34 9 45 50
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KOMMUNENS ORGANISATION
Prioriterat mål inom utvecklingsområdet: Söderköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsplats

Mäts utifrån medarbetarindex i medarbetarenkäten och redovisas i årsbokslutet. 

2018 blev resultatet 74 vilket är klar förbättring jämfört med förra mätningen då värdet var 71. Dessvärre  
lägre än målvärdet 78.
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LOU är skapad med målsättningen att ha en öppen  
marknad och att värna leverantörers rätt att delta i alla of-
fentliga affärer. Det är därmed en utmaning att rikta 
inköp mot den egna kommunens leverantörer. Under året 
har upphandlingsriktlinjerna implementerats och inköpsor-
ganisationen börjar sätta sig. 

Återkommande träffar med inköpssamordnare i  
förvaltningarna möjliggör kompetensutveckling inom  
området och en ökad kännedom om aktuella ramavtal.  
Med samma syfte har också flera utbildningar hållits till  

olika grupper av beställare och inköpare i kommunen. 
Avtalet med Upphandlingscenter har förlängts och 

nätverket för upphandlingssamordnare i Kinda, Åtvidaberg, 
Finspång, Valdemarsvik och Söderköping har fortsatt att 
samverka med gott resultat.

Av kommunens externa inköp 2018 på 593 mnkr har 
154 mnkr eller 26 procent skett från företag med postnum-
mer som börjar på 614.

Något systemstöd för att mäta avtalstroheten finns inte 
varför det inte är möjligt att mäta detta målvärde.

Upphandlingsprogram

En stor del av kommunens kostnader är för de varor och tjänster som kommunen inte själv producerar . En 

god kontroll av dessa är därför av yttersta vikt . Samtidigt så handlar kontrollen över inköpen inte bara om 

de ekonomiska faktorerna utan även om innehåll och kvalitet . Alla offentliga upphandlingar ska göras med 

utgångspunkten att de ska vara en god affär för medborgarna, i såväl ekonomi som kvalitet . Söderköpings 

kommun ska ligga i framkant när det gäller att göra professionella upphandlingar . Kommunens inköp ska 

användas på ett sådant sätt att kommunens övergripande målsättningar uppnås . Upphandlingar och inköp 

ska styras av god ekonomisk hushållning och målsättningen om den hållbara utvecklingen både etiskt,  

socialt, ekonomiskt, ekologiskt och estetiskt .

MÅL MÄTS GENOM STARTVÄRDE
(ÅR 2014)

SENAST 
UPPMÄTTA 

VÄRDE

DELMÅL 
2018

DELMÅL 
2020

BEDÖMNING 
AV DELMÅLS- 
UPPFYLLELSE 

2020

Kommunens inköp från 
det lokala näringslivet ska 
öka 

Andel av inköp från lokala 
näringsliv* (procent) 

21 26 30 35

Avtalstroheten i kommu-
nala organisationen ska 
öka 

Avtalstrohet (procent) - - - 100

*  Lokalt definierades ursprungligen som att företaget är registrerat i Söderköpings kommun.  
Då det är svårt att följa upp kopplat till inköp används 2018 urvalet postnummer som börjar på 614. 

S I D  3 6   M Å L U P P F Y L L E L S E



S I D  3 7   

Självfinansieringsgraden speglar hur stor andel av  
investeringarnas totala kostnader som finansieras med 
egna medel. Med egna medel menas i korthet årets resultat 
samt årets avskrivningar. Ett värde på över 100 procent ger 
möjlighet att amortera på långfristiga lån och ett värde under 
100 procent ger ett behov att låna upp medel. Långsiktigt  
är målet för kommunen att självfinansieringsgraden ska vara 
100 procent eller högre. Målvärdet är satt som ett genom-
snitt över 5 år. För åren 2014-2018 är genomsnittet  
44 procent, för 2018 är värdet 39 procent.

Stora investeringsbehov i kombination med årets  
resultat och kommande års låga budgeterade resultat inne-

bär att det är svårt att förbättra självfinansieringsgraden. 
Riskvärdet åsätts av Kommuninvest som årligen gör en 

bedömning av kommunens kreditvärdighet. Betyget ovan 
baseras på värden i årsredovisningen 2017. Olika saker 
påverkar riskvärdet som exempelvis resultat, befolknings- 
utveckling och nettokoncernskuld per invånare. Med  
hänsyn till kommunens låga resultat 2018 och låga  
budgeterade resultat framöver riskerar värdet att försämras 
vilket kan påverka kommunens möjligheter att låna till  
kommande investeringsbehov.

Finansprogram

En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna utveckla kommunen och den kommunala  

verksamheten är en god ekonomi . Söderköpings kommuns hantering av de intäkter och kostnader 

som kommunen förfogar över ska präglas av god ekonomisk hushållning och de fem perspektiven 

på hållbar utveckling som läggs fast i översiktsplanen ska genomsyra även den ekonomiska  

hanteringen . Det innebär att all ekonomiplanering och verksamhetsplanering ska vara långsiktig 

och sätta såväl helhetssyn som effektivitet i fokus . Tydliga mål inom det finansiella området är  

en förutsättning för att Söderköpings kommun ska bedriva sin verksamhet effektivt och skapa 

möjligheter att utveckla och förbättra medborgarnas livsvillkor .

MÅL MÄTS GENOM STARTVÄRDE SENAST 
UPPMÄTTA 

VÄRDE

DELMÅL 
2018

DELMÅL 
2020

BEDÖMNING 
AV DELMÅLS- 
UPPFYLLELSE 

2020

Söderköpings kommun 
ska ha en god ekonomisk 
hushållning

Självfinansieringsgrad,
procent

52* 44 60** 60**

Söderköpings kommun 
ska ha en långsiktigt stabil 
finansiering 

Riskvärde*** 1 1 <3 <3
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*  Genomsnitt för åren 2011-2014 
** Genomsnitt för åren 2015-2020 
***  Skala mellan 0-13, där 0 är lägst. < 3 innebär 2014, att kommunen har lägre riskvärde än Sveriges  
 kommuner i genomsnitt. Värdet tas fram av Kommuninvest.
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MÅL MÄTS GENOM STARTVÄRDE
(ÅR 2016)

SENAST 
UPPMÄTTA 

VÄRDE

DELMÅL 
2018

DELMÅL 
2020

BEDÖMNING 
AV DELMÅLS- 
UPPFYLLELSE 

2020

Mer mark på rätt plats SBF/
Visuell presentation via 
kartbild och i ha

806 .7 
+ 288 .39 ha

798 .8 ha 
+ 292 .66 ha 
=1 091 .46 ha 

1 300 ha 1 500 ha

Kommunala byggnader 
ska användas till  
kommunalt driven  
verksamhet

Andel kommunägda 
byggnader där kommunen 
bedriver verksamhet i för-
hållande till kommunens 
totalt ägda byggnader

80-85% 64% - 90%

Kommunen äger 798,8 ha mark inom rätt strategiskt  
utpekat område/Ägget(startvärde 806,7 ha)

Kommunen äger vid årsskiftet 2018/19, totalt  
1414,24 ha mark (startvärde 1482,37 ha). Arealen som har 
sammanhang med tätorten Söderköping är vid årsskiftet 
2018/19, 1121,58 ha och övriga delar 292,66 ha.

Mätvärdet för målet Mer mark på rätt plats är 798,8 ha 
+ 292,66 ha = 1091,46 ha. 

Söderköpings kommun äger idag 180 fastigheter och 
cirka 2/3-delar av dessa ligger inom Söderköpings tätort, 
1/3 inom övriga delar. Under 2019 har delar av  

Söderköping 2:1 (Mariehov) sålts. Utöver detta pågår  
förhandlingar om betydande markförvärv utifrån mark-  
och fastighetsprogrammets prioritering. 

Pågående arbete med att utveckla en lokalförsörjnings-
process kommer innebära att lokaler som inte behövs för 
kommunens verksamhet kan identifieras och avyttras. 

Under 2018 har fastigheterna Smeden 3 och 5 (Solrosens 
fsk) Skönberga-Husby 11:86 (Sofies gård) samt del av 
Söderköping 2:1 (Mariehov) avyttrats. Under året har också 
Stenbrinken tomställts för att möjliggöra en omvandling.

Mark- och fastighetsprogram

Kommunen ska vara proaktiv och växa genom hållbar utveckling såväl ekonomiskt, etiskt, 

estetiskt, socialt som ekologiskt . Kommunen ska också inneha mark i strategiska lägen i 

enlighet med översiktsplanen, framförallt i relation till översiktsplanens noder och stråk . 

Det ska finnas mark för bostäder, rekreation, industri, handel och infrastruktur .
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Kommunfullmäktiges uppdrag inom området kommunens verksamhet

Uppdrag Uppfyllelse Kommentar

Strategier för en friskare  
arbetsplats, tillsammans med 
en långsiktig åtgärdsplan, ska 
tas fram och implementera  
under perioden, i syfte att 
minska sjukfrånvaron samt  
att göra arbetsmiljön bättre . 
Under perioden ska även  
riktlinjer för tillsättning, 
ersättarplanering och avslut 
av chefer tas fram, samt en 
åtgärdsplan för att ytterligare 
förbättra chefs- och ledarskapet 
 i kommunens organisation 
genomföras .

KS Planeringsenhet har nu bildats tillsammans med Bemannings- 
enheten för att på det sättet hålla ihop processen kring 
hälsosamma och ekonomiska scheman . Tätare uppföljningar 
chef – HR har erbjudits för att stötta cheferna i frågor kring  
rehabilitering . ”Till dig som chef” – riktlinjer har färdigställts .

BUN Förvaltningen medverkar i arbetet . Inom förvaltningens egen 
organisation planeras tillsättningar av chefer utifrån en långsiktig 
strategi med ett rimligt uppdrag i fokus .

SN Arbetet med hälsosamma scheman resulterade under 2018 i en 
bemanningshandbok i syfte att redogöra för och tydliggöra  
bemanningsprocessens grund och den gemensamma schema- 
läggningsprocessens ramar och riktlinjer inom vård och omsorg, 
LSS och Hälso- och sjukvårds verksamheterna .  Genom detta  
förväntas arbetsmiljön förbättras och genomströmningen av  
timvikarier minska . Bemannings-planeringen infördes i sin fulla 
form 12 november och hann därför inte under 2018 ge någon effekt . 

Inom individ och familjeomsorg har arbetstyngdsmätning införts 
för att kunna följa belastningen över tid

SERN Finns upprättat av personalkontoret .

SBN Förvaltningen arbetar löpande med systematisk arbetsmiljö .  
Sjuktalen låg under föregående verksamhetsår på cirka 4,5 procent .

Kompetensutveckling som  
utgår från verksamhetens  
behov och föränderlighet är, 
och blir, en allt viktigare  
förutsättning för att vi ska 
klara våra uppdrag . Inom  
områden där framtida  
kompetensbehov föreligger 
ska detta ske genom fleråriga 
kompetensutvecklingsplaner . 
Genom avtal ska specialist- 
utbildning och olika typer av 
vidareutbildning möjliggöras .

KS Kompetensförsörjningsplan färdigställdes under 2017 . 
Avtal med Vårdförbundet gällande specialistutbildning finns .  

Vårdintroduktionskurs/svenska utbildning/praktik i samarbete 
med Nyströmska och Integrationscenter kommer starta hösten 
2018 .

BUN Under hösten har en koordinerad satsning på värdskap och 
bemötande genomförts . Utöver detta har kommunen med hjälp 
av förstelärare och övergripande resurser i form av matematik, 
läsning, naturvetenskap, fritidshem, IT-pedagogik och liknande 
ordnat flertalet pågående utvecklingsinsatser för kommunens 
personal . Personal från kommunen deltar också i vidare- 
utbildningar som ordnas nationellt, exempelvis rektorsutbildning 
och lärarlyft .

SN E-learning-plattformen är den huvudsakliga kanalen för all  
kompetensutveckling . I E-learning samlas både utbildningar  
och information om vilka utbildningar som medarbetare deltagit i . 

Under 2018 har kompetensutvecklingsinsatser genomförts 
inom delegering, integrera med praktik, MHFA-utbildning  
(första hjälpen psykisk hälsa), TES-app utbildning via e-learning, 
patientsäkerhet, utbildnings-paket via E-learning för timvikarier, 
Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens samt  
ledarutveckling via kommunens ledarskapsutvecklingsprogram .

SERN Finns upprättat av personalkontoret .

SBN Bedöms vara klart under 2019 . Förvaltningen arbetar för  
närvarande med att ta fram så kallade ”kompetensrosor” .

Pågående uppdrag från 2017: 
Kommunfullmäktiges beslut 
om rätten till heltid ska verk-
ställas 2017 och borttagandet 
av de ofrivilliga delade turerna 
ska verkställas senast 1 januari 
2018 .

SN Rätten till heltid är implementerad och arbetet med att anpassa 
scheman efter de nya förutsättningarna pågår . Oönskade delade 
turer är borttagna, undantaget inom hemtjänsten .
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Kommunfullmäktiges uppdrag inom området kommunens verksamhet

Uppdrag Uppfyllelse Kommentar

Pågående uppdrag från 2016: 
För att klara en själv- 
finansieringsgrad på 
60 procent över perioden 
krävs ett fortsatt arbete  
med att hitta alternativa  
ekonomiska lösningar och 
extern finansiering av 
investeringar . Här ingår att 
se över det kommunala  
Fastighetsinnehavet för att 
göra en bedömning av vad 
som är strategiskt och 
 ekonomiskt klokt att behålla 
eller avyttra, men också 
ett arbete för att ständigt 
effektivisera den kommunala 
verksamheten .

KS Arbetet med att säkerställa rutiner för att alltid undersöka extern 
finansiering i samband med större investeringar är ännu ej  
påbörjat men beräknas bli klart inom budgetperioden . 

Pågående arbete med att utveckla en lokalförsörjningsprocess 
kommer innebära att lokaler som inte behövs för kommunens 
verksamhet kan identifieras och avyttras . Under 2018 har  
fastigheterna Smeden 3 och 5 (Solrosens fsk) Skönberga- 
Husby 11:86 (Sofies gård) samt del av Söderköping 2:1 (Mariehov) 
avyttrats vilket sammantaget inbringat ca 30 mnkr i köpeskilling 
som bidrar till finansiering av investeringar . Under året har också 
Stenbrinken tomställts för att möjliggöra en omvandling .

SERN Under året har Naturvårdsverket beviljat drygt 300 tkr i bidrag för 
investeringar i åtgärder för att rena dagvatten från mikroplaster 
mm vid utbyte av konstgräsplan . 

LOVA-bidrag beviljades för nytt reningsverk på Norra Finnö 
och statliga medel har beviljats för åtgärder kopplade till Stärkta 
bibliotek .
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MÅLUPPFYLLELSE PER 
NÄMND OCH BOLAG

NÄMND ELLER BOLAG UPPFYLLT DELVIS 
UPPFYLLT

EJ  
UPPFYLLT

SUMMA  
UPPDRAG

Barn- och utbildningsnämnden 7 2 - 9

Socialnämnden 5 4 - 9

Samhällsbyggnadsnämnden 5 5 - 10

Servicenämnden 9 - - 9

Kommunstyrelsen 12 4 - 16

Överförmyndarnämnden 2 - - 2

Revisionen - - - 0

Ramunderstaden AB - 4 - 4

Summa 0 19 - 59

 

Kommunfullmäktige har totalt gett 28 uppdrag i den strategiska planen 2018-2021. Flera uppdrag riktar sig till  
flera nämnder. Tabellen nedan visar hur respektive nämnd lyckats med sin del av uppfyllelsen av uppdragen  
varför det i tabellen redovisas 59 uppdrag. Av dessa bedöms 40 vara eller bli uppfyllda under planerperioden  
och 19 bedöms delvis uppfyllda.



Verksamhetsberättelsen beskriver de verksamheter  

som drivs av våra olika nämnder . Den belyser väsentliga  

händelser under året och beskriver större avvikelser i  

det ekonomiska utfallet .

Verksamhets- 
berättelse
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Barn- och utbildningsnämnden omfattar förskola, 

fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, förskole- 

klass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning,  

särskild utbildning för vuxna samt undervisning i 

svenska för invandrare . Barn- och utbildnings- 

nämnden är också ansvarig för kulturskola, fritids-

gård, simskola samt fullgör kommunens uppgifter 

kring fristående verksamhet . 

Resultatet för de 171 eleverna som under våren slutade åk 9 
på Ramunderskolan visade att 90,1 procent av eleverna är  
behöriga till de nationella programmen på gymnasiet, vilket 
är en ökning med tio procentenheter från 2017 (80,5 procent). 
Även andelen elever som är godkända i alla ämnen ökar kraf-
tigt från drygt 73,8 till 80,7 procent. Det sammanvägda merit-
värdet för eleverna i årskurs nio ökar från 214 till 234 poäng. 
Det sammanvägda meritvärdet är det näst bästa resultat som 
uppnåtts på 2000-talet.

Nyströmska skolan har sökt och fått statliga medel för 
att bedriva två YH-utbildningar: Vårdadministratör och  
Management inom hotell- och besöksnäringen. Konkurrensen 
om de statliga medlen till dessa utbildningar är mycket stor 
och det är väldigt glädjande att Nyströmska hävdar sig väl i 
denna konkurrens.

ARBETET MED BARN OCH UNGAS PSYKISKA HÄLSA

Arbetet med handlingsplanen för barn och ungas psykiska 
hälsa har pågått under året. Aktivitetsplanen pekar ut en  
rad aktiviteter som ska genomföras för att säkerställa att 
handlingsplanen implementeras. En viktig del i arbetet är 
samverkan med socialtjänsten och som ett led i att utveckla 
samverkan har Samlad Elevhälsa inom Barn- och  
utbildningsförvaltningen samlokaliserats med Familjeteamet 
inom Socialfövaltningen.  

POPULÄRA SKOLOR

Söderköpings skolor är populära, vilket innebär en positiv 
inflyttning av elever, både sådana som flyttar till Söderköping 
och elever som vill gå i Söderköping men bor i andra  
kommuner. Detta har inneburit att vissa årskurser nu är fyllda 
och att kommunen har fått meddela vissa elever boende i 
annan kommun att kommunen inte kan ta emot dem.

FASTIGHETER INOM BARN OCH UTBILDNING

Under sommaren iordningsställdes lokaler i paviljongerna i 
anslutning till Solängens förskola och Ramunderskolan för 
Broby 2, vilket innebar att Brobyskolans mellanstadium av-
vecklades och eleverna erbjöds plats där. Även om Barn- och 
utbildningsnämnden inte själva äger lokalfrågan har informa-
tion och diskussion med föräldrar varit en viktig del under ar-
betets gång. Behovet av ytterligare förskolelokaler i Aspveden 
har tillfälligt lösts med föreningslokalen i Östra Ryd samt 
en garantiförskola i en del av Västra Husby skola. Lokalen 
färdigställdes i december och togs i bruk i januari 2019.

UTBILDNINGAR

Under året har flera fortbildningsinsatser för kommunens 
personal genomförts. Cirka 40 barnskötare har genomgått 
en utbildning med fokus på förskolans läroplan, värdegrund 
och på värdskap. Samtliga medarbetare i fritidshemmet har 
deltagit i fortbildning kopplat till läroplanen. Lärare i F-6 har 
erbjudits fortbildning i programmering och övrigt behov av 
kompetensutveckling kopplat till digitalisering har kartlagts. 
Inför skolstart deltog all personal i en föreläsning om värd-
skap kopplat till en förvaltningsgemensam kompetensinsats 
gällande bemötande och inkludering, som sedan samtliga 
verksamheter arbetat vidare med på arbetsplatsnivå.

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E R
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Ekonomi Barn- och utbildningsnämnden

      UTFALL  2018      BUDGET 2018 AVVIKELSE

TKR Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto

Total 93 250 -379 300 -286 050 75 400 -357 250 -281 850 17 850 -22 050 -4 200

Politisk verksamhet 0 -700 -700 0 -900 -900 0 200 200

Ledning för 
förvaltning 36 600 -35 550 1 050 25 600 -31 300 -5 700 11 000 -4 250 6 750

Barnomsorg 4 800 -87 100 -82 300 2 150 -82 450 -80 300 2 650 -4 650 -2 000

Samlad elevhälsa 500 -12 100 -11 600 100 -12 400 -12 300 400 300 700

Grundskola 17 350 -146 450 -129 100 10 900 -134 900 -124 000 6 450 -11 550 -5 100

Frivilliga  
skolformer

33 000 -89 450 -56 450 35 500 -87 200 -51 700 -2 500 -2 250 -4 750

Kulturskolan 900 -5 700 -4 800 1 000 -5 800 -4 800 -100 100 0

Fritidsverksamhet - 
Focus 100 -2 250 -2 150 150 -2 300 -2 150 -50 50 0
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Barn- och utbildningsnämnden redovisar för verksamhets-
året 2018 en negativ avvikelse jämfört med budget om  
-4,2 mnkr. 

LEDNING FÖR FÖRVALTNING

Område Ledning för förvaltning innefattar gemensamma 
kostnader för Barn- och utbildningskontoret, rektors- och 
chefsgrupp samt övergripande IT och administration. 
Intäktsavvikelsen beror på statliga bidrag för Introduktions-
program på gymnasiet, volymreglering från kommunfull-
mäktige, Likvärdig skola, Förstärkt specialpedagogik och 
överföringar från 2017 avseende Lågstadie-/Fritidshems-

satsning 17/18, som inte var kända vid budgetering. Ökade 
intäkter från barnomsorgsavgifter och asylersättning för 
vårterminen ingår också. 

Kostnadsökningen jämfört med budget förklaras med 
ökat stöd för barn i behov av särskilt stöd (BIBASS), extra 
stöd till Björkhagas grundsärskola, tillkommande kostnader 
för chefsrekryteringar och företagshälsovård, transporter 
till slöjd mellan Östra Ryd/Västra Husby och till idrotten 
mellan Brobyskolan och Ramunderhallen, intern volym-
reglering, samt inköp till följd av beviljat statligt bidrag för 
Likvärdig skola. 



BARNOMSORG OCH FÖRSKOLA

I område Barnomsorg/Förskola ingår interkommunal 
och fristående förskola, egen kommunal förskola, samt dag-
barnvårdare. Avvikelsen för intäkter beror till övervägande 
del på en intern volymreglering där kommunala förskolor 
från centralt håll har ersatts för barn utöver respektive 
enhets budgeterade antal. Intäkterna har också ökat till följd 
av ersättningar för ökade behov för barn i behov av särskilt 
stöd. Avvikelsen på kostnadssidan förklaras främst med 
högre personalbemanning på några kommunala enheter och 
att fler barn har valt fristående förskola. Den interna volym-
regleringen har inneburit att tilldelade resurser återbetalats 
av enheter som haft ett mindre antal barn jämfört med 
budgeterad volym. De senaste årens reducerade volymupp-
räkning (75 procent) har också inneburit att nämnden inte 
fått full täckning för de personalförstärkningar som gjorts 
med anledning av kommunfullmäktiges uttalade ambition 
att öka personaltätheten i förskolan.

GRUNDSKOLA

Område Grundskola består av verksamheterna inter-
kommunal och fristående skola, kommunal skola åk F-9,  
fritidshem, samt BIBASS-ersättning inom interkommunal 
och fristående verksamhet. De ökade intäkterna jämfört 
med budget kommer från interkommunal ersättning för 
elever från annan kommun som har valt att studera i Söder-
köping, intern volymreglering till kommunala grundskolor, 
statliga bidrag för läxhjälp och anställningsstöd, intern 
ersättning till skolor med ökat behov av extra stöd till elever 
och extern ersättning till Ramunderskolan som under året 
har tagit emot elever med särskilda behov från Norrköping, 
Valdemarsvik och Gävle. 

Den negativa avvikelsen för utfall beror främst på högre 
personalkostnader för kommunala grundskolor generellt 

och för Aspvedens rektorsområde (Västra Husby skola och 
Östra Ryd skola) i synnerhet. Kostnaderna har också blivit 
högre genom att en större andel elever än budgeterat har 
valt fristående skola. Ersättningar till både fristående skolor 
och interkommunala skolor för barn i behov av särskilt stöd 
har också ökat kraftigt jämfört med budget. Den interna 
volymregleringen har medfört en liten återbetalning av 
tilldelad volymersättning. 

FRIVILLIGA SKOLREFORMER

Område Frivilliga skolformer består av verksam- 
heterna interkommunal och fristående gymnasieskola, egen 
kommunal gymnasieskola, yrkeshögskola, vuxenutbildning 
samt uppdragsutbildning. De minskade intäkterna förklaras 
med att färre elever från annan kommun än beräknat har 
valt Nyströmska gymnasiet och att planerad utbildning till 
stödpedagog under hösten inom Yrkeshögskola avslogs 
i februari av YH-myndigheten. Statsbidrag för yrkesvux, 
lärlingsutbildning och trainee har blivit lägre än budgeterat 
medan bidrag för IM och IMYRK, karriärtjänster, lärarlöne-
lyft och nytillkomna EU-projekt har blivit högre än budget. 
Kostnadsavvikelsen beror till största del på att ett stort antal 
elever har valt gymnasium i annan kommun medan några 
elever färre har valt fristående gymnasium jämfört med 
budget. Personalkostnader inom gymnasium och vuxen-
utbildning har ökat samtidigt som konsultkostnader inom 
Yrkeshögskola har minskat. 

I uppföljningen av volymerna kan även konstateras att 
kommunen i dagsläget gör gymnasieverksamhet för ett stort 
antal elever (cirka 40 elever) som går sitt fjärde år, vilket 
bidrar till ett ansträngt ekonomiskt läge för de frivilliga 
skolformerna.
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SOCIALNÄMND
Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter 

inom socialtjänsten och vad som i lag eller annan 

författning sägs om socialnämnd samt kommunens 

fullgöranden enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) . 

Nämnden ansvarar också för kommunens uppgifter 

enligt lagen om stöd och service till vissa funktions-

hindrade (LSS), skuldsanering, kommunens flykting-

mottagning, exklusive undervisning, samt för 

uppgifter enligt alkohollagen .

Nattbemanningen har höjts på det kommunala demens- 
boendet Birkagården. Konsekvensen har varit positiv  
avseende vårdkvaliteten för de boende och en förbättrad 
arbetsmiljö för boendets personal. Åtgärder är vidtagna som 
lett till att sjukfrånvaron minskat och antalet timvikarier har 
reducerats, dock återstår mycket arbete. Under hösten 2017 
utökades dagbemanningen från 0,7 till 0,9-0,95 årsarbeten 
per plats, vilket medfört en påfallande ökad kostnad för  
2018. Besluten har inneburit ekonomiska svårigheter för 
förvaltningen, då bristen på nya resurser inte motsvarat 
beslutens omfattning. 

JUSTERING AV LOV-TAXAN

Under året har ersättningen för att utföra hemtjänst setts 
över och justerats. LOV-taxan (Lagen Om Valfrihet) höjdes 
med 6 procent från och med 1 maj 2018. I december 
beslutades också att från och med 2019 höja taxan med 
ytterligare 2,2 procent samt att ta bort prisdifferentieringen 
mellan service- och  omsorgsinsatser  genom att höja service-
taxan till omsorgstaxans nivå. 

TRÄNNÖGATANS GRUPPBOSTAD

Det har sedan uppstarten sommaren 2017 inkommit flera 
klagomål gällande verksamheten i Trännögatans grupp- 
bostad som drivs i privat regi. Åtgärder har vidtagits men 
brister kvarstår. Socialnämnden beslutade i oktober att ge 
förvaltningen i uppdrag att gå vidare med uppsägning av 
avtalet. 

HEMTJÄNSTEN

För att nå målet med ökad effektivitet och kvalitet avseende 
brukartid inom hemtjänsten, togs en handlingsplan fram  
hösten 2017. Syftet var att återställa balans mellan resurser 
och krav i kommunal hemtjänst. Som en del i arbetet  
skapades en separat planeringsenhet bestående av TES- 
planerare (planerar hemtjänstens insatser och resor),  
bemanningsplanerare och schemaläggare. Förändringen har 
inneburit vissa omställningsproblem, som hemtjänsten och 

planeringsenheten arbetat med att lösa under hösten och 
kommer att fortsätta arbeta med under början av 2019. 

Arbetet med att förbättra effektiviteten och kontinuiteten 
har också påverkats negativt av chefsbyten på hemtjänsten 
under året. Från och med december månad är alla tre chefs-
tjänsterna tillsatta. 

RÄTT TILL HELTID

Förvaltningen har framgångsrikt infört rätten till heltid och 
parallellt avskaffat merparten av de delade turerna. Reformerna
har skapat ett tillskott av personalresurser i verksamheterna,
vilka behöver adresseras för att inte skapa ofinansierade kost-
nader. Socialförvaltningens enhetschefer har därför tillsam-
mans med personalkontoret under våren utbildats med fokus 
på bemanningsoptimering och hälsosamma scheman. Arbetet 
har mynnat ut i en reviderad bemanningshandbok inom vård 
och omsorg och LSS som reglerar hur bemanningen ska ske. 
Syftet är att skapa behovsanpassade scheman med personal-
påverkan och en ekonomi i balans. 

Från och med mitten av november infördes nya scheman 
på de flesta enheter. Implementeringen har medfört en del 
kritik, både från medarbetare och Kommunal. Främst har 
kritiken handlat om den upplevda bristen av medarbetar- 
påverkan. 

NY FÖRVALTNINGSCHEF

I slutet av april slutade tidigare socialchef  och förvaltningen 
har under större delen av året letts av en tillförordnad  
interimschef. Ny förvaltningschef  tillträdde den 1 december.
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Socialnämndens verksamheter redovisar för 2018 en negativ 
avvikelse jämfört med budget om totalt -14,6 mnkr. Vård 
och omsorg är den del av förvaltningen som i största grad 
avviker från budget i reella tal, -9 mnkr (-6,7 procent) följt 
av IFO -1,6 mnkr (-5,1 procent.) och LSS med en avvikelse 
om -1,4 mnkr (-2,0 procent). Inom politik och ledning finns 
ett generellt sparbeting om -1,2 mnkr som förklarar en del av 
avvikelsen.

Inom sektor Vård och omsorg är underskottet till  
största delen hänförligt till utförarsidan inom kommunal 
hemtjänst, där både intäkter och kostnader avviker negativt 
 från budget, sammantaget med -7,2 mnkr. Kommunal 
hemtjänst har under 2018 utfört färre timmar än budgeterat, 
samtidigt som resurserna för att utföra dessa timmar över-
trasserat budget. Ett förhållande som ger lägre brukartid än 
budgeterat och genererar ett betydande underskott i relation 
till budget. Ett stort arbete har genomförts under året för 
att öka brukartiden. En ny planeringsenhet med uppdrag att 
centralt planera och schemalägga har startats upp, samtidigt 
som nya förutsättningar för bemanning har implementerats. 
Förändringarna infördes sent på året och har haft liten  
påverkan på 2018 års utfall. Trenden med en allt större 
andel privat utförda timmar fortsätter, vilket ställer höga krav 
på den kommunala hemtjänstens förmåga att ställa om sin 
verksamhet mot förändrade volymer och förutsättningar, 
vilket förvårar arbetet med att öka brukartiden. Att löpande 
jobba med aktuella bemanningskrav är en nyckelfaktor.

Även inom kommunens särskilda boenden avviker  
utfallet negativt mot budget. Sammantaget ett underskott  
om -3,4 mnkr. Merparten av underskottet är hänförligt till 
Birkagården där nattbemanningen, efter påpekanden från 
IVO, stärkts under året. Kostnaden uppgår till -1,5 mnkr och 
fanns inte med i budget. Resterande överdrag beror på en 
högre bemanning än vad budget tillåtit. Under 2018 finns 
även extraordinära kostnader utöver avtalet med Ansvar & 
Omsorg på Storängen, där bemanningen på korttidsboende 
under början av året förstärkts. Ökningen har skett i samför-
stånd med kommunen och genererade ett överdrag mot-
svarande -0,5 mnkr. Utfallen för övriga särskilda boenden, 
Aspgården och Blå Porten, landar i paritet eller något bättre 
än budget.

Också inom hälso- och sjukvård har 2018 medfört ett 
negativt utfall jämfört med budget, sammantaget -1,7 mnkr. 
Kostnader för hjälpmedel har ökat och överskrider budget 
med -0,4 mnkr (15 procent). Resterande överdrag är  
hänförligt till personalkostnader inom sjuksköterske- 
organisationen.

Underskottet inom LSS summerar totalt till -1,4 mnkr 
och beror på ett underskott inom LSS-boende relaterat till 
personalkostnader om -2,5 mnkr. Inför 2018 lades besparings- 
beting på boendeverksamheten, vilka inte har uppfyllts under 
året. Daglig verksamhet visar ett överskott, verksamheten för 
barn och unga och personlig assistans landar i paritet med 
budget. 

Inom IFO uppgår utfallet för 2018 till -1,6 mnkr. En 
starkt bidragande faktor till underskottet är kostnaderna för 
externa placeringar, både inom barn och familj och vuxen- 
enheten. Vuxenenheten bidrar med ett totalt underskott  
om -3,3 mnkr, varav -2,5 mnkr är hänförliga till externa  
placeringar. Placeringskostnaderna har sedan 2016 stadigt 
legat på högre nivåer än tidigare år, samtidigt som möjlig-
heterna att fördela om budgetmedel varit begränsade, vilket 
renderat i stora underskott i relation till budget. Ökade 
kostnader för husrum (vandrarhem), köpta konsulttjänster 
(personal) påverkar också utfallet negativt. 

Inom barn- och familjeenheten landar utfallet på  
-1,9 mnkr. Även inom barn och familj påverkar externa 
placeringar ekonomin markant. Placeringar i privata familje- 
hem har under året, särskilt under hösten, ökat påfallande 
mycket. Uppgången 2018 i relation till snittkostnaden de 
senaste tre åren motsvarar en ökning om 75 procent  
(2,0 mnkr) och består både av en ökad numerär och en högre 
andel små barn, där ersättning för förlorad arbetsinkomst  
utgår. Flyktingverksamheten påverkar åt det positiva hållet 
och visar under perioden ett överskott gentemot budget om 
+3,6 mnkr. Minskad kostnader, bland annat beroende på att 
HVB verksamheten upphört, tillsammans med att vi varit 
försiktiga i våra uppbokade fordringar gentemot Migrations-
verket avseende gamla fordringar, ger årets överskott.

Ekonomi Socialnämnden

      UTFALL 2018      BUDGET 2018 AVVIKELSE

TKR

Total 109 708 -385 033 -275 325 94 451 -355 151 -260 700 15 257 -29 882 -14 625

Politik & ledning 1 789 -26 189 -24 400 0 -21 746 -21 746 1 789 -4 443 -2 654

Vård och Omsorg 55 828 -197 728 -141 900 54 834 -187 778 -132 944 994 -9 950 -8 956

LSS 11 183 -86 769 -75 586 10 424 -84 634 -74 210 759 -2 135 - 1 376

Individ- och  
familjeomsorgen

40 908 -74 347 -33 439 29 193 -60 993 -31 800 11 715 -13 354 -1 639
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för  

kommunens planer, mätning, miljö och hälsa,  

samhällsbetalda resor samt bostadsanpassning .

Under 2018 har verksamheten haft fortsatt fokus på gott 
bemötande och ökad tillgänglighet för medborgarna. 
Förvaltningen har bland annat genomfört en utbildning i 
MI motiverande samtal enligt en metod från Energimyndig-
heten. Syftet med utbildningen är att stärka medarbetarnas 
förmåga i svåra samtal. Förvaltningen har utifrån MI fortsatt 
att arbeta med såväl internt och externt bemötande men 
även med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Telefontider 
inom bygglov, bostadsanpassning, hälsoskydd samt enskilda 
avlopp har ökat tillgängligheten för medborgarna samtidigt 
som god handläggningstid uppnåtts. Inom bostadsanpassning
har en förändring av handläggningsrutinerna gjorts inför 
2019 för att skapa en snabbare ärendehantering för de  
enklaste förekommande åtgärderna.

Miljökontoret har under 2018 varit delaktiga i det  
europiska projektet Incitament för energieffektivisering 
IEE. Projektet vänder sig till små och medelstora företag  
i kommunen vilka fick stöd och vägledning för att komma  
i gång med sitt arbete med att energieffektivisera sin  
verksamhet. 

På ett övergripande plan har arbetet med VA-plan och 
alla dess delmoment avslutats. Inom områdena vatten- och 
naturvård pågår ett antal statligt finansierade LONA (lokala 
naturvårdsprojekt) respektive LOVA (lokala vattenvårds- 
projekt) projekt. 

BOSTADSPRODUKTION ÄR PRIORITERAT

Kommunfullmäktige har pekat ut bostadsproduktion som 
ett prioriterat området vilket innebär att planverksamheten 
tvingas prioritera hårt i de förfrågningar som kommit in.  

En utmaning i sammanhanget är de behov av verksamhets-
lokaler som finns i kommunen. Behoven rör allt från skolor, 
förskolor, LSS-boenden, vårdboenden till reningsverk. Detta 
gör sammantaget att kontoret tvingats dra ner på planarbetet 
rörande bostäder. 

Arbetet med att löpande förbättra allt från websida, 
blanketter till mallar relaterat till bygglovshanteringen 
fortsätter. Under hösten har kontoret även deltagit i arbetet 
med framtagande av e-tjänst för bygglov. E-tjänsten (som 
tagits fram inom samarbetet Cesam öst) kommer att lanseras 
under våren 2019. 

Kart- och mätfunktionen har bland annat lagt stor vikt 
vid att förbättra kartsystemets funktion och tillförlitlighet. 

FOKUS PÅ TRAFIKSÄKERHET

Inom områdena trafiksäkerhet och trafikplanering har 
det under året varit fokus på att genomföra föreslagna 
åtgärder i trafikplanen. Projektet ”rätt fart i staden” har 
initierats i såväl Västra husby som Östra Ryd. Under året 
har också förändringar skett inom området parkerings- 
övervakning där det sedan i juni månad är Smart bevakning 
som genomför övervakningen. Den externt avropade  
verksamheten följs upp i enlighet med riktlinje och rutin  
för den externt upphandlade verksamheten.  

Verksamheten samhällsbetalda resor har sedan en ny 
avtalsperiod inleddes sommaren 2016 brottas med en 
budget i obalans. Ökade volymer, förändrad linjestruktur 
för kollektivtrafik samt ökade kostnader i och med nytt 
avtal har bidragit. Under året har en förändring av läsårskort 
genomförts. 

Utöver dessa projekt har förändringsarbete och  
utbildning skett inför och efter införandet av ny kommunal-
lag, ny förvaltningslag, och den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR).
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Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en negativ avvikelse 
gentemot budget vid bokslut 2018 med – 2,2 mnkr.

Samhällsbyggnadskontoret visar ett aggregerat resultat 
om -1,5 mnkr. Resultatet ges av en kombination av positiva 
och negativa avvikelser. Plan-bygg-kart och mätkontorets 
verksamhet noterar en negativ avvikelse på cirka -1,4 mnkr 
avseende taxor och avgifter. En del av det negativa  
resultatet balanseras med en positiv avvikelse avseende 
personalkostnad (vakant tjänst som bygglovshandläggare, 
föräldraledig stadsarkitekt). Negativt avvikande resultat 
redovisas inom verksamhetsområde parkeringsövervakning 
med -157 tkr. Anledning till detta ligger i organisatoriska 
förändringar (främst vakant tjänst) som resulterat i mindre 
intäkter avseende felparkeringsavgifter än budgeterat. 

Nämnden har för 2018 budgeterat +1,6 mnkr i stats-
bidrag avseende nybyggnation i kommunen. Utfallet av 
statsbidraget blev endast +1,0 mnkr, vilket ger ett negativt 
avvikande resultat på cirka -0,6 mnkr. Den positiva avvikelsen 
är hänförlig till taxor och avgifter för miljökontor samt lägre 
personalkostnader (vakanta tjänster, frånvaro) jämfört med 
personalbudget 2018. Miljökontorets verksamhet avseende 
Valdemarsvik visar ett positiv avvikande resultat på 67 tkr. 
Hela avvikelsen kan tillskrivas till lägre personalkostnader 
på grund av sjukfrånvaro. Hela överskottet på 67 tkr har 
reserverats i bokslutet för att återbetalas till Valdemarsviks 
kommun i enlighet med avtal. 

Nämnden disponerar statsbidrag i form av LOVA- och 
LONA bidrag.  Pengarna rör den så kallade lågflödes-
muddringen i Hällerstasjön, arbete med Söderköpingsåns 
vattenråd samt statsbidrag för inventering av våtmarker, 
totalt 1,7 mnkr. Dessa statsbidrag påverkar inte nämndens 
resultat och oanvända medel flyttas enligt gängse regelverk 
till 2019 års budget.

Kostnad för bostadsanpassningar avviker gentemot 
budget med -0,4 mnkr. I kostnaden för bostadsanpassningar 
ingår momsen, då den inte är avdragsgill. En kostnads- 
ökning för 2018 oavsett volym. Den nya principen följer 
Skatteverkets momsregler avseende bidrag till enskild  
person. Kostnader för samhällsbetalda resor visar ett  
negativt resultat om -0,3 mnkr. Verksamhetsområdet  
inledde året med ett krav på kostnadseffektivisering på  
-0,7 mnkr och baserat på detta togs beslut om förändringar 
i busskortstrukturen. Nämnden har lyckats med en  
effektivisering om nästan +0,3 mnkr för innevarande år.  
Positiva avvikelser noterar vi inom verksamhetsdelen  
hållplatsåtgärder och rörliga kostnader om +0,1 mnkr.

Kostnaderna för räddningstjänsten (RTÖG) landar i 
paritet med budget och kostnader för samhällsbyggnads-
nämndens förtroendevalda visar en liten negativ avvikelse 
där avvikelsen tillskrivs arvoden.

Ekonomi Samhällsbyggnadsnämnden

      UTFALL 2018      BUDGET 2018 AVVIKELSE

TKR Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto

Total 14 879 -56 682 -41 803 16 563 -56 133 -39 570 -1 684 -549 -2 233

Samhällsbygnads- 
kontor 13 979 -21 730 -7 751 15 463 -21 737 -6 274 -1 484 7 -1 477

Bostads-
anpassningar 0 -2 362 -2 362 0 -2 000 -2 000 0 -362 -362

Samhällsbetalda 
resor 900 -22 775 -21 875 1 100 -22 670 -21 570 -200 -105 -305

Räddningstjänsten 
Östra Götaland

0 -9 138 -9 138 0 - 9 120 -9 120 0 -18 -18

Samhällsbygnads- 
nämnd 0 -677 -677 0 -606 -606 0 -71 -71
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SERVICENÄMND 

Servicenämndens ansvarar för arbetsmarknad,  

näringsliv, kost, kultur och fritid, vatten- och  

renhållning, samt teknik och entreprenad .

Stort fokus i verksamheten har legat på införandet av det 
nya insamlingssystemet flerfack och de förändringar på  
omlastningsstationen som behövts för de nya sopbilarna. 
Nya informationskanaler har analyserats och en app har 
tagits fram ihop med fyra andra kommuner för att underlätta 
för invånarna.

Flera olika åtgärder har genomförs för att förbättra 
vattenkvalitén på olika vis i flera av kommunens vattenverk. 
Ombyggnation av Västra husby reningsverk har genomförts 
och planeras vara helt klart i början av 2019. 

Kommunen har sökt och fått bidrag med nära  
sju miljoner kronor för projektet att bygga ett nytt renings- 
verk på Norra Finnö. Projektet har under året fått en  
projektorganisation som driver arbete framåt. Ny detaljplan 
för reningsverk Norra Finnö har arbetats fram och samråds- 
möte har genomförts. 

VIKINGAVALLEN

I februari invigdes Vikingavallens isbana av Kommun- 
fullmäktiges ordförande. Norrköping konståkningsklubb 
hade uppvisning och sedan blev det skridskodisco för  
allmänheten. Etapp 2 för Vikingavallen gällande byte av 
konstgräsplan blev försenat på grund av överklagad upp-
handling. Ärendet är nu avgjort och arbetet planeras ske  
under sommaren 2019. I anslutning till detta har Natur-
vårdsverket beviljat bidrag för investeringar i åtgärder för  
att rena dagvatten från mikroplaster mm vid utbyte av konst-
gräsplan. 

Under året genomfördes en utredning av det totala 
föreningsstödet inom kultur och fritidsenhetens verksam-
hetsområde med hjälp av Utvärderingsringen. 

FERIEJOBB OCH INTEGRATIONSARBETE

154 ungdomar fick feriearbete genom kommunens 
feriejobbssatsning vilket var samtliga som ansökte om ferie-
arbete. En fortsatt god arbetsmarknad gör att allt fler hittar 
feriearbete på annat håll. Målgruppen är årskurs 9- åk 2 på 
gymnasiet och arbetsplatserna fördelar sig på kommunen, 
ideella organisationer och privata företag.

Under året har det varit extra fokus på integration via 
bland annat medel från myndigheten DUA (Delegationen 

för unga och nyanlända till arbete). Via projektmedel har en 
person på heltid kunnat arbeta med att vara länken mellan 
arbetsgivare, deltagare och SFI. Arbetet har även bedrivits 
via besök på företag och företagsföreningar. Samverkan 
sker kring så kallade jobbspår mot bristyrken. 

Via ESF-projektet Alla med – integrera med praktik  
har 41 språkpraktikhandledare utbildats och drygt 700  
anställda har deltagit i kompetensutveckling. Syftet är att 
öka medvetenheten kring integration samt utbilda hand- 
ledare. Projektet genomförs tillsammans med Kinda och 
Motala kommun. Föreläsningar har genomförts med  
deltagande från majoriteten av kommunens alla anställda, 
chefer och näringsliv. 

MÅLET UPPNÅTT FÖR EKOLOGISK MAT

Kostenheten har uppnått det politiska målet angående  
andelen ekologisk mat. Målet var 30 procent och utfallet 
blev 34 procent. Andelen inköpta livsmedel där produktens 
tillverkningsland är Sverige uppgick under året till 63 procent 
och där råvarans (animalier) ursprungsland Sverige uppgick 
till 76 procent. Verksamhetens måltider är tillagade från 
grunden till cirka 75 procent. 1 juli 2018 fick Kostenheten 
ett nytt livsmedelsavtal som avser närproducerade livsmedel 
gällande färskt nöt- och fläskkött, samt charkprodukter.

UPPRUSTNING AV FYSISKA MILJÖER

Kommunens gator har rustats med ny asfalt både i stads- 
kärnan och i mindre tätorter. Asfalt är lagt på Albogaleden 
inkl gång- och cykelväg, delar av Ringvägen, Rödhakestigen 
och Gärdesvägen i Söderköping. I Västra Husby har Broby- 
stigen, delar av Önstorpsvägen och Blåklocksstigen  
asfalterats och i Östra Ryd har Klockarevägen fått ny  
beläggning. 

Ytterligare exempel på rustning av kommunens  
fysiska miljö är Kanalhamnen etapp 3 med bland annat  
ny stenbeläggning, sittmöjligheter och lekplats, renovering 
av utemiljön vid Norrtulls och Mogatas förskolor samt att 
Hagaparkens lekplats färdigställdes i maj månad.



Serviceförvaltningens skattefinansierade verksamheter redo-
visar en positiv avvikelse i relation till budget om +2,5 mnkr. 
Merparten av förvaltningens verksamheter påvisar positiva 
avvikelser, med undantag för kostenheten som redovisar ett 
underskott om -1,2 mnkr.

Inom verksamheten Service (nämnd, förvaltnings- 
ledning, administration och projektledning) avviker intäkterna 
markant och utgörs av ett erhållet bidrag från arbets- 
förmedlingen för extratjänster. Kultur och Fritid levererar 
ett överskott i relation till budget beroende på högre  
intäkter för Friluftsbadet. Verksamheten har också haft 
lägre personalkostnader än budgeterat under året, till största 
del på grund av en, under stor del av året, vakant tjänst 
inom turism. I övrigt har enheten haft uppdraget att  
förbättra resultatet för 2018 genom att sträva efter en  
generell ekonomisk återhållsamhet.

Teknik och Entreprenad har haft en mindre omfattning 
på verksamheten inom natur- och skog jämfört med budget 
på grund av en vakant tjänst. Intäkter för skogsavverkning 
och personalkostnader inom området är därför lägre än 
budgeterat (intäkter -1,0 mnkr och kostnader +1,5 mnkr). 
Kostnader för vinterväg ligger för 2018 -0,9 mnkr över 
budget medan offentlig belysning slutar +0,5 mnkr lägre än 
budget.

Verksamheten arbetsmarknad har haft lägre bidrags- 
intäkter under året -1,1 mnkr varav -0,5 mnkr beror på färre 
antal anpassade anställningar och därmed lägre bidrags-
intäkter från arbetsförmedlingen. ESF projektet har gett 
kommunen ett tillskott på +0,3 mnkr jämfört med budget. 
De lägre bidragsintäkterna motsvaras av lägre personal- 
kostnader i relation till budgeterat (+1,6 mnkr) men också 
av lägre verksamhetskostnader (+0,4 mnkr). 

Kostenheten har ett underskott på -1,2 mnkr. Verk-
samheten har kraftigt högre råvarukostnad jämfört med 
helårsbudget, vilket beror på nya livsmedelsavtal, dels ett 
avtal med en stor andel enbart ekologiska produkter och  
ett avtal som omfattar närproducerade fläsk- och nötkött 
samt charkprodukter. Livsmedelspriserna totalt har ökat 
mer än den tilldelade uppräkningen samtidigt som vi har 
producerat fler portioner till Barn och utbildnings- 
förvaltningen utifrån den beställning av portioner vi fick 
inför 2018. 

Under året har vi arbetat med att sänka råvaru- 
kostnaderna i vår menyer genom att servera mindre antal 
ekologiska maträtter där vi har ett konventionellt alternativ 
i vårt livsmedelsavtal samt utesluta och dra ned på antalet 
serveringstillfällen för dyra maträtter.

Verksamheten bredband har högre intäkter och  
samtidigt högre kostnader för efteranslutningar.
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Ekonomi Servicenämnden

      UTFALL 2018      BUDGET 2018 AVVIKELSE

TKR Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto

Total 23 494 -88 748 -65 254 22 393 -90 134 -67 741 1 101 1 386 2 487

Service 660 -4 697 -4 037 0 -4 670 -4 670 660 -27 633

Kultur och fritid 2 559 -16 589 -14 030 1 563 -16 541 -14 978 996 -48 948

Teknik och 
entreprenad

3 978 -22 807 -18 829 4 909 -24 217 -19 308 -931 1 410 479

Arbetsmarknad 7 230 -14 994 -7 764 8 061 -17 032 8-971 -831 2 038 1 207

Kost 5 895 -24 450 -18 555 5 418 -22 789 -17 371 477 -1 661 -1 184

Näringsliv 94 -1 699 -1 605 43 -1 786 -1 743 51 87 138

Bredband 3 078 -3 512 -434 2 399 -3 099 -700 679 -413 266
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Ekonomi Servicenamnden, taxefinansierad verksamhet

      UTFALL 2018      BUDGET 2018 AVVIKELSE

TKR Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto

Total 49 972 -50 349 -377 48 310 -48 310 0 1 662 -2 039 -377

Kundtjänst 2 170 -2 170 0 2 163 -2 163 0 7 -7 0

VA 25 607 -25 984 -377 25 637 -25 637 0 -30 -347 -377

Renhållning 22 195 -22 195 0 20 510 -20 510 0 1 685 -1 685 0

VA- och renhållningsenheten ansvarar för drift  

och utveckling av kommunala vattentjänster samt 

 renhållningsutbyggnad . Verksamheten finansieras 

genom avgifter . 

Servicenämndens avgiftsfinansierade delar visar för  
verksamhetsåret en sammantagen negativ avvikelse om 
 -0,4 mnkr.

Kundtjänst har lägre intäkter och kostnader än budget, 
vilket främst beror på lägre hyreskostnader. Kundtjänst  
fakturerar vidare sina kostnader till Söderköping,  
Valdemarsvik och Åtvidabergs kommun. VA har lägre  
intäkter än budget främst beroende på minskad  

förbrukning. Verksamheten har kostnader för sanering 
kopplat till gamla reningsverket i Söderköping i form av 
tömning och återställande av slamfilterbäddarna. 

Sjukskrivningar har bidragit till att enheten haft högre 
personalkostnader. 

Renhållningen har under året genererat ett underskott,  
då införandet av det nya insamlingssystemet inneburit  
ökade kostnader för perioden. Underskottet har avräknats 
mot tidigare års periodiserade överuttag.

Anpassningar som genomförts på Hjälmsborg  
omlastningsstation samt reparationer och underhåll av  
containrar och åtgärder kopplat till sluttäckningen av 
Hjälmsborg har också påverkat resultatet negativt. 

SERVICENÄMND,  
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET
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Kommunstyrelsen ansvarar för gemensam och  

intern service inom kommunen avseende, säkerhet, 

ekonomi, arkiv, IT och kommunikation, HR, mark  

och exploatering samt fastigheter och lokaler .  

De har också uppsiktsplikt över nämnder och 

Ramunderstaden AB .

När det gäller kommunens översiktliga planering har två 
större beslut fattats. 

• Fördjupad Översiktsplan (FÖP) för Söderköping 
stad antogs sommaren 2018. 

• FÖP Aspöja aktualitetsprövades. 

Region Östergötland har påbörjat arbetet med en ny Regional 
utvecklingsstrategi och under 2018 har ett antal workshops 
samt analyserande och kompetenshöjande insatser genom-
förts både på regional nivå och internt inom kommunen. 
Vidare har den regionala länstransportplanen reviderats under 
2018. Den nya perioden, som sträcker sig fram till och med 
2029, lägger mer fokus på det stadsnära gång- och cykel- 
vägnätet. Störst fokus läggs på cykelbanor för arbetspendling 
samt till målpunkter för allmän service och fritidsaktiviteter.

Inom ramen för förberedelserna för ny dragning av E22 
har under 2018 utredningsarbete pågått för den nya detaljplan 
som planlägger anslutningen mellan gamla riksvägen och 
slussportens trafikplats. De detaljplaner som helt eller delvis 
ska upphävas inväntar Trafikverkets slutgiltiga vägområde.

Under året har den så kallade samhällsbyggnadsprocessen 
fastslagits. Syftet med samhällsbyggnadsprocessen är att 
tydliggöra processens olika faser och när nödvändiga beslut 
krävs. Vad gäller lagakraftvunna detaljplaner så pågår sedan 
en tid tillbaka projektering av Södra Eriksvik, Skogshem samt 
Södra Kullborg. Utöver detta väntar Eriksvik samt Storängen 
på laga kraft efter överklagad planprocess. Till detta kommer 
lagakraftvunnen detaljplan för LSS-boende i Tyketorp. 

KOMMUNENS LOKALER

Verksamhetslokaler är en av de stora utmaningarna i förvalt-
ningarna och den kommunala organisationen har inte varit 
rustad för att möta de ökade behoven, samtidigt som  
bedömningen är att underhållet på det kommunala fastighets- 
beståndet till del är eftersatt. Under året tog Kommun- 
styrelsen beslut om att inriktningen ska vara att LOU- 
upphandla kommunens fastighetsförvaltning, samt att  
utarbeta principer för kommunens lokalförsörjning och  
upprätta en underhållsplan för fastighetsbeståndet. 

Ett antal lokalprojekt har genomförts under året, bland 
annat iordningställdes verksamhetslokaler vid Solängens  
förskola till mellanstadieskola med tillhörande ny skolgård,  
dit delar av Brobyskolan fick flytta in efter sommaren. En 
garantiförskola iordningställdes i Västra Husby skola, för att 
möta det stora behovet av barnomsorg i området. Även ett 
antal underhålls- och reinvesteringsåtgärder utfördes under 
 

året, utbyte av ventilationssystemet på Ramunderskolan var 
en av de större.

Säkerställning av drift och funktion av kommunens 
säkerhetsanläggningar har utförts genom att det under andra 
kvartalet lyfts över från Ramunderstaden till kommunen och 
till det även upphandlats en ny samarbetspartner för bevak-
ning av kommunala fastigheter. 

ADMINISTRATIVA PROCESSER

Inom Kansliet har ett arbete initierats för att utveckla  
och effektivisera ärendeberedningsprocessen samt dokument-
hanteringen. Kommunarkivet har arbetat med den digitala 
informationsförvaltningen i kommunen såväl som med den 
analoga. Två leveransprojekt har startats till e-arkivet  
samtidigt som arbetet med att ordna, gallra och förteckna 
analoga handlingar fortgått. Kartläggning av personuppgifts-
behandlingar inom Kommunstyrelsen har påbörjats, enligt 
den nya dataskyddsförordningens krav. 

Parallellt med detta har IT-Kontoret under 2018 utarbetat 
en ny IT-Plan och Informationssäkerhetsplan med tillhörande 
informationssäkerhetsinstruktioner.

Utöver den ordinarie, löpande verksamheten inom 
kansliet, har kansliet ansvarat för planering och genomförande 
av allmänna val i september 2018. Förberedelserna för 2019 
års val till Europaparlamentet har också påbörjats i slutet av 
2018. 

För att kunna bemöta det försvarspolitiska inriktnings- 
beslutet om totalförsvar så har utbildning och informationsin-
satser utförts samt resursförstärkning gjorts. 

ARBETSMILJÖ OCH PLANERING

HR initierade ett par friskvårdssatsningar under 2018 – 
Kommunkampen – som ett flertal medarbetare deltog vid. 
Hösten 2018 genomfördes medarbetarenkäten vars syfte är 
att följa upp föregående medarbetarenkät, se om handlings-
planerna som upprättades har fyllt sitt syfte, samt att ligga till 
grund för fortsatt verksamhetsutveckling.

PLANERINGSENHETEN STARTAR

Planeringsenheten startades 1 september 2018 med  
uppdraget att arbeta för en långsiktig och hållbar kompetens- 
försörjning. Enheten arbetar i nära samarbete och på upp-
drag av Personalkontoret i relation till de operativa behov 
som finns. Huvudområden för enheten är hälsosamma  
scheman, heltid som norm, tekniska lösningar, optimal 
planering av personalresurser samt hållbar vikariehantering. 
Planeringsenheten har under hösten 2018 främst riktat sina 
insatser mot socialförvaltningens implementering av hälso-
samma scheman samt deltagit i utformningen av bemannings- 
handboken.

Under året har budgetprocessen utvecklats med möjlig-
het för nämnderna att lägga budgetförslag innan fullmäktige 
beslutade om budget i den Strategiska planen. Kommunen 
har också deltagit i SKL-projektet Utveckla förplaneringen i 
budgetprocessen vilket kommer bidra till fortsatt utveckling 
av budgetprocessen.

KOMMUNSTYRELSEN 



Kommunstyrelsens samlade verksamheter redovisar en ne-
gativ avvikelse jämfört med budget om -4,9 mnkr för 2018. 
En stor del av avvikelsen tillskrivs fastighetsförvaltningen. 

Kommunledningskontoret redovisar en positiv avvikelse 
om +0,6 mnkr, där merparten av avvikelsen förklaras av en 
positiv avvikelse inom kommunstyrelsens utvecklingsmedel, 
inom driftprojekt E22 samt avsatta medel för kommunens 
särskilda insatser. Inom kommunledningskontoret återfinns 
både positiva och negativa avvikelser inom de olika verk-
samhetsområdena. IT- och kommunikationsavdelningen 
uppvisar negativa avvikelse på grund av ökade kostnader 
för licenser och underhåll, projektkostnader avseende nytt 
varumärke som belastat 2018 samt ökade konsultkostnader. 
Detta underskott balanseras av ett överskott inom HR som 
är hänförligt till utvecklingsmedel och medel för särskilda 
insatser som inte tagits i anspråk under året.

Fastighetsförvaltningens verksamhet uppvisar en nega-
tiv avvikelse mot budget med -5,0 mnkr. Vid årets ingång 
hade enheten ett effektiviseringsbeting på -2,8 mnkr, vilka 
inte har kunnat hämtas hem under året, underskottet har 
istället ökat. Enheten har under året haft minskade hyres- 
intäkter, där Stenbrinkens flyktingboende i Sankt Anna 

avvecklats och står för merparten av tappet. Samtidigt har 
nedläggningen inneburit minskade kostnader för person-
transporter till och från Stenbrinken. Sammantaget ett 
nollsummespel.

Ökade hyreskostnader för skolpaviljonger och  
indexuppräkningar gör att hyreskostnaderna totalt slutar  
-1,5 mnkr över budget. Enheten har också haft  
tillkommande kostnader för konsulttjänster, rekrytering, 
larm och bevakning samt värme och vatten om totalt  
-1,0 mnkr. Kostnader för lokalvård ger en positiv avvikelse 
och slutar +0,3 mnkr lägre än budget.

Driftsdelen av exploateringsverksamheten redovisar 
försäljning av kommunens tomtmark (industrimark) som 
intäkt. Under 2018 återfinns bland annat köpeskillingen 
från försäljning av Slussporten 4, 5 och 6 med 1,0 mnkr. 
Anskaffningskostnaden för dessa tre tomter var -0,8 mnkr. 
Som kostnader redovisas nedlagd tid för externa konsulter 
tillsammans med intern nedlagd tid av kommunens mark- 
och exploateringsingenjör kopplat till försäljningsobjekten. 
Sammantaget redovisar verksamheten en negativ budget- 
avvikelse med -0,5 mnkr för verksamhetsåret 2018.

Ekonomi Kommunstyrelsen

      UTFALL  2018      BUDGET 2018 AVVIKELSE

TKR Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto

Total 13 702 -127 329 -113 627 15 797 -124 477 -108 680 -2 095 -2 852 -4 947

Kommun-
ledningskontor 6 728 -50 396 -43 668 6 793 -51 085 -44 292 -65 689 624

Lokaler och 
fastigheter

5 959 -75 373 -69 414 6 554 -70 942 -64 388 -595 -4 431 -5 026

Exploatering drift 1 015 -1 560 -545 2 450 -2 450 0 -1 435 890 -545
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Årsräkningsgranskningen för 2017 var klar i god tid.  
Verksamheten har, för granskningsarbetet, haft en extra  
handläggare på 50 procent anställd under en sju-veckors- 
period.

Årlig inspektion av länsstyrelsen skedde under våren 
och inspektionsprotokoll har inkommit. Överförmyndaren 
behövde inte lämna någon komplettering, vilket är positivt. 
Handläggaren har deltagit i Länsstyrelsens uppdrag med att 
framställa en  samverkansplan för Östergötland gällande 
ensamkommande barn som försvinner.

Inga nya ensamkommande barn har anvisats till vår 
kommun under 2018. Antalet godmanskap för dessa barn 

minskar därför i takt med att de fyller 18 år och vid årsskiftet 
var siffran nio ensamkommande barn med god man. Enligt 
en hovrättsdom kan god man kvarstå för ensamkommande 
barn fram till att överklagat beslut gällande åldersupp- 
skrivning och asyl vunnit laga kraft. Vid årsskiftet var siffran 
fem stycken som överklagat. 

Flertal nya god mans- och förvaltarskapsärenden har  
inkommit och beslutats om av tingsrätten under året.  
Intresset från nya och gamla gode män om att ta uppdrag är 
gott och introduktion har skett av tio nya ställföreträdare.

För verksamhetsåret 2018 redovisar nämnden ett negativt 
avvikande resultat om -45 tkr jämför med budget. Avvikelsen 
är ett resultat av såväl negativa som positiva avvikelse inom 
verksamhetsdelområdet. Nämnden redovisar ett avvikande 
resultat på -238 tkr för arvoden till ställföreträdaruppdrag. 
Anledning till detta är att antalet ärenden ökat, svårighetsgra-
den inom godmanskap för yngre personer har blivit högre 
och att ett flertal byten av gode män noterats. Nya yngre 
ställföreträdare har rekryterats, vilket innebär högre arbets- 
givaravgifter vid arvodesutbetalningarna. 

För uppdraget gode män för ensamkommande barn  
redovisar nämnden ett avvikande resultat på -47 tkr.  
Bidrag för ensamkommande barn från Migrationsverket 
har upphört för alla barn som kommit till kommunen före 
2018. Nämnden noterar 14 ensamkommande barn i snitt per 
månad i Söderköpings kommun som netto har kostat 260 
tkr för 2018. I sin prognos hade nämnden beräknat fyra nya 
ensamkommande barn under 2018, men inga nya har  
anvisats till Söderköping. Kostnader för administration visar 
en positiv avvikelse på 86 tkr och kan tillskrivas personal-
kostnad och övriga verksamhetskostnader. Kostnader för 
nämndverksamhet/politik visar ett positivt avvikande  
resultat med +59 tkr för 2018 jämfört med budget.

Ekonomi Överförmyndarnämnden

      UTFALL 2018      BUDGET 2018 AVVIKELSE

TKR Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto

Total 684 -2 729 -2 045 594 -2 594 -2 000 90 -135 -45

Överförmyndare 684 -2 620 -1 936 594 -2 425 -1 831 90 -195 -105

Överförmyndar-
nämnd 0 -109 -109 0 -169 -169 0 60 60
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REVISION
Revisionen har under året i allt väsentligt följt den  
uppgjorda revisionsplanen, haft fjorton revisionsmöten och 
haft överläggningar med bland annat kommunfullmäktiges, 
styrelsens och nämndernas presidier. Vidare har revisionen 
bjudit in alla ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen och  
socialnämnden till en genomgång av den kritiska gransknings-
rapport angående budgetprocessen som PwC genomfört. 
Detta för att förhoppningsvis vara en aktiv del av kommunens 
kvalitetsutvecklingsarbete.

Förutom den grundläggande granskningen gällande 
verksamheten inom kommunen har följande fördjupade 
granskningar genomförts;

• Granskning av Kommunens webbplats
• Granskning av behörighetshantering inom IT 

vilket resulterade i en kompletterande
• Granskning av Kommunens AD kontohantering
• Granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning och 

uppsikt över Ramunderstaden AB. 

Inom den grundläggande granskningen har under 2018 
lagts extra resurser för granskning av de inom kommunen 
verksamma beredningarna.

Lekmannarevisorerna har förutom den grundläggande 
granskningen låtit genomföra granskning av Ramunder- 
staden AB:s genomförande av uppdrag från kommunen.

Den avgående revisionsgruppen har kvar att under  
början av 2019 avge revisonsredogörelse och revisions- 
berättelse för 2018 inklusive att avge en rekommendation  
till kommunfullmäktige vad gäller ansvarsfrågan för  
styrelsen och nämnderna samt avge granskningsredogörelse 
samt granskningsrapport över verksamheten under 2018 i 
Ramunderstaden AB.

Ekonomi Revision

      UTFALL 2018      BUDGET 2018 AVVIKELSE

TKR Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto

Total 0 -926 -926 0 -1 000 -1 000 0 74 74

Revision 0 -926 -926 0 -1 000 -1 000 0 74 74
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Revisionen har disponerat en budget för 2018 om 1,0 mnkr 
och redovisar en positiv avvikelse i relation till budget om 
74 tkr. I budget 2018 har revisonen planerat kostnader inom 
avtalet med PWC om 550 tkr, särskilda revisonsuppdrag med  
142 tkr, arvoden om 233 tkr samt verksamhetskostnader 

om 75 tkr. För verksamhetsåret 2018 uppgår revisionens 
sammantagna kostnader till 926 tkr. Avvikelsen mot budget 
tillskrivs något lägre kostnader för arvoden samt lägre  
verksamhetsomkostnader.
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LOREM 

Ucientis enes sum volIpsuntistrum que cus. Em lab 

ipsae od quistius dolo blaboria volupidit et que 

ilignim dolorat iandam estore cusandae. 

Ucientis enes sum volIpsuntistrum que cus. Em lab ipsae 
od quistius dolo blaboria volupidit et que ilignim dolorat iandam 
estore cusandae. Nem fugit rectumquis aut quid explicae nonserf  
erumenisita sed qui rerecto quam que imus dolor sequi berum 
sedipsus quodi seque nam voluptam nis modipsanias venis nim-
porum andendis quatur rero tem. debit, tem verum est doluptati 
optates erumquaspici am evenihi litasped mi, nonsero illitam, 
con endaepres nullique mo molorum audis am, que vel id quam 
architi similitatium hilitiuntio conet, te aut fuga. Apid es dem num 
inulpa voluptaquam vellendenis at ut aut mos electet quam ut aut 
omnient istempore nobis molum rehentu reruntiam, simodigendae 
peliq 
ua simpore pudior audiscitis aperat acid mos nos vol 
uptio. Ga. Nequi adi odi doluptatur?

Uciumqui autem harum latatur, sunte nonsequ 
i id qui abo. On re, quasini arum quoUciumqui  
autem harum latatur, sunte nonsequi id qui abo.  
On re, quasini arum quo

LOREMIPSUM

Ucientis enes sum volIpsuntistrum que cus. Em lab ip-
sae od quistius dolo blaboria volupidit et que ilignim dolorat 
iandam estore cusandae. Nem fugit rectumquis aut quid ex-
plicae nonserf  erumenisita sed qui rerecto quam que imus 
dolor sequi berum sedipsus quodi seque nam voluptam nis 
modipsanias venis nimporum andendis quatur rero tem. 

Ut porum dolupta sperferibus dolupta tisqui te num, in 
non estionem repero cid corere doloren debit, tem verum 
est doluptati optates erumquaspici am evenihi litasped 
mi, nonsero illitam, con endaepres nullique mo molorum 
audis am, que fuga. Apid es dem num inulpa voluptaquam 
vellendenis nobis molum rehentu reruntiam, simodigen-
dae peliqua simpore pudior audiscitis aperat acid mos nos 
voluptio. Ga. Nequi adi odi doluptatur? Ut porum dolupta 
sperferibus dolupta tisqui te num, in non estionem repero 
cid corere doloren debit, tem verum est doluptati optates 
erumquaspici am eve

MÅL 1 .

LOREM LOREM LOREM LOREM LOREM

lorem xx % xx % xx % xx % xx %

lorem xx % xx % xx % xx % xx %

lorem xx % xx % xx % xx % xx %

lorem xx % xx % xx % xx % xx %

lorem xx % xx % xx % xx % xx %

lorem xx % xx % xx % xx % xx %

LOREMIPSUM 

Förvaltnings-
berättelse
Söderköpings kommun redovisar ett negativt balanskravs- 

resultat på -17 mnkr (9) jämfört med det budgeterade resultatet 

på 9 mnkr . Det redovisade resultatet är -0,3 mnkr . Koncernen 

gör ett positivt resultat som slutar på 7 mnkr (25) . Kommunens 

investeringar uppgår till 74 (77) mnkr vilket är 181 mnkr lägre än 

budgeterat .
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EKONOMISK ANALYS

Söderköpings kommun redovisar ett negativt 

balanskravsresultat på -17 mnkr jämfört med det 

budgeterade resultatet på 9 mnkr . Samtliga  

nämnder utom Servicenämnden och Revisions-

nämnden redovisar negativa resultat jämfört med 

budget . Störst avvikelse finns inom Socialnämnden, 

-15 mnkr, Kommunstyrelsen -5 mnkr och Barn-  

och utbildningsnämnden -4 mnkr . Även Finans- 

förvaltningen redovisar ett negativ resultat när 

reavinster vid försäljning av fastigheter har räknats 

bort . De väsentligaste orsakerna till att budgeterat 

resultat inte uppnåtts redovisas under respektive 

nämndavsnitt . Kommunkoncernen som helt  

uppvisar ett positivt resultat som slutar på  

7 (25) mnkr . Kommunens och koncernens kassa- 

flöde för året är +32 mnkr (+ 22) mnkr . Kommunens 

investeringar uppgår till 74 (77) mnkr vilket är  

180 mnkr lägre än budgeterat .

KOMMUNENS RESULTAT OCH  

KRAV PÅ EKONOMI I BALANS

Ett vedertaget mått på god ekonomisk hushållning är att 
resultatet före extraordinära intäkter ska uppgå till 2 procent 
av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning-
ar. Kommunens redovisade resultat uppgår till -0,3 mnkr 
vilket motsvarar 0 procent i relation till skatter och bidrag. 
Kommunens balanskravsresultat 2018 är – 17 mnkr vilket 
motsvarar -2,1 procent av skatter och bidrag. Balanskravs-
resultatet visar resultatet av den löpande verksamheten när 
engångsposter i form av realisationsvinster har räknats bort.

Årets resultat och jämförelsestörande poster

2018 2017 2016

Årets resultat exkl jämförelse- 
störande poster (mnkr)

-0,3 8,8 13,3

Årets resultat exkl jämförelse- 
störande poster i relation till  
skatteintäkter och utjämning  
(procent)

0,0 1,1 1,7

Årets balanskravsresultat (mnkr) -17,4 8,6 13,1

Årets balanskravsresultat i relation 
till skatteintäkter och utjämning 
(procent)

-2,1 1,0 2,0

 

Enligt kommunallagen måste kommunen redovisa högre 
intäkter än kostnader för ett räkenskapsår. Kommunen ska 
med andra ord ha en ekonomi i balans. När man fastställer 
balanskravsresultat ska realisationsvinster och förluster inte 
räknas med. Kommunen har sedan balanskravet infördes år 
2000 uppnått detta krav samtliga år, utom tre ; 2003, 2004 
och nu även 2018.

Balanskravsavstämning

MNKR 2018 2017 2016

Årets resultat enligt resultaträkning -0,3 8,8 13,3

Avgår realisationsvinster avyttrade
anläggningstillgångar -17,1 -0,2 -0,2

Årets resultat efter balanskravs- 
justeringar/Balanskravsresultat

-17,4 8,6 13,1

Reglering av negativt 
balanskravsreslutet

Negativt resultat från tidigare år 0,0

Årets negativa resultat -17,4

Summa reslutat att reglera -17,4

Avgiftskollektivens negativa resultat
- Regleras inom kollektiven

0,4

Regleras 2019 enligt budget 2,6

Regleras 2020-2021 14,4

Återstår 0,0

NETTOKOSTNADERS ANDEL AV SKATTEINTÄKTER 

OCH KOMMUNAL EKONOMISK UTJÄMNING

Balans mellan löpande intäkter och kostnader är en för-
utsättning för att kommunen ska uppnå god ekonomisk 
hushållning. Ett mått på denna balans är att de löpande 
nettokostnaderna relateras till skatteintäkter inklusive  
kommunalekonomisk utjämning. I Söderköpings kommun 
har detta mått kallats förbrukning. En andel under  
100 procent visar att kommunen har en positiv balans  
mellan kostnader och intäkter. Generellt kan sägas att en  
förbrukning på 97-98 procent betraktas som god ekonomisk 
hushållning eftersom de flesta kommuner då klarar av att  
finansiera sina återinvesteringar och nyinvesteringar. En 
analys av Söderköpings förbrukning visar att nettot av  
verksamheternas intäkter och kostnader tog  
96,1 (94,5) procent av skatteintäkterna i anspråk. Den  
totala förbrukningen låg på 100 (98,9) procent.
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Nettokostnaders andel av skatteintäkter  
och kommunalekonomisk utjämning

PROCENT 2018 2017 2016

Verksamhets intäkter och kostnader 
(netto)

96,1 94,5 93,7

Avskrivningar 3,7 3,6 3,5

Förbrukning före jämförelse-
störande poster och finansnetto 99,7 98,1 97,3

Finansnetto 0,3 0,8 1,0

Förbrukning efter finansnetto 100,0 98,9 98,3

Jämförelsestörande post 0,0 0,0 0,0

Förbrukning 100,0 98,9 98,3

 

Söderköpings investeringsbehov innebär att avskrivningar 
och finansiella kostnaders andel av kommunernas totala 
förbrukning av resurser kommer öka de kommande åren. 
Att finansnettos andel minskat 2018 trots ökad upplåning 
förklaras av det rådande låga ränteläget samt överskotts- 
utdelning från Kommuninvest. 

Skatte- och nettokostnadsutvecklingen visar att även 
2018 ökar nettokostnaderna i snabbare takt än skatte- 
intäkterna. Både nivån och gapet är lägre än 2017 men 
utvecklingen är fortsatt oroande.

Skatte- och nettokostnadsutveckling

FÖRÄNDRING I PROCENT 2018 2017 2016

Skatteintäktsutveckling 2,3 5,1 5,6

Nettokostnadsutveckling 4,0 7,6 4,4

SJÄLVFINANSIERINGSGRAD  

AV INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Kommunens investeringar för året uppgår till 74 (77) mnkr. 
Ett sätt att analysera investeringsverksamhetens inverkan på 
kommunens ekonomi är att titta på självfinansieringsgraden. 
Självfinansieringsgraden av investeringar mäter hur stor 
andel av investeringarna som kan finansieras med resultat 
och avskrivningar. 100 procent innebär att kommunen själv 
kan finansiera samtliga investeringar som är gjorda under 
året. Detta innebär i sin tur att kommunen inte behöver 
låna till investeringar och det långsiktiga handlingsutrymmet 
förstärks.

Investeringar

FÖRÄNDRING 2018 2017 2016

Investeringsvolym (mnkr) 74 77 86

Självfinansieringsgrad % 39 49 47

Investeringar i relation till 
Skatter och bidrag (procent)

9 9 11

Kommunens långsiktiga mål är en självfinansieringsgrad 
om 60 procent. Årets utfall landar på 39 (49) procent med 
anledning av ett lågt resultat. Kommunen har de senaste 
åren haft behov av extern finansiering och budgeten för de 
kommande åren indikerar detsamma. 

Ett annat sätt att analysera är att se på investeringsvoly-
men i relation till intäkter från skatter och bidrag. Andelen 
har varit relativt oförändrad dom senaste åren.

EKONOMISK ANALYS



S I D  6 0   

+7 mnkr
Koncernens resultat
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Koncernen omfattar Söderköpings kommun och 

kommunens dotterbolag, Ramunderstaden AB,  

där kommunen äger 100 procent av aktierna .

RESULTAT OCH BALANS

Koncernens resultat slutar på 7 (25) mnkr. Ramunderstadens 
resultat uppgår till 7 (13) mnkr. Resultatet motsvarar en 
direktavkastning på marknadsvärdet motsvarande  
3,4 (5,0) procent. Koncernens redovisade externa intäkter 
uppgår till 312 (317) mnkr, varav intäkter från Ramunder- 
staden utgör 54 (54) mnkr.

Nettoomsättning och resultat

MNKR 2018 2017 2016

KC Resultat efter finansiella poster 9 30 27

  Kommunens resultat e fin poster 0 9 13

  Ramunderstadens resultat 
  e fin poster

9 21 13

KC Årets resultat 7 25 23

  Kommunens resultat 0 9 13

  Ramunderstadens resultat 7 13 7

 

Koncernens balansomslutning ökade under året med 156 
(63) mnkr. Soliditeten exklusive pensionsåtaganden har 
minskat från i 25 till 23 %. Soliditeten inklusive pensionså-
tagande är oförändrad.

MNKR 2018 2017 2016

KC Balansomslutning 1 473 1 317 1 254

  Kommunens balansomslutning 1 010 950 894

  Ramunderstadens balansomslutning 538 422 414

Soliditet koncernen %  
exklusive pensionsåtagande 23 25 24

Soliditet koncernen %  
inklusive pensionsåtagande 3 3 -1

 
*)Korrigering har skett av 2015-2017 års värden som tidigare varit felaktigt beräknade 

Ramunderstaden AB

• Bolaget äger, utvecklar och förvaltar egna fastigheter 
• Förvaltar Söderköpings kommuns fastigheter
• Utför lokalvård och bemannar mottagningskök i och  

till kommunens verksamheter
Verksamheten styrs genom en av kommunen tillsatt styrelse, 
via bolagsordning, ägardirektiv och affärsplan.
EGNA FASTIGHETER

Ramunderstaden ägde och förvaltade vid räkenskapsårets 
slut 858 (858) lägenheter om 60 961(60 961) kvm och 28 
(22) lokaler om 7 772 (7 411) kvm. Under 2018 har produk-
tion av 56 nya lägenheter på Vikingavallen pågått. Samtliga 
lägenheter är uthyrda för inflytning 1 februari 2019. Under 
2018 har också marköverlåtelseavtal avseende Södra Eriksvik 
tecknats och en ny plan är inlämnad för förtätning i Kull-
borg/Ringvägen.

FÖRVALTNING AV KOMMUNENS FASTIGHETER

Sedan 1993 har Ramunderstaden ansvarat för kom-
munens fastigheter i en samordnad fastighetsförvaltning. 
Fastighetsförvaltningsuppdraget åt kommunen avser 8 
(8) lägenheter om 538 (538) kvm och 77 944 (77 944) 
kvm verksamhetslokaler. I centrala Söderköping är avser 
uppdraget med fastighetsförvaltning exklusive yttre skötsel. 
I ytterområdena, S:t Anna, Västra Husby och Östra Ryd 
sköts även yttre skötsel, mat-och medicintransporter samt 
vaktmästartjänster. Fastighetsförvaltningen utförs mot en 
ersättning som planeras i den kommunala budgetprocessen. 

Förutom förvaltning utför även bolaget planerat under-
håll, verksamhetsanpassningar samt ny-, till- eller ombygg-
nader efter beställningar från kommunens fastighetsansvari-
ge. Det kan handla om detaljprojektering, upphandling och 
projektledning. 

Förvaltningsavtalet är uppsagt under 2018 och upphör 
att gälla 2019-06-30. Förhandling pågar om att förlänga till 
2020-01-31.

  
LOKALVÅRD OCH BEMANNING AV MOTTAGNINGSKÖK

Sedan 2001 har Ramunderstaden ansvarat för lokalvård i 
kommunens verksamheter och lokaler. Lokalvårdsuppdra-
get åt kommunen avser cirka 42 600 (42 800) kvm. Bolaget 
utför lokalvård i de kommunala lokalerna enligt uppdrags-
beskrivning samt tillhandahåller personal till mottagnings-
kök på förskolor. Ersättningen planeras i den kommunala 
budgetprocessen. Uppdraget har tydliga synergieffekter med 
den kommunala fastighetsförvaltningen då serviceanmälan, 
rondering och kommunikation mellan fastighetsansvariga 
och lokalvårdare skapar en bättre inomhusmiljö. 

Även lokalvårdsavtalet är uppsagt och upphör att gälla 
2019-06-30. Förhandling pågar om att förlänga till 2020-01-31.

KONCERNEN

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E
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INTÄKTER

Kommunens totala intäkter uppgick 2018 till 1 089 (1 069) 
mnkr. 75 (75) procent av intäkterna kommer från skatte- 
intäkter, statliga bidrag och kommunala utjämningar.  
Dessa intäkter påverkas främst av kommunens skattesats 
och antalet invånare i kommunen men även av kommun- 
invånarnas och rikets skatteförmåga.

SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG 

SAMT UTJÄMNING

Kommunen har under året erhållit 822 mnkr i skatteintäkter 
och generella statsbidrag vilket är 3 mnkr mer än budgeterat. 
Dessa två poster står för 75 (75) procent av kommunens 
totala intäkter. De har ökat med 17 mnkr jämfört med  
föregående år vilket motsvarar en ökning på 2,3 procent. 
Det är lägre än de senaste tre åren då ökningen legat på i 
genomsnitt 4,6 procent. Det är både utvecklingen av skatte-
intäkterna och de generella statsbidragen som har bromsats. 
I dessa intäkter ingår byggbonus med 1,0 (1,7) mnkr och  
4,0 (3,8) mnkr från välfärdsmiljarderna.

KOMMUNALSKATT

Skattesatsen i Söderköping har under 2018 varit oförändrat 
21,18. Skattesatsen har varit oförändrad sedan 2014 då den 
höjdes med 0,25 på grund av skatteväxling med landstinget 
avseende hemsjukvården.. Dessförinnan sänktes den 2012 
från 21,35 till 20,93 till följd av skatteväxling med landstinget 
avseende kollektivtrafik och länsfärdtjänst.

INVÅNARE 2018 2017 2016

Antal kommuninvånare 14 618 14 521 14 402

Befolkningsökning (procent) 0,7 0,8 1,1

Skattesats

Primärkommunal skattesats 21,18 21,18 21,18

Total kommunal skattesats 31,88 31,88 31,88

 
I länet varierar de primärkommunala skattesatserna mellan 
20,20 i Linköping och 22,80 i Vadstena. Av Söderköpings 
grannkommuner har Valdemarsvik 22,48, Åtvidaberg 21,95 
och Norrköping 21,75.

BIDRAGSINTÄKTER

Utöver dom generella statsbidragen och utjämningen har 
kommunen erhållit 98 mnkr i bidrag under 2018. Det är en 
minskning med 17 mnkr jämfört med 2017. Minskningen kan 
i sin helhet hänföras till flyktingmottagande som totalt erhållit 
32 mnkr i bidrag 2018 vilket är 21 mnkr mindre än 2017. 

BIDRAG PER VERKSAMHET, MNKR 2018 2017 2016

Politisk verksamhet 1 1 2

Samhällsplanering vägar, parker och miljö 1 1

Kultur och Fritid 1 1 1

Förskolor och Fritidshem 7 8 8

Utbildning (exklusive förskolor) 29 28 28

Omsorg om äldre och personer med  
funktionsnedsättning

14 13 7

LSS 0 0 6

Individ och familjeomsorg 2 2 3

Flyktingmottagande 32 53 67

Arbetsmarknadsåtgärder 9 6 6

Övrigt 1 2 2

Summa bidrag 98 115 131

 

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

 2018
Intäkter Mnkr Procent

Skatteintäkter 663 61

Generella statsbidrag 159 15
och kommunala utjämningar   

Försäljningsintäkter 18 2

Taxor och avgifter 72 7

Hyror och arrenden 22 2

Övriga bidrag 98 9

Försäljning av verksamhet 34 3

Realisationsvinster och Exploatering 18 2

Finansiella intäkter 4 0

Extraordinära intäkter 0 0

  1 089 100

61%

15%

2%

7%

2%

9%

3% 2%

 2018
Intäkter Mnkr Procent

Skatteintäkter 663 61

Generella statsbidrag 159 15
och kommunala utjämningar   

Försäljningsintäkter 18 2

Taxor och avgifter 72 7

Hyror och arrenden 22 2

Övriga bidrag 98 9

Försäljning av verksamhet 34 3

Realisationsvinster och Exploatering 18 2

Finansiella intäkter 4 0

Extraordinära intäkter 0 0

  1 089 100

61%

15%

2%

7%

2%

9%

3% 2%

RESULTATRÄKNING
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KOMMUNENS KOSTNADER 

Kommunens totala kostnader uppgick till 1 090(1 060) 
mnkr. Kommunens största kostnadsposter är personal- 
kostnader, 54 (54) procent, och köp av verksamhet och 
tjänster, 22 (21) procent.

PERSONALKOSTNADER

Personalkostnaderna har ökat med 4 procent jämfört med 
2016. Ökningen består i lönekostnadsökningar då antalet 
anställda i kommunen totalt ligger på samma nivå som 2016.

2018 2017 2016

Personalkostnader, mnkr  
(exklusive pensionskosnader) 536 521 504

Förändring procent 2,9 3,3 11,1

Antal tillsvidareanställde omräknat
till årsarbetare per 31/12 947 969 962

KÖP AV HUVUDVERKSAMHET OCH ENTREPRENADER

Kommunens köp av verksamhet och tjänster uppgick 2018 
till 237(226) mnkr. Det innebär en ökning med 11 mnkr 
jämfört med 2017 vilket motsvarar 5 procent . Drygt en  
tredjedel av dessa köp, 82 mnkr, är hänförliga till omsorg  
om äldre och personer med funktionsnedsättning.

KÖP AV HUVUDVERKSAMHET,  
ENTREPRENADER, MNKR 2018

 
2017 2016

Gator, vägar , parker 6 7 8

Förskolor och fritidshem 30 30 29

Utbildning (exklusive förskolor) 68 62 59

Omsorg om äldre och personer med  
funktionsnedsättning 82

 
67

 
59

Inivid- och familjeomsorg 10 10 16

Flyktingmottagande 4 18 39

Vatten och avlopp 6 7 6

Avfallshantering 15 14 14

Övrigt 15 11 1

Summa köp av verksamhet 237 226 230

Jämfört med 2016 års årsredovisning så presenteras kommunens köp av fastighets-
tjänster inte längre som köp av verksamhet. Jämförelsetalet 2016 har rensats från 
dessa siffror.

FINANSNETTO

Finansnettot 2018 slutar på -2,5 (-6,1) mnkr. Under 2018  
har kommunen ökat upplåningen med 40 mnkr men det  
låga ränteläget har inneburit att räntekostnaderna trots den 
ökade upplåningen minskat med 1,5 mnkr, från 7,8 mnkr  
till 6,3 mnkr 2018. I finansnettot redovisas också överskotts-
utdelning från Kommuninvest med 2,1 mnkr och borgens-
avgift från Ramunderstaden AB med 1,5 mnkr. Båda dessa 
poster har ökat jämfört med 2017 och sammantaget har de 
finansiella intäkterna ökat med 2,1 mnkr.

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

 2018
Kostnader Mnkr Procent

Personal inkl omkostnader o pensioner -591 54

Köp av verksamhet och tjänster -237 22

Lokal- och fastighetskostnader -61 6

Kostnad såld explomark  -1 0

Bidrag och transfereringar -23 2

Övriga verksamhetskostnader -141 13

Avskrivningar -30 3

Finansiella kostnader -7 1
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 2018
Kostnader Mnkr Procent

Personal inkl omkostnader o pensioner -591 54

Köp av verksamhet och tjänster -237 22

Lokal- och fastighetskostnader -61 6

Kostnad såld explomark  -1 0

Bidrag och transfereringar -23 2

Övriga verksamhetskostnader -141 13

Avskrivningar -30 3

Finansiella kostnader -7 1
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RESULTATRÄKNING
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KOMMUNEN       KONCERNEN

Utfall Budget Utfall Utfall Utfall

TKR 2018 2018 2017 2018 2017

Verksamhetens externa intäkter Not 1 263 038 226 765 263 227 312 158 316 976

Verksamhetens externa kostnader Not 2 -1 052 863 -1 002 179 -1 022 758 -1 075 925 -1 038 799

Avskrivningar Not 3 -30 239 -28 636 -29 100 -42 047 -41 039

Verksamhetens nettokostnader -820 064 -804 050 -788 631 -805 814 -762 862

Skatteintäkter Not 4 662 740 671 452 648 362 662 740 648 362

Generella statsbidrag och utjämning Not 5 159 490 145 748 155 247 159 490 155 247

Finansiella intäkter Not 6 4 011  4 745 1 863 2 360 650

Finansiella kostnader Not 7 -6 520 -9 445 -8 011 -9 816 -11 414

Resultat före extraordinära poster -343 8 450 8 830 8 960 29 983

Skatt - - -1 791 -4 766

ÅRETS RESULTAT NOT 16 -343 8 450 8 830 7 169 25 217

RESULTATRÄKNING
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Kassaflödesanalysen visar kommunens betalnings-

strömmar, det vill säga inbetalningar och  

utbetalningar under året . Betalflödet visar hur de 

likvida medlen har förändrats under året och hur  

de likvida medlen påverkats av årets verksamhet 

och brukar delas upp i tre grupper: 

• Löpande verksamhet: Denna består av den 

egentliga verksamheten till exempel flödet  

av skatteinbetalningar, statsbidrag, löne- 

utbetalningar och leverantörsbetalningar .

• Investeringsverksamhet: Består av förvärv  

eller försäljning av anläggningstillgångar som 

fastigheter och inventarier .

• Finansieringsverksamhet: Består av nyupp- 

låning eller amortering av långfristiga skulder .

Under 2018 har kommunens likvida medel ökat med  
32 (22) mnkr under året. Här beskrivs hur de tre delarna 
bidragit till den ökningen.

LÖPANDE VERKSAMHETEN

Det viktigaste inflödet kommer från skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämningar. Drygt hälften av verksamhetens 
utflöde går till löner och personalomkostnader och cirka 
en fjärdedel går till köp av verksamhet. Trots ett negativt 

resultat har den löpande verksamheten sammantaget lämnat 
ett positiv kassaflöde på 61 (70) mnkr till kommunen. Det 
positiva inflödet består till stor del av att de kortfristiga 
skulderna har ökat.

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Under året har kommunen investerat i fastigheter och andra 
investeringsprojekt vilket lett till ett utflöde på -73 (-69) mnkr.
Samtidigt har försäljningar av fastigheter inneburit ett  
inflöde på 30 (1) mnkr. Netto har investeringarna under året 
tagit -43 (73) mnkr i anspråk.

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupplåning har förbättrat kommunens kassaflöde med  
40 (25) mnkr. Någon amortering har inte skett under året 
men omklassificering av kortfristig del av låneskulden inne-
bär att nettotillskottet från finansieringsverksamheten blir  
14 (24) mnkr.

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

KASSAFLÖDESANALYS
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KOMMUNEN KOMMUNKONCERNEN

TKR 2018 2017 2018 2017

LÖPANDE VERKSAMHET

Årets resultat före extraordinära poster -343 8 830 8 960 29 983

Justering för ej likvidpåverkande poster (nedan) 12 821 28 491 24 967 41 887

Utbetald inkomstskatt - - -2 058 -2 058

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 12 478 37 321 31 869 69 812

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 1 329 16 413 1 158 6 896

Ökning/minskning av exploateringsfastigheter 538 832 538 832

Ökning/minskning förråd och lager 9 41 66 77

Ökning/minskning kortfristiga skulder 46 478 15 777 44 252 -1 823

Kassaflöde från den löpande verksamheten 60 832 70 384 77 884 75 794

INVESTERINGSVERKSAMHET

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -34 583 -42 123 -37 012 -53 718

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 29 838 507 29 838 11 856

Investeringar i pågående nyanläggningar -38 583 -26 660 -143 122 -38 816

Investering i finansiella anläggningstillgångar -40 -4 597 -40 -4 597

Kassaflöde från investeringsverksamheten -43 368 -72 873 -150 336 -85 275

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Nyupptagna lån 40 000 25 000 140 000 25 000

Amortering av långfristiga skulder 0 0 0 0

Ökning/minskning av långfristiga fordringar 26 26 -38 26

Ökning/minskning av övriga långfristiga skulder -1 377 -570 -1 377 -570

Omklassificering till/från kortfristig skuld -24 285 0 -34 285 7 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14 364 24 456 104 300 31 456

ÅRETS KASSAFLÖDE 31 828 21 967 31 848 21 975

Likvida medel vid årets början 71 251 49 284 71 259 49 284

Likvida medel vid årets slut 103 079 71 251 103 107 71 259

Förändring av likvida medel 31 828 21 967 31 848 21 975

Specifikation av ej likvidpåverkande poster 12 821 28 491 24 967 41 887

Justering för av- och nedskrivningar (not 3) 30 239 29 100 42 047 41 039

Justering för gjorda avsättningar (not 17) -356 -525 -415 439

Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur (not 12) 176 176 176 176

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -17 238 -260 -16 841 233

KASSAFLÖDESANALYS

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E
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LIKVIDITET

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens förmåga att på 
kort sikt kunna betala de löpande utgifterna. Kommunen har 
tillsammans med Ramunderstaden en checkkredit på 70 mnkr 
för att säkerställa betalningsberedskapen.

LIKVIDITET, PROCENT 2018 2017 2016

Kassalikviditet* 60 59 78

*Likvida medel+kortfristiga fordringar)/ kortfristiga skulder

SOLIDITET

Soliditet är ett mått på hur mycket av kommunens tillgångar
som finansierats av det egna kapitalet. En hög soliditet  
betyder en starkare långsiktig finansiell handlingsberedskap. 
Vid jämförelser med andra kommuner måste man beakta  
att olika organisationsformer och finansieringsformer  
påverkar soliditetens utveckling, exempelvis har vissa  
kommuner försäkrat bort hela eller delar av sin pensions-
skuld. Andra har överlåtit alla sina verksamhetsfastigheter 
och lån som belöper på dessa till ett helägt bolag. Soliditeten 
påverkas av investeringsvolymer, nyupplåning, andra skuld-
förändringar samt det ekonomiska resultatet.
 

SOLIDITET, PROCENT
2018

 
2017 2016

Soliditet enligt balansräkning 24 25 25

Tillgångsförändring 6 6 3

Förändring av eget kapital 0 8 6

Soliditet inkl samtliga pensions-
förpliktelser och löneskatt

-5* -6* -10*

 *Korrigering har skett av tidigare års värden som varit felaktigt beräknade.

Kommunen har pensionsförpliktelser som i enlighet med den 
kommunala redovisningslagen inte tas med i balansräkningen 
utan redovisas som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen
avser pensioner som är intjänade före 1998. För att få en mer 
rättvisande bild av soliditeten bör dessa förpliktelser tas med i 
beräkningen eftersom det utgör en skuld till tidigare och  
nuvarande medarbetare. Ansvarsförbindelsen för Söderköpings 
kommun uppgår till 289 mnkr inklusive löneskatt.  
Söderköpings kommuns egna kapital uppgår till 239 mnkr 
vilket innebär att när ansvarsförbindelsen räknas med får 
Söderköping ett negativt eget kapital och därmed en negativ 
soliditet.
 
SKULDSÄTTNINGSGRAD

Av kommunens tillgångar har 75 procent finansierats av 
främmande kapital, av dessa utgör 46 procent långfristiga
 räntebärande skulder. Skuldsättningsgraden har varit  
oförändrad de senaste åren.

SKULDSÄTTNINGSGRAD, PROCENT 2018 2017 2016

Skuldsättningsgrad 76 75 75

- varav avsättningsgrad 1 1 1

- varav kortfristig skuldsättningsgrad 31 28 28

- varav långfristig skuldsättningsgrad 44 46 46

Kommunens lån har ökat dom senaste åren liksom värdet på 
materiella anläggningstillgångar. Sedan 2015 har tillgångarna 
ökat med 126 mnkr, 19 procent. Under samma period har 
skulderna har ökat med 95 mnkr eller 23 procent.

LÅNGFRISTIGA SKULDER  
I FÖRHÅLLANDE TILL MATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, MNKR 2018 2017 2016

Materiella anläggningstillgångar 780 751 720

Skulder till kreditinstitut 514 474 449

Skulder/Materiella  
anläggningstillgångar AT procent 66 63 62

PENSIONSÅTAGANDE

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade 
blandmodellen, vilket innebär att pensioner intjänade före 
1998 tas upp som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.
Denna del av pensionsåtagande är dock viktig att beakta ur 
risksynpunkt eftersom skulden ska finansieras de kommande 
dryga 30 åren. Kommunen har inga särskilt avsatta pensions-
medel utan hela beloppet återlånas i verksamheten. Ansvars-
förbindelsen minskar successivt varje år i takt med  
utbetalningar till dom som redan gått i pension. 
 

PENSIONSÅTAGANDE, MNKR 2018 2017 2016

Pensioner som skuld 19 17 17

Avsättningar för pensioner 6 6 8

Pensioner som ansvarsförbindelse 232 239 250

Pensionsåtagande 257 261 275

Särskild löneskatt 64 65 68

Pensionsåtagande och löneskatt 320 326 342

Återlånat i verksamheten 320 326 342
"
Korrigering har skett av 2017 och 2016 års värden som tidigare varit felaktigt beräknade.

BORGENSÅTAGANDE

Kommunen har borgensåtagande för lån upptagna av 
Ramunderstaden AB. De senaste åren har Ramunderstaden 
byggt 70 nya bostäder och under 2015 satt igång byggande av 
ytterligare 90 bostäder vid Vikingavallen. Mot denna bak-
grund beviljade kommunfullmäktige under 2013 en utökad 
borgensram gentemot Ramunderstaden AB om 120 mnkr. 
Den totala borgensramen uppgår till 420 mnkr varav 380 
mnkr har utnyttjats tom 2018. Kommunen har gentemot 
Kommuninvest i Sverige AB, tillsammans med övriga  
medlemskommuner, en solidarisk borgen såsom för egen 
skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser.

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

BALANSRÄKNING
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KOMMUNEN KOMMUNKONCERN

TKR NOT 2018 2017 2018 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 780 210 750 840 1 254 135 1 129 734

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 8 691 797 688 411 1 061 848 1 055 604

Maskiner och inventarier Not 9 30 419 33 361 33 036 34 355

Pågående arbeten Not 10 57 994 29 068 159 251 39 775

Finansiella anläggningstillgångar Not 11 25 474 25 460 16 856 16 778

Bidrag till infrastrukturell investering Not 12 2 904 3 080 2 904 3 080

Omsättningstillgångar 201 561 170 652 198 680 167 637

Förråd 91 100 231 297

Exploateringsmark Not 13 12 633 12 214 12 633 12 214

Fordringar Not 14 85 758 87 087 82 709 83 867

Kassa och bank Not 15 103 079 71 251 103 107 71 259

SUMMA TILLGÅNGAR 1 010 149 950 032 1 472 574 1 317 229

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget  kapital Not 16 239 083 239 426 339 016 331 846

Därav årets resultat -343 8 830 7 169 25 217

Avsättningar 6 887 7 243 14 630 15 045

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not 17 6 887 7 243 6 887 7 243 

Övriga avsättningar Not 18 0 0 7 743 7 802

Skulder 764 179 703 363 1 118 928 970 338

Långfristiga skulder Not 19 447 684 433 346 713 184 608 846

Kortfristiga skulder Not 20 316 495 270 017 405 744 361 492

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH

SKULDER 1 010 149 950 032 1 472 574 1 317 229

ANSVARSFÖRBINDELSER

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland 
avsättningar och skulder

Not 21 289 748 298 290 289 748 298 290

Borgensförbindelser Not 22 och 23 380 037 280 057 439 436 339 439

Operationell leasing Not 24 9 653 8 748 29 647 39 525

BALANSRÄKNING

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E
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NOTER

                KOMMUNEN                 KONCERNEN

TKR 2018 2017 2018 2017

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER 263 038 263 227 312 158 316 976

Försäljningsintäkter 17 971 18 033 15 786 44 782

Taxor och avgifter 72 306 69 581 72 215 69 491

-varav Vatten och avlopp/Renhållning/Bredband 45 067 44 207 45 067 30 404

Hyror och arrenden 22 285 20 777 74 283 47 328

Bidrag* 97 989 115 335 97 433 115 241

Försäljning av verksamhet 34 459 38 118 34 413 37 842

Försäljning av exploateringsfastigheter 957 1 180 957 1  180

Realisationsvinster 17 071 203 17 071 1 112

Interna poster**

* Varav 1 729 tkr (fg år 1 729 tkr) avser periodiserade bidrag från Migrationsverket till och med 2015. (se även not 20)

                KOMMUNEN                 KONCERNEN

TKR 2018 2017 2018 2017

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 052 863 -1 022 758 -1 075 925 -1 038 799

Personal inkl omkostnader -536 008 -520 834 -563 034 -543 788

Pensionskostnader -54 668 -49 736 -56 327 -51 294

varav utbet pensioner -14 456 -14 371

varav premier försäkringslösning -9 155 -5 547

varav årets intjänade pensioner -20 703 -20 277

varav förändring avsättning 285 424

varav löneskatt -10 405 -9 925

varav förvaltningsavgift pensioner -234 -40

Bidrag och transfereringar -22 581 -24 988 -22 501 -24 989

Köp av verksamhet och tjänster -236 867 -225 609 -236 821 -225 333

Lokal- och fastighetskostnader -60 925 -76 426 -55 220 -67 925

Anskaffningskostnad såld exploateringsfastigheter -759 -999 -759 -999

Realisationsförluster -85 -85

Övriga externa kostnader -140 970 -124 166 -141 178 -124 471

Interna poster* - - 0 0

                KOMMUNEN                 KONCERNEN

TKR 2018 2017 2018 2017

NOT 3 AVSKRIVNINGAR -30 239 -29 100 -42 047 -41 039

Fastigheter/anläggningar -24 403 -22 813 -35 715 -34 142

Maskiner/inventarier -5 836 -6 287 -6 332 -6 897

För uppgift om avskrivningstider se avsnittet Redovisningsprinciper.

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E
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                KOMMUNEN                 KONCERNEN

TKR 2018 2017 2018 2017

NOT 4 SKATTEINTÄKTER 662 740 648 362 662 740 648 362

Preliminär skatteinbetalning 665 737 650 532 665 737 650 532

Preliminär slutavräkning innevarande år -887 -2 937 -887 -2 937

Slutavräkningsdifferens föregående år -2 110 767 -2 110 767

                KOMMUNEN                 KONCERNEN

TKR 2018 2017 2018 2017

NOT 5 GENERELLA STATSBIDRAG 159 490 155 247 159 490 155 247

Inkomstutjämning 113 705 109 302 113 705 109 302

Utjämningsbidrag LSS 13 721 15 729 13 721 15 729 

Kommunal fastighetsavgift 35 930 32 672 35 930 32 672

Regleringsavgift 2 288 -141 2 288 -141

Kostnadsutjämning -11 184 -7 832 -11 184 -7 832

Övriga generella bidrag* 5 030 5 517 5 030 5 517

* Söderköping har under 2018 erhållit 4 018 tkr av de välfärdsmiljarder som fördelas  
enligt flyktingvariabler samt 1 012 tkr i byggbonus .

                KOMMUNEN                 KONCERNEN

TKR 2018 2017 2018 2017

NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER 4 011 1 863 2 360 650

Räntor likvida medel 216 73 232 101

Utdelning aktier/andelar 2 264 668 2 128 547

Övriga finansiella intäkter 1 531 1 122 0 2

                KOMMUNEN                 KONCERNEN

TKR 2018 2017 2018 2017

NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER -6 520 -8 011 -9 816 -11 414

Räntor långfristiga lån -6 296 -7 807 -9 592 -11 208

Räntor kortfristiga lån -31 -9 -31 -9

Övriga finansiella kostnader -193 -195 -193 -197

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

NOTER
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NOTER

                KOMMUNEN                 KONCERNEN

TKR 2018 2017 2018 2017

NOT 8 MARK, BYGGNADER OCH  
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 691 797 688 411 1 061 848 1 055 604

Ingående anskaffningsvärde 850 621 803 364 1 400 825 1 361 012

Årets investeringar 32 583 36 044 32 763 36 339

Omklassificeringar 8 683 11 213 22 673 11 213

Försäljningar/utrangeringar -15 276 0 -15 276 -7 739

Utgående anskaffningsvärde 876 611 850 621 1 440 985 1 400 825

Ingående avskrivningar -162 210 -146 353 -343 221 -322 633

Årets avskrivning -24 846 -22 813 -36 158 -34 141

Avskrivning på försäljning/utrangering 2 242 0 2 242 6 597

Omklassificeringar 0 6 956 0 6 956

Utgående avskrivningar -184 814 -162 210 -377 137 -343 221

Ingående nedskrivningar 0 0 -2 000 -2 000

Årets nedskrivningar 0 0 0 0

Utgående nedskrivningar 0 0 -2 000 -2 000

Specifikation

Mark 30 609 38 107 48 533 55 851

Verksamhetsfastigheter 239 145 225 173 289 136 275 163

Fastigheter för affärsverksamhet 187 216 196 821 481 945 488 873

Övriga förvaltningsfastigheter 127 050 101 738 134 458 109 146

Publika fastigheter 107 777 126 572 107 776 126 571

Summa 691 797 688 411 1 061 848 1 055 604

                KOMMUNEN                 KONCERNEN

TKR 2018 2017 2018 2017

NOT 9 MASKINER OCH INVENTARIER 30 419 33 361 33 036 34 355

Ingående anskaffningsvärde 106 717 96 241 113 145 103 299

Årets investeringar 2 000 6 079 4 249 6 457

Försäljning/Utrangering -572 -257 -836 -1 265

Omklassificeringar 1 054 4 654 1 054 4 654

Utgående anskaffningsvärde 109 199 106 717 117 612 113 145

Ingående avskrivningar -73 356 -66 898 -78 790 -72 149

Årets avskrivningar -5 836 -6 287 -6 332 -6 897

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E
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NOT 9 FORTSÄTTNING 

                KOMMUNEN                 KONCERNEN

TKR 2018 2017 2018 2017

Avskrivning på försäljning/utrangering 412 243 546 670

Omklassificeringar 0 -414 0 -414

Utgående avskrivningar -78 780 -73 356 -84 576 -78 790

                KOMMUNEN                 KONCERNEN

TKR 2018 2017 2018 2017

NOT 10 PÅGÅENDE ARBETEN 57 994 29 068 159 251 34 712

Ingående anskaffningsvärde 29 068 34 131 39 774 29 525

Årets investeringar 38 583 26 660 143 122 38 816

Omklassificeringar -9 657 -31 723 -23 645 -33 629

Utgående anskaffningsvärde 57 994 29 068 159 251 34 712

                KOMMUNEN                 KONCERNEN

TKR 2018 2017 2018 2017

NOT 11 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 25 474 25 460 16 856 16 778

Aktier och andelar 22 740 22 700 13 951 13 911

Aktiekapital Ramunderstaden AB 9 000 9 000 - -

Östsvenska yrkeshögskolan AB 50 50 50 50

Räddningstjänsten Östra Götaland 405 405 405 405

Kommuninvest* 12 962 12 962 12 962 12 962

Övriga 323 283 534 494

Långfristiga fordringar 2 734 2 760 2 905 2 867

Avskrivning lån Västra Husby IF 94 120 94 120

IOGT-NTO 79 240 240 240 240

Förlagslån kommuninvest 2 400 2 400 2 400 2 400

Övriga 0 0 171 107

* Kommunen har efter beslut vid Kommuninvestföreningsstämmor sedan 2002 tillgodoförts insatsemisionsbelopp i föreningen uppgående till 8 006 743 kr som inte tidigare 
bokförts som tillgång. 2017 betalade kommunen en särskild medlemsinsats uppgående till 4 457 537 kr till Kommuninvest. Eftersom medlemsinsatsen nu har ett tillförlitligt och 
bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde gjordes 2017 en uppskrivning motsvarande insatsemissionernas belopp enligt 6 kap. 6§ i lagen om kommunal redovisning 
och anvisningar från Rådet för kommunal redovisning (RKR) mot eget kapital.

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

NOTER
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NOTER

                KOMMUNEN                 KONCERNEN

TKR 2018 2017 2018 2017

NOT 12 BIDRAG TILL INFRASTRUKTURELL INVESTERING 2 904 3 080 2 904 3 080

Medfinansiering gång-/cykelväg Söderköping-Tingstad 1 496 1 584 1 496 1 584

Årets upplösning -88 -88 -88 -88

Utgående värde GC-/väg Söderköping-Tingstad 1 408 1 496 1 408 1 496

Medfinansiering gång-/cykelväg Snövelstorp-Norrköping 1 584 1 672 1 584 1 672

Årets upplösning -88 -88 -88 -88

Utgående värde GC-/väg Snövelstorp-Norrköping 1 496 1 584 1 496 1 584

Den av kommunfullmäktige valda tiden för upplösning av bidragen är 25 år. Bidraget till GC-/vägen Snövelstorp-Norrköping avtalades
2011, men beslut från KF antogs 2013-04-24 KF. Två års avskrivning togs därför 2012.

                KOMMUNEN                 KONCERNEN

TKR 2018 2017 2018 2017

NOT 13 EXPLOATERINGSMARK 12 633 12 214 12 633 12 214

Pågående exploateringsprojekt 12 229 11 178 12 229 11 178

Tomtmark för försäljning 404 1 036 404 1 036

Pågående exploateringsprojekt

Ingående upparbetat värde 11 178 2 018 11 178 2 018

Årets upparbetade värde 1 051 489 1 051 489

Omklassificeringar från anläggningstillgångar 0 8 671 0 8 671

Utgående upparbetat värde 12 229 11 178 12 229 11 178

                KOMMUNEN                 KONCERNEN

TKR 2018 2017 2018 2017

NOT 14 FORDRINGAR 85 758 87 087 82 709 83 867

Kundfordringar 13 582 8 930 13 762 9 129

Fordran skattekonto 244 0 1 785 512

Fastighetsavgift 30 002 25 173 30 002 25 173

Statsbidragsfordringar 990 2 049 990 2 049

Momsfordran 4 604 8 579 4 604 9 011

Övriga kortfristiga fordringar 5 156 7 910 5 480 8 337

Fordran slutavräkning skatt 2 391 3 260 2 391 3 260

Övriga interimsfordringar 20 289 25 698 23 694 26 396

Fordringar på dotterbolag 8 500 5 488 - -

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E
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                KOMMUNEN                 KONCERNEN

TKR 2018 2017 2018 2017

NOT 16 EGET KAPITAL 239 083 239 426 339 016 331 846

Ingående Eget kapital 239 426 222 589 331 846 302 949

Årets resultat
(jämförelseåret justerat för Renhållning med 114 tkr)

-343 8 830 7 169 25 217

Kommuninvest fullgjord insats år 2017 - 8 007 - -

Förändring obeskattade reserver - - 390 3 611

Utdelning - - 136 121

Justering koncernens egna kapital - - -525 -52

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Specifikation av Eget kapital:

Nämndernas ingående eget kapital  
(skattefinansierad verksamhet)

244 087 227 766

Årets resultat nämnderna 1 258 8 314

Skattefinansiering av 2012 (2011) års resterande underskott 0 0

Kommuninvest fullgjord insats år 2017 0 8 007 - -

Nämndernas utgående egna kapital (skattefinansierad verksamhet) 245 345 244 087

Söderköpings varumärke 905 905

Fastighetsunderhåll 0 0

VA-enhetens ingående ackumelerde förlust -88 -1 333

Årets resultat VA-enheten -376 1 245

Skattefinansiering av 2012 (2011) års resterande underskott 0 0

VA-enhetens utgående ackumelerade förlust -464 -88

Renhållningsenhetens ingående kapital 0 0

Årets resultat Renhållningsenheten 0

Renhållningsenhetens utgående kapital 0 0

Resultatenhet Bredband ackumelerad förlust -4 573 -3 844

Årets resultat Bredband -729 -729

Resultatenhet Bredband utgående ackumelerad förlust -5 302 -4 573

                KOMMUNEN                 KONCERNEN

TKR 2018 2017 2018 2017

NOT 15 KASSA OCH BANK 103 080 71 252 103 107 71 259

Totalt kassa och bank 103 080 71 252 103 107 71 259

Varav tillgodhavanden på koncernkonto avseende  
Ramunderstaden AB

50 716 31 859 50 716 31 859

NOTER
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                KOMMUNEN                 KONCERNEN

TKR 2018 2017 2018 2017

NOT 17 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER 6 887 7 243 6 887 7 243

Ingående pensionsavsättning 7 243 7 768 7 243 7 768

Nya förpliktelser under året 361 325 361 325

  Varav

   Nyintjänad pension 337 269 337 269

   Nyintjänad OPF-KL -113 130 -113 130

   Ränte och basbeloppsuppräkning 175 124 175 124

   Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0

   Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 0

   Pension till efterlevande 0 0 0 0

   Arbetstagare som pensionerats 0 0 0 0

   Övrig post -38 -198 -38 -198

Årets utbetalningar -352 -352 -352 -352

Förändring av löneskatt -72 -101 -72 -101

Aktualiseringsgrad, procent 98 97 98 97

Specifikation - Avsatt till pensioner

Särskild avtals/ålderspension 707 739 707 739

Visstidspensioner 1 171 1 351 1 171 1 351 

Förmånsbestämd/kompl pension 360 270 360 270

Ålderspension 2 818 2 871 2 818 2 871

Pension till efterlevande 486 596 486 596

Summa pensioner 5 542 5 827 5 542 5 827

Löneskatt 1 344 1 416 1 344 1 416

Summa avsatt till pensioner 6 887 7 243 6 887 7 243

Antal visstidsförordnanden

Politiker 3 3 4 4

Tjänstemän 0 0 0 0

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E
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                KOMMUNEN                 KONCERNEN

TKR 2018 2017 2018 2017

NOT 19 LÅNGFRISTIGA SKULDER 447 684 433 346 713  184 608 846

Ingående skuld lån från kreditinstitut 398 985 373 985 574 485 542 485

Amortering 0 0 0 0

Avslutade lån 0 -25 000 0 -25 000

Nya lån 40 000 50 000 140 000 50 000

Omfört till/från kortfristig skuld -24 285 0 -34 285 7 000

Summa långfristiga skulder från kreditinstitut 414 700 398 985 680 200 574 485

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Anslutningsavgifter 20 039 20 928 20 039 20 928

  återstående antal år (vägt snitt) 20 21 20 21

Investeringsbidrag 12 945 13 433 12 945 13 433

  återstående antal år (vägt snitt) 35 36 36 36

Summa förutbetalda intäkter 32 984 34 361 32 984 34 361

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma 
nyttjandetid som motsvarande tillgång har.

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Genomsnittlig ränta, procent 1,22 1,65

Lån som förfaller inom, tkr

1 år 99 285 75 000 213 785 179 500

2-3 år 204 300 163 285 294 800 246 785

4-5 år 120 000 100 300 255 000 177 300

> 5 år 90 400 135 400 130 400 150 400

Summa lån i banker och kreditinstitut 513 985 473 985 893 985 753 985

                KOMMUNEN                 KONCERNEN

TKR 2018 2017 2018 2017

NOT 18 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR 0 0 7 743 7 802

Ingående värde uppskjuten skatt - - 2 225 2 280

Årets förändring uppskjuten skatt - - -169 -55

Utgående värde uppskjuten skatt - - 2 056 2 225

Ingående värde latent skatteskuld - - 5 577 4 558

Årets förändring latent skatteskuld - - 110 1 019

Utgående värde latent skatteskuld - - 5 687 5 577

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E
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                KOMMUNEN                 KONCERNEN

TKR 2018 2017 2018 2017

NOT 20 KORTFRISTIGA SKULDER 316 495 270 017 405 744 361 491

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 99 285 75 000 213 785 179 500

Leverantörsskulder 42 910 39 763 64 439 55 855

Moms och punktskatter 0 0 0 0

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 8 756 8 654 8 756 9 515

Övriga kortfristiga skulder* 8 529 10 632 10 231 13 004

Periodiserat överuttag Renhållning 4 719 5 303 4 719 5 303

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 93 785 90 032 103 814 98 314

Kortfristiga skulder till dotterbolag 58 511 40 633 - -

* Varav periodiserade bidrag från Migrationsverket t o m 2015.  
Återstående belopp 20161231 kommer återföras som intäkt med  
1 729 tkr per år under åren 2017, 2018 och 2019 (se även not 1).

1 729 3 458 1 729 3 458

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

                KOMMUNEN                 KONCERNEN

TKR 2018 2017 2018 2017

NOT 21 PENSIONSFÖRPLIKTELSER SOM INTE HAR UPPTA-
GITS BLAND SKULDERNA ELLER AVSÄTTNINGARNA

289 748 298 290 289 748 298 290

Ingående ansvarsförbindelse 244 670 254 079 244 670 254 079

  Justering ingående ansvarsförbindelse 441 465 441 465

  Ränteuppräkning 2 706 2 694 2 706 2 694

  Basbeloppuppräkning 3 983 4 591 3 983 4 591

  Årets utbetalningar -13 715 -13 933 -13 715 -13 933

  Sänkning diskonteringsränta 0 0 0 0

  Aktualisering -643 -640 -643 -640

  Bromsen 0 0 0 0

  Övrig post 115 -2 586 115 -2 586

Summa pensionsförpliktelser 237 555 244 670 237 555 244 670

  Löneskatt 57 631 59 357 57 631 59 357

KPA Överskottsfondens tillgodohavande 5 438 5 737 5 438 5 737

I enlighet med RKR 17.1 redovisas denna endast som upplysning utom balans- och resultaträkning. Beloppet avser saldo 2018-12-31 och reducerar pensionsförpliktelsens 
storlek.  
Kommunen löste 2005-11-01 in intjänad kompletterad ålderspension från 1998 till 2005-11-01 och har därefter alltjämt löpande försäkrat nyintjänad förmånsbestämd pension. 
2018 betalades pension ut till ett värde av 1 684 554 kronor från försäkringen. Detta hade annars påverkat årets resultat. Det finns 6 individer som tillsammans har en skuld  
på 339 829  kronor. Under 2018 betalades 25 084 kronor ut till dem, vilket belastade årets resultat. Det samlade åtagandet som är inlöst uppgår till 47 587 889 kronor per  
2018-12-31. För att täcka detta finns ett försäkringskapital på 57 741 581 kronor.

                KOMMUNEN                 KONCERNEN

TKR 2018 2017 2018 2017

NOT 22 BORGENSFÖRBINDELSER 380 037 280 057 439 436 339 439

Förlustansvar egna hem 37 57 37 57

Övriga personer/organisationer 0 0 343 326

Ramunderstaden AB 380 000 280 000 380 000 280 000

(utnyttjat av limit 300 000 kkr)

Fastighetsinteckningar i eget förvar - - 59 056 59 056
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               KOMMUNEN                KONCERNEN

TKR 2018 2017 2018 2017

NOT 24 OPERATIONELL LEASING 9 653 8 748 29 647 39 525

Leasingavtal där kommunen/koncernen är leasegivare
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara  
operationella leasingavtal

Lokal-, bostadshyror och arenden - årets intäkt 21 915 20 370 72 575 71 749

Framtida leasingintäkter

Förfallotider

- Inom ett år Se nedan Se nedan 9 652 10 444

- Senare än ett år men inom fem år Se nedan Se nedan 9 982 20 198 

0 19 634 30 642

87,0 procent (84,1) av uthyrningen i Ramunderstaden avser uthyrning av bostäder med tillhörande källare, garage och parkeringsplatser . 
Avtalen avseende uthyrningen ingås normalt i tillsvidareform med tre månaders uppsägningstid . Tre månaders hyresintäkter från avtalen 
med tre månaders uppsägningstid uppgår till 17 618 446 (16 217 442) kronor . Söderköpings kommun blockhyr från Ramunderstaden  
70 (71) lägenheter på 2 kontrakt (ingår i bostäder) .

 74,0 (72,0) procent av uthyrningen i Söderköpings kommun avser uthyrning av  
bostäder . Uthyrning görs socialförvaltningen och uppsägningstiden ingås normalt i tillsvidareform med 1 månads ömsesidig uppsägning .

Leasingavtal där kommunen/koncernen är leasetagare
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal . 

Bilar och andra fordon - årets leasingkostnad 2 174 1 848 2 393 1 956

Framtida leasingkostnader 2 981 1 973 3 341 2 108

Förfallotider

- Inom ett år 1 671 750 1 871 885

- Senare än ett år men inom fem år 1 310 1 223 1 470 1 223

- Senare än fem år 0 0 0 0

Datorer- årets leasingkostnad 3 120 1 781 3 120 1 781

Framtida leasingkostnader 6 672 6 775 6 672 6 775

Förfallotider

- Inom ett år 3 169 2 643 3 169 2 643

- Senare än ett år men inom fem år 3 503 4 132 3 503 4 132

- Senare än fem år 0 0 0 0

Maskiner och inventarier - årets hyres-/leasingkostnad 1 137 1 041 1  190 1 081

Lokal- och bostadshyror - årets kostnad 37 358 34 135 24 993 21 708*
 
*Beloppet avseende 2017 är korrigerat på grund av tidigare felräkning.

NOT 23 SOLIDARISKT BORGENSANSVAR KOMMUNINVEST

Söderköpings kommun har i maj månad år 1998 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser . Samtliga 288 kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser .

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse . Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 
förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvestekonomisk förening .

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Söderköpings kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan
noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar
till 406 323 006 299 kronor . Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 967 884 532 och andelen av de
totala tillgångarna uppgick till 974 331 282 kronor .
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Kommunens resultat för de skattefinansierade verk- 
samheterna uppgick till 0 (8,3) mnkr inklusive reavinster.  
De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar  
-0,3 (0,5) mnkr vilket också blir det redovisade resultatet  

för kommunen. När reavinster är borträknade blir  
balanskravsresultatet -17,4 mnkr, ett underskott som  
måste återhämtas inom 3 år. Kommentarer till nämndernas 
ekonomi finns under respektive nämnds avsnitt.

DRIFTREDOVISNING

TKR
UTFALL 

2018
UTFALL 

2017
ÅRSBUDGET 

2018
AVVIKELSE

MOT BUDGET

Barn- och utbildningsnämnd -286 051 -273 209 -281 850 -4 201

Socialnämnd -275 325 -255 671 -260 700 -14 625

Samhällsbyggnadsnämnd -41 802 -40 682 -39 570 -2 232

Servicenämnd, exklusive skattefinansierad verksamhet -65 255 -62 155 -67 750 2 495

Kommunstyrelsen -113 627 -105 288 -108 680 -4 947

Överförmyndarenämnd -2 045 -1 713 -2 000 -45

Revision -926 -898 -1 000 74

Summa nämnder -785 031 -739 616 -761 550 -23 481

Finansförvaltning 785 064 747 930 770 000 15 064

Summa skattefinansierad verksamhet 33 8 314 8 450 -8 417

VA-enheten -376 1 245 0 -376

Renhållning 0 0 0 0

Bredband -729

Summa affärsdrivande verksamhet -376 516 0 -376

Årets redovisade resultat -343 8 830 8 450 -8 793

Reavinst -17 071 -200 0 -17 071

Balanskravsresultat -17 414 8  630 8 450 -25 864
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Under 2018 har kommunen investerat för 74 (77) mnkr  
medan budgeterade investeringar uppgick till 255 (185) mnkr.

Av årets investeringar avser 24 (9) mnkr investeringar 
i de avgiftsfinansierade verksamheterna varav 7 (8) mnkr 
inom VA och 17 (0,4) mnkr inom Renhållningen.  
Investeringar inom fastighetsförvaltningen uppgick till  
15 (40) mnkr och inom Servicenämndens skattefinansierade 
del uppgår investeringarna till 27 (16) mnkr.

Avslutade investeringsprojekt har ett ackumulerat utfall  
på 90 (38) mnkr vilket är 8 mnkr lägre än budgeterat. 

Pågående investeringsprojekt (inklusive exploateringar) 
har en totalbudget på 463 (313,5) mnkr medan prognosticerat 
utfall är 461 mnkr. Utfallet under 2018 på dom pågående  
investeringarna uppgår till 59 (89) mnkr. I början av 2019 tas 
beslut om kvarvarande budget för pågående investeringar ska 
flyttas över till 2018, eller om projekten ska stängas. 

INVESTERINGSREDOVISNING

INVESTERINGAR PER VERKSAMHETSOMRÅDE

TKR
UTFALL 

2018
ÅRSBUDGET

2018
UTFALL

2017
2018  

PROCENT PER 
FÖRVALTNING

2017
PROCENT PER 
FÖRVALTNING

Barn- och utbildningsnämnden 1 950 2 000 1 363 3 2

Socialnämnden 1 323 1 500 1 224 2 2

Samhällsbyggnadsnämnden 0 0 0 0 0

Servicenämnden, exklusive 
avgiftsfinansierad verksamhet

27 004 58 284 15 667 36 20

Kommunstyrelsen, inklusive
exploateringar

20 015 111 938 50 551 27 65

Summa skattefinansierade  
verksamhet

50 292 173 722 68 805 68 89

VA-enheten 6 980 57 303 8 289 9 11

Renhållningen 16 957 23 585 358 23 0

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 23 937 80  888 8 647 32 11

Summa nettoinvesteringar 74 228 254 610 77 452 100 100

INVESTERINGSREDOVISNING PER FÖRVALTNING

TKR                            UTFALL 
2018

TOTAL 
BUDGET 

TOTALT 
UTFALL/

PROGNOS

AVVIKELSE 
TOTAL 

BUDGET 
& TOTALT 
UTFALL/

PROGNOS
 

Total 74 228 560 880 550 305 10 575

Avslutade
investeringar

44 680 98 045 89 746 8 299

Pågående
investeringar

29 547 462 835 460 559  2 276

INVESTERINGSUPPFÖLJNING

 Utfall Procent

Förskole- och fritidshemsfastigheter -1 292 2
och inventarier   

Grundskolefastigheter och inventarier -5 667 8

Äldreomsorg och LSS-boende -540 1

Vattenförsörjning och avloppshantering -8 537 12

Avfallshantering -16 784 23

Idrotts och fritidsanläggningar -10 900 15

Gator vägar och parkering -14 910 20

Gymnasieskola/Gymnasiesärskola -2 387 3
fastigheter och inventarier  

Måltidsverksamhet -5 438 7

IT -3 514 5

Parker och lekparker -1 424 2

Övrigt -2 836 4

Summa -74 228 100
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AVSLUTADE  INVESTERINGAR
(TKR)

UTFALL
2018

TOTAL 
BUDGET

TOTALT
UTFALL

AVVIKELSE 
TOTAL 

BUDGET 
& TOTALT 

UTFALL 

UTFALL 
2017

TOTAL 44 680 98 045 89 746 8 299 12 040

Barn- och utbildningsnämnden 1 950 2 000 1 950 50 1 363

Socialnämnden 1 323 1 500 1 323 177 1 224

Servicenämnd, skattefinansierad verksamhet 9 687 18 298 13 180 5 118 446

Servicenämnd, avgiftsfinansierad verksamhet

VA-enheten 8 218 8 683 8 723 -40 5 667

Renhållningen 16 957 16 500 17 279 -779 0

Kommunstyrelsen, fastigheter 4 742 49 200 45 488 3 712 2 228

Kommunstyrelsen, övrigt 1 803 1 864 1 803 61 1 112

Exploatering 0 0 0 0 0

AVSLUTADE INVESTERINGAR
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Här följer översiktliga kommentarer kring  

avslutade investeringar . För mer detaljerad  

redovisning av investeringsprojekten hänvisas 

till respektive nämnds verksamhetsberättelse .

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Medlen används främst till klassrumsmöbler och  
annan inredning i skolor. Under året har investeringar 
bland annat gjorts i inventarier till Broby 2, kyl- 
anläggningar till tre förskolor, hjärtstartare till  
samtliga grundskolor samt renovering av slöjdsalen  
i Sankt Anna. Slöjdmaskinerna som fanns i Västra  
Husby skola kunde flyttas och salen nyttjas för  
garantiförskola.

SOCIALNÄMNDEN

Socialnämndens investeringsmedel har främst  
använts till att byta ut och förnya inventarier på  
särskilda boenden. Nya vårdsängar, medicinskåp  
och möbler till Frivilligcentralen och den nya  
planeringsenheten har köpts in. Inom digitaliserings-
området har investeringar i gjorts i verksamhets- 
systemet TES (hemtjänst) och Treserva.

SERVICENÄMNDEN, SKATTEFINANSIERAD DEL

Kanalhamnens etapp 3 är avslutad under året.  
Investeringar har också gjorts i lekutrustning för 
utemiljö vid förskolorna Norrtull och Mogata och 

Hagaparkens lekplats färdigställdes i maj 2018.
Belysningsstolpar är utbytta. När det gäller offenlig 

belysning är utbytet från kvicksilver- till ledarmaturer 
slutfört i februari 2018. Därmed är samtliga armaturer 
på offentlig belysning och stolpbelysning ute på fastig-
heter utbytta.

SERVICENÄMNDEN, AVGIFTSFINANSIERAD DEL

VAs investeringar avser till största delen lednings- 
sanering. Utbyte eller relining av ledningar har skett på 
Höjdgatan, Backgatan, Linköpingsgatan, Skönberga- 
gatan och Färjaregränd. En annan större post avser 
utbyggnad av kontorsrum för kundtjänst.

I prinicip hela Renhållningens investeringsutfall 
avser införande av flerfackskärl. 

KOMMUNSTYRELSEN, FASTIGHETER

Större projekt som avslutats under året är LSS  
Boende Båden, ombyggnation och renovering av gamla 
vårdcentralen, tillbyggnad Storängsskolans matsal samt 
ombyggnation av Ramunderskolan. Dessa projekt har 
endast haft ett mindre utfall under 2018 då merparten 
av arbetet utfördes före 2018 års ingång.

KOMMUNSTYRELSEN, ÖVRIGT

Bland kommunstyrelsens övriga avslutade investeringar 
redovisas bland annat växeln, brandvägg, uppgradering 
av användarkonton och Webb-TV.



PÅGÅENDE INVESTERINGAR
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PÅGÅENDE  INVESTERINGAR 
(TKR)

UTFALL
2018

TOTAL 
BUDGET

TOTALT
UTFALL

PROGNOS
FÖR HELA

PROJEKTET

AVVIKELSE 
TOTAL 

BUDGET 
OCH  

PROGNOS 
FÖR HELA 

PROJEKTET

UTFALL 
2017

TOTAL 29 547 462 835 58 876 460 559 2 276 65 359

Barn- och utbildningsnämnden 0 0 0 0 0

Socialnämnden 0 0 0 0 0

Servicenämnd, skattefinansierad verksamhet 17 317 57 014 27 563 69 614 -12 600 15 180

Servicenämnd, avgiftsfinansierad verksamhet

VA-enheten -1 237 52 000 2 080 51 500 500 2 611

Renhållningen 0 8 000 -253 8 000 0 369

Kommunstyrelsen, fastigheter 10 596 326 895 16 243 335 850 -8 955 37 717

Kommunstyrelsen, övrigt 1 810 3 926 1 810 4 046 -120 322

Exploatering 1 061 15 000 11 433 -8 451 23 451 9 160

Här följer översiktliga kommentarer kring 

 pågående investeringar . För mer detaljerad 

redovisning av investeringsprojekten hänvisas 

till respektive nämnds verksamhetsberättelse . 

SERVICENÄMNDEN, SKATTEFINANSIERAD DEL

Den största delen av utfallet avser fortsatt arbete med 
Vikingavallen. Etapp 1 med konstfrusen isbana, två 
femmannaplaner och ny entré är genomförd. Etapp 2 
som avser utbyte och upprustning av befintlig konst-
gräsplan stannade av på grund av att upphandlingen 
överklagats men beräknas kunna färdigställas 2019.

Servicenämnden har också slutfört upprustning av 
motionsspår Alboga samt installerat nya bryggor och 
toalettbyggnad vid Skirens badplats under året. Utöver 
det har bland annat asfaltering av gator samt gång och 
cykelvägar gjorts.

SERVICENÄMNDEN, AVGIFTSFINANSIERAD DEL

VA har två större pågående investeringar; tillbyggnad 
av Västra Husby reningsverk för ökad kapacitet och 
kväverening för att klara högre miljökrav. Tillbyggnaden
beräknas vara klar i början av 2019 och VA Norra 
Finnö. VA Norra Finnö avser dom tre olika verksam-
hetsområden; Sanden, Gäddvik och Tyrislöt. Dessa 
planeras att byggas samman för att optimera driften, 
vattenförsörjningen och skapa bästa förutsättningarna

för att kunna rena avloppsvattnet och möjliggöra för 
fler att ansluta sig till kommunalt VA. Den samlade 
investeringen täcks delvis av bidrag från Länsstyrelsen 
som utbetalats under 2018. Därav ett negativt  
investeringsutfall.

KOMMUNSTYRELSEN, FASTIGHETER

Kommunstyrelsen har ett antal större pågående 
fastighetsprojekt varav projektet Albogaskolan är det 
största. Garantiförskoleplasterna i Västra Husby skola 
färdigställdes vid årsskiftet 2018/2019. Renovering av 
Tingshuset har försenats med anledning av brist på 
tillgång till byggresurser men beräknas bli klart under 
2019. Renovering med Brobyskolans gymnastikhall 
beräknas bli klar vid årsskiftet 2019/2020 och om- och 
tillbyggnaden av Östra Ryds förskola förväntas slutfö-
ras under 2020.

KOMMUNSTYRELSEN, ÖVRIGT

Kommunstyrelsens övriga pågående investeringar  
avser E-arkiv, uppgradering av servrar, uppgradering  
av ekonomisystemet, arbete med kommunens web-sida 
samt infartsskyltar.

EXPLOATERING

Exploateringarna har lägre utfall än budgeterat med 
hänsyn till att detaljplaner har överklagats vilket inne-
burit förseningar.



TIO STÖRSTA  
INVESTERINGSPROJEKTEN
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UTFALL FÖR DE TIO INVESTERINGS- 
PROJEKT SOM HAFT HÖGST UTFALL  
UNDER 2018 (TKR)

BUDGET
2018

UTFALL
2018

TOTAL
BUDGET

TOTALT
UTFALL

PROGNOS
FÖR HELA

PROJEKTET

AVVIKELSE 
TOTAL 

BUDGET 
OCH  

PROGNOS 
FÖR HELA 

PROJEKTET

RENHÅLLNINGEN  
Flerfackskärl

16 000 16 668 16 000 16 668 16 668 -668

SERVICENÄMNDEN 
Utveckling av idrottsanläggningar

32 108 10 556 36 500 17 015 50 000 -13 500

VA-ENHETEN 
Västra Husby reningsverk

10 250 8 000 10 500 8 250 10 500 0

SERVICENÄMNDEN
Gator och parker, flera projekt

7 000 5 929 12 750 8 085 12 750 0

KOMMUNSTYRELSEN
Planerat underhåll/Reinvesteringar fastighet, 
flera projekt

19 969 5 408 23 400 8 789 20 908 2 492

VA-ENHETEN 
Ledningssanering

4 700 5 191 4 700 5 191 5 191 -491

KOMMUNSTYRELSEN
Vårdcentral Flygeln, Östra Rydsvägen

2 528 2 586 8 800 8 858 8 858 -58

KOMMUNSTYRELSEN
Verksamhetsanpassningar i fastigheter,
Flera projekt

5 472 2 361 7 572 4 460 4 460 3 112

KOMMUNSTYRELSEN
Västra Husby skola

1 380 2 044 2 000 2 317 17 000 -15 000

VA-ENHETEN 
Utbyggnad kontorsrum

1 962 1 905 2 000 1 917 1 917 83

Summa tio största projekten 101 369 60 648 124 222 81 550 148 252 -24 030



Taxefinansierade  
verksamheters resultat- och 

balansräkning
VA-verksamheten hade vid ingående av 2018 en balanserad ekonomi .  

I och med årets underskott på 0,4 mnkr finns en skuld att arbeta in 

kommande år . Renhållningens resultat är i princip plus minus noll .  

VA och renhållningens verksamheter under året presenteras i service- 

förvaltningens verksamhetsberättelse för taxefinansierade verksamheter .
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RESULTATRÄKNING VA-ENHETEN

TKR 2018 2017

Verksamheten intäkter Not 1 25 592 25 706

Verksamhetens kostnader Not 2 -18 012 -16 765

Avskrivningar Not 3 -5 279 -5 035

Verksamhetens nettokostnader 2 301 3 906

Finansiella intäkter 15 13

Finansiella kostnader Not 4 -2 692 -2 676

Årets resultat -376 1 244

BALANSRÄKNING VA-ENHETEN

TKR 2018 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 159 807 158 257

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 5 157 525 154 095

Maskiner och inventarier Not 6 857 1 118

Pågående investeringar Not 7 1 425 3 044

Omsättningstillgångar 2 270 2 209

Kundfordringar 2 017 1 347

Övriga fordringar 253 862

SUMMA TILLGÅNGAR 162 077 160 466

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital Not 8 -465 -89

Varav årets resultat -376 1 244

Skulder 162 542 160 555

Långfristiga skulder (anslutningsavgifter) Not 9 20 039 20 928

Skuld till kommunen 142 019 139 013

Kortfristiga skulder 484 614

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 162 077 160 466

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E



S I D  8 7   

NOTER VA-ENHETEN

TKR 2018 2017

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER 25 592 27 787

Försäljningsintäkter 6 2 452

Taxor och avgifter 25 526 25 224

Bidrag 25 0

Övriga verksamhetsintäkter 35 120

TKR 2018 2017

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER -18 012 -18 845

Personal inklusive omkostnader -3 623 -4 420

Pensioner -227 -246

Bidrag och transfereringar 0 0

Tjänster -6 331 -6 650

Övriga externa kostnader -7 831 -7 529

2018 2017

NOT 3 AVSKRIVNINGAR -5 279 -5 035

Fastigheter/Anläggningar -5 118 -4 910

Maskiner/Inventarier -161 -125

TKR 2018 2017

NOT 4 FINANSIELLA KOSTNADER -2 692 -2 676

Internränta till kommunen -2 690 -2 674

Övriga finansiella kostnader -2 -2

TKR 2018 2017

NOT 5 MARK, BYGGNADER OCH 
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

157 525 154 095

Ingående anskaffningsvärde 182 037 192 375

Årets investeringar 8 510 5 318

Omklassificeringar 38 -235

Försäljningar/utrangeringar 0 -15 656

Utgående anskaffningsvärde 190 585 182 037

Ingående avskrivningar -27 942 -29 411

Årets avskrivning -5 118 -5 516

Avskrivning på försäljning/utrangering 0 6 985

TKR 2018 2017

Omklassificeringar

Utgående avskrivningar -33 060 -27 942

   Försäljning avser överlåtelse till bokfört värde till skattekollektivet. 
   Försäljning år 2017 avser överlåtelse till bokfört värde till skattekollektivet. 

TKR 2018 2017

NOT  6 MASKINER OCH INVENTARIER 857 1 118

Ingående anskaffningsvärde 2 021 1 768

Årets investeringar 60 465

Försäljning/utrangering -321 -212

Omklassificeringar

Utgående anskaffningsvärde 1 760 2 021

Ingående avskrivningar -903 -979

Årets avskrivningar -161 -136

Avskrivning på försäljning/utrangering 161 212

Omklassificeringar

Utgående avskrivningar -903 -903

TKR 2018 2017

NOT 7 PÅGÅENDE INVESTERINGAR 1 425 3 044

Ingående anskaffningsvärde 3 044 248

Årets investeringar -1 242 2 939

Omklassificeringar -377 -143

TKR 2018 2017

NOT 8 EGET KAPITAL -465 -89

Årets resultat -376 1 244

Kvarstående förlust från 2016 -89

Underskott från 2016 -1 333 -1 333

Överskott från 2017 1 244

TKR 2018 2017

NOT 9 LÅNGFRISTIGA SKULDER 20 039 20 928

Förutbetalda intäkter som regleras 
över flera år

20 039 20 928

Återstående antal år (vägt snitt) 20 21

   Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt   
   under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

NOT 5 FORTSÄTTNING
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RESULTATRÄKNING 
RENHÅLLNINGSENHETEN

TKR 2018 2017

Verksamheten intäkter* Not 1 22 174 20 089

Verksamhetens kostnader Not 2 -21 677 -19 741

Avskrivningar Not 3 -457 -319

Verksamhetens nettokostnader 40 29

Finansiella intäkter 22 13

Finansiella kostnader Not 4 -62 -42

Årets resultat 0 0

BALANSRÄKNING 
RENHÅLLNINGSENHETEN

TKR 2018 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 19 146 2 675

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 5 17 284 197

Maskiner och inventarier Not 6 1 769 2 037

Pågående investeringar Not 7 93 441

Omsättningstillgångar 1 442 3 163

Kundfordringar 1 336 1 168

Övriga fordringar 106 298

Fodran på kommunen - 1 697

SUMMA TILLGÅNGAR 20 588 5 838

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital Not 8 0 0

Skulder 20 588 5 838

Kortfristiga skulder Not 9 5 656 5 838

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 20 588 5 838

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E
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NOTER RENHÅLLNINGSENHETEN

TKR 2018 2017

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER 22 174 20 089

Försäljningsintäkter 1 034 1 041

Taxor och avgifter 21 139 18 984

Bidrag 0 64

Försäljning av verksamhet och  
konsulttjänster

1 0

Övriga verksamhetsintäkter 0 0

TKR 2018 2017

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER -21 677 -19 741

Personal inklusive omkostnader -2 180 -2 075

Pensioner -115 -106

Köp av verksamhet -15 967 -15 062

Övriga externa kostnader -3 415 -2 498

2018 2017

NOT 3 AVSKRIVNINGAR -457 -319

Fastigheter/Anläggningar -189 -51

Maskiner/Inventarier -268 -268

TKR 2018 2017

NOT 4 FINANSIELLA KOSTNADER -62 -42

Internränta till kommunen -62 -42

Övriga finansiella kostnader 0 0

TKR 2018 2017

NOT 5 MARK, BYGGNADER OCH 
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

17 284 197

Ingående anskaffningsvärde 253 0

Årets investeringar 17 019 253

Omklassificeringar 260 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 17 532 253

Ingående avskrivningar -56 -4

Årets avskrivning -192 -52

Utgående avskrivningar -248 -56

  

TKR 2018 2017

NOT  6 MASKINER OCH INVENTARIER 1 769 2 037

Ingående anskaffningsvärde 2 719 2 719

Årets investeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 2 719 2 719

Ingående avskrivningar -682 -414

Årets avskrivningar -268 -268

Avskrivning på försäljning/utrangering 0

Omklassificeringar 0

Utgående avskrivningar -950 -682

TKR 2018 2017

NOT 7 PÅGÅENDE INVESTERINGAR 93 441

Ingående anskaffningsvärde 353 88

Årets investeringar 353

Omklassificeringar -260

Utgående anskaffningsvärde 93 441

TKR 2018 2017

NOT 8 EGET KAPITAL

Ingående eget kapital 0 0

Årets resultat

Rättelse ackumulerat överuttag  
Renhållning, se kort skuld

0 0

TKR 2018 2017

NOT 9 KORTFRISTIGA SKULDER 5 656 5 838

Övriga kortfristiga skulder 936 534

Övriga interimsskulder 936 534

Periodiserat överuttag  
Renhållningsavgifter

4 720 5 304

Ingående överuttag 5 304 4 327

Rättelse ackumulerat överuttag  
Renhållning, se kort skuld

Årets uttag (-), överuttag (+) -584 977

   

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Söderköpings kommuns redovisning är upprättad  

i överensstämmelse med lagen om kommunal

redovisning och över lag de rekommendationer 

som lämnas av Rådet för kommunal redovisning

(RKR) eller dess företrädare . Tillämpade redovis-

ningsprinciper framgår nedan . I de fall undantag 

förekommer redovisas de under respektive punkt .

PERIODISERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER

Kommunens skatteintäkter består av preliminära skatte-
inbetalningar under året, prognos för slutavräkning samt 
skillnaden mellan den slutliga taxeringen och den redovisade 
skatteintäkten från föregående år. Den preliminära slut- 
avräkningen för skatteintäkterna baseras på SKL:s  
decemberprognos i enlighet med rekommendation  
RKR 4.2 Redovisning av skatteintäkter. 

Anslutningsavgifter till VA-anläggningar tas från och 
med 2010 upp som förutbetalda intäkter bland långfristiga 
skulder, och periodiseras linjärt över anläggningens nytt-
jandeperiod. Från och med år 2008 periodiseras inte de i 
december upplupna lönekostnaderna avseende timanställda 
och OB-ersättning avseende månadsanställda, utan de  
belastar januari månads redovisning följande år. 

Erhållna bidrag för flyktingverksamhet i social- 
förvaltningens regi har till och med 2015 balanserats till den 
de intäkter och kostnader inte gått jämt upp (se not 1 och 
not 20). Från och med 2016 periodiseras erhållna bidrag för 
flyktingverksamhet i enlighet med RKRs vägledning kring 
redovisning av bidrag.

INSATSKAPITAL KOMMUNINVEST

Kommunen har efter beslut vid Kommuninvestförenings-
stämmor sedan 2002 tillgodoförts insatsemissionsbelopp 
i föreningen uppgående till 8 006 743 kr som inte tidigare 
bokförts som tillgång. 2017 betalade kommunen en särskild 
medlemsinsats uppgående till 4 457 537 kr till Kommun- 
invest. Eftersom medlemsinsatsen då bedömdes ha ett 
tillförlitligt och bestående värde som väsentligt översteg  
bokfört värde gjordes en uppskrivning uppgående till  
8 006 743 kr motsvarande insatsemissionernas belopp enligt 
6 kap. 6§ i lagen om kommunal redovisning och anvisningar 
från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Uppskrivningen 
gjordes mot eget kapital och påverkade inte 2017 års resultat.

ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER

För de avgiftsfinansierade verksamheterna, VA och  
renhållning, gäller att det ekonomiska årsresultatet skall  
föras över till nästa budgetår och särredovisas i en resultat-
regleringsfond. I kommunens bokföring balanseras över-

skott som en förutbetald intäkt från avgiftskollektivet. Vid 
de fall då VA har ackumulerat underskott ska detta belasta 
resultatet det år då det uppstår. Underskottet återhämtas 
genom positiva resultat de kommande åren. 

Utav de avgiftsfinansierade verksamheterna är det  
endast Renhållning som har ackumulerade överskott.  
Överskottet flyttades 2017 från kommunens egna kapital  
till kortfristiga skulder i balansräkningen. Ackumulerat  
överskott som flyttades uppgick till 4 327 tkr.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar tas i balansräkningen upp till  
anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar samt 
eventuella nedskrivningar. Som anläggningstillgång räknas 
en tillgång som har en livslängd på minst tre år och ett värde 
som överstiger ett halvt prisbasbelopp. Anläggningarna  
aktiveras löpande och avskrivning påbörjas. Avskrivnings- 
tiden för anläggningstillgångar bestäms efter en bedömning 
om tillgångens nyttjandeperiod, i enlighet med RKR:s  
rekommendation 11:2 avseende materiella anläggnings- 
tillgångar samt RKR:s idéskrift om avskrivningar. Från  
och med 2016 delas större anläggningar (exempelvis fastig-
heter, VA-anläggningar och publika fastigheter) in i mindre 
komponenter och skrivs av under respektive komponents 
bedömda nyttjande tid.

Följande avskrivningstider tillämpas främst:
Mark    Obegränsad livslängd
Verksamhetsfastigheter   10-80 år 
Publika fastigheter:
– markanläggningar (parker etc.)  10-50 år 
– markanläggningar (trafikleder etc.)  10-50 år 
VA-anläggningar   33-50 år
Maskiner    10 år
Inventarier   5-10 år  

Exploateringsfastigheter, främst tomter, bokförts som om-
sättningstillgångar där det klart framgår att de ska avyttras.

RKR:s rekommendation nr 19 Nedskrivningar börjar 
gälla från och med räkenskapsåret 2012. Enligt lagen om 
kommunal redovisning ska en nedskrivning återföras om 
det inte längre finns skäl för den. Enligt RKR 19 ska det 
på balansdagen därför fastställas om det eventuellt finns 
indikationer på att en tidigare nedskrivning av tillgång,  
helt eller delvis, inte längre är motiverad. Kommunen  
har inga nedskrivningar. Justeringen som gjordes 2007  
av anläggningstillgångarnas värde var en rättelse av tidigare 
felaktig redovisning av reparationer och underhåll.
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PENSIONSSKULDEN

Pensionsåtagandet är beräknat enligt Riktlinjer för beräkning 
av pensionsskuld (RIPS07).  Pensionsskulden redovisas 
enligt den blandade modellen. Pensionsrätter intjänade före
1998-01-01 redovisas som en ansvarsförbindelse, medan 
pensionsrätter intjänade från och med 1998-01-01 redovisas 
på kontot ”avsatt till pensioner” i enlighet med kommunala 
redovisningslagen.

SEMESTERLÖNESKULDEN

Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar. 
Tillsammans med ferielöneskuld, skuld för okompenserad 
övertid och därpå upplupna arbetsgivaravgifter redovisas 
semesterlöneskulden som en kortfristig skuld värderad till 
aktuella löner.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Ny rekommendation från RKR, nr 20, ersätter tidigare  
nr 9. Kommunen tillämpar från och med 2011 års bokslut 
rekommendationen som innebär att en långfristig skuld 
som förfaller till betalning inom tolv månader räknat från 
balansdagen även fortsättningsvis ska vara klassificerad  
som långfristig under förutsättning att samtliga tre angivna 
villkor är uppfyllda:
• den ursprungliga löptiden var längre än tolv månader
• kommunen har för avsikt att refinansiera skulden
 långfristigt och
• denna avsikt stöds av en överenskommelse om  

refinansiering eller en överenskommelse om ändrad  
amorteringsplan som träffats innan årsredovisningen  
eller delårsrapport avlämnas.

INTERNRÄNTA

Internränta debiteras med 1,5 (1,75) procent och ingår i 
driftredovisningen men elimineras i resultaträkningen.  
Som underlag för internränteberäkningen används  
respektive förvaltningsdel av kommunens anläggnings- 
tillgångar. Endast de avgiftsfinansierade av förvaltningarna 
debiteras internränta.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den  
kommunala redovisningslagens kap 8 och utformas enligt 
god redovisningssed. Den sammanställda redovisningen 
upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell  
konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att belopp som 
inkluderas i den sammanställda redovisningens resultat-  

och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget och att 
således förvärvat eget kapital elimineras. I kommun- 
koncernen ingår Söderköpings kommun och det helägda 
bolaget Ramunderstaden AB.

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

I kommunens redovisning ingår, förutom de kommunala 
nämnderna, även renhållningsenheten och VA-enheten. Från 
och med 2012 finns även en resultatenhet som avser bred-
bandsenheten. Från och med 2018 tillhör bredband  
de skattefinansierade verksamheterna. I kommunens re-
sultaträkning ingår således intäkter och kostnader från VA 
och renhållning. I den ekonomiska och finansiella analysen 
av kommunens verksamhet ingår inte resultatenheterna i 
nyckeltalen utan här analyseras endast den skattefinansierade 
verksamheten. 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna, VA och  
renhållning, gäller att det ekonomiska årsresultatet skall  
föras över till nästa budgetår och särredovisas i en resultat- 
regleringsfond. I kommunens bokföring balanseras över-
skott som en förutbetald intäkt från avgiftskollektivet. Vid 
de fall då VA har ackumulerat underskott ska detta belasta 
resultatet det år då det uppstår. Underskottet återhämtas 
genom positiva resultat de kommande åren. 

Utav de avgiftsfinansierade verksamheterna är det  
endast Renhållning som har ackumulerade överskott.  
Överskottet har nu flyttats från kommunens egna kapital  
till kortfristiga skulder i balansräkningen. Ackumulerat  
överskott som flyttats uppgår till 4 327 tkr.

KOMMUNEN

RAMUNDERSTADEN 
AB
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REVISIONSBERÄTTELSE

R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den 
verksamhet som bedrivits i sty relse, bolag, nämnder och  
fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmanna- 
revi sorer den verksamhet som bedrivits i kommunens  
företag. 

Styrelse, bolag, nämnder och beredningar ansvarar för  
att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för  
verk samheten. De ansvarar också för att det finns en  
tillräcklig intern kontroll och återredo visning till fullmäktige. 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern 
kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten 
bedrivits enligt fullmäktiges upp drag och mål samt de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verk samhet och kommunens  
revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med  
den inriktning och omfattning som behövs för att ge  
rimlig grund för bedömning och an svarsprövning. 

Revisorerna är fortsatt kritiska till kommunstyrelsen  
och socialnämnden som inte be döms säkerställa en effektiv 
budget- och uppföljningsprocess. Ett förändringsarbete  
gällande budgetprocessen har dock påbörjats inom  
kommunstyrelsen vilket revisorer na ser som positivt. 

Vi bedömer att socialnämnden inte har bedrivit  
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt 

synpunkt tillfredsställande sätt. Vi riktar därför också en 
kraftig kri tik mot socialnämnden med hänvisning till brister  
i måluppfyllelse avseende ekonomi då de redovisar ett  
underskott om -14.6 mnkr i förhållande till den ram som 
fullmäktige fastställt för nämnden. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har bedrivit  
verksamheten på ett ekonomiskt till fredsställande sätt  
och riktar även kritik med anledning av allvarliga brister  
i kommun styrelsens uppföljningsprocess av den egna  
verksamheten och sin uppsiktplikt över nämnderna. 

Vi bedömer i stort att övriga nämnder och beredningar 
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den  
in terna kontrollen varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är  
rättvisande. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt  
årsredovisningen delvis är förenligt med de finansiella mål 
och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. 

Vi tillstyrker, trots ovanstående, att fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt 
enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens 
årsredovisning för 2018. 

Söderköpings kommun 2019-04-25

Ledamoten Ulla Johansson har anmält jäv och har därför inte deltagit i granskningen av Socialnämnden.
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AKTUALISERINGSGRAD

Visar hur stor andel av de  
anställdas pensionsgrundande 
anställningsupp gifter som är 
uppdaterade.

AMORTERINGAR

Avbetalningar på lån.

ANLÄGGNINGSKAPITAL

Skillnaden mellan anläggningstill-
gångar och långfristiga skulder.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Fastigheter, anläggningar,  
inventarier, aktier och andelar,  
för stadigvarande innehav.

AVSKRIVNING

Årlig värdeminskning av 
anläggnings tillgångar.

AVGIFTSFINANSIERAD  
VERKSAMHET

Verksamhet inom kommunen 
som helt finansieras via avgifter, 
såsom vatten, renhållning och 
bredband. Kallas även affärs- 
drivande verksamhet.

BALANSRÄKNING

Sammanställning som visar till-
gångar, skulder och eget kapital 
vid en viss tidpunkt.

BUDGET

En plan som klätts i kronor och 
ören, det vill säga en samman-
ställning över framtida kostnader, 
intäkter och prestationer.

BUDGETAVVIKELSE

Avser den faktiska avvikelsen 
mot budgeten.

DRIFTBUDGET

Den del av kommunens budget 
som innehåller anslag för driften 
av olika verksamheter.

DRIFTREDOVISNING

Omfattar kostnader och intäkter 
för den löpande verksamheten 
under året.

EGET KAPITAL

Kommunens förmögenhet. 
Motsvaras av skillnaden mellan 
bokförda tillgångar och skulder. 

HEKTAR

Ordet hektar förkortas ha. En 
hektar är 10 000 kvadratmeter.

KASSAFLÖDESANALYS

Sammanfattning av hur årets 
drift-, investerings- och låneverk-
samhet med mera, har bidragit 
till rörelsekapitalets (likviditetens) 
förändring.

INTERNRÄNTA

Kalkylmässig kostnad för värdet 
av det kapital en verksamhet 
binder.

INVESTERING

Då kommunen anskaffar  
anläggningar, inventarier med 
mera för varaktigt bruk.

INVESTERINGSBUDGET

Den del av kommunens budget 
som innehåller anslag för  
investeringar (kapitalbildande 
ändamål).

KAPITALINKOMST

Den ersättning man erhåller i 
samband med försäljning av 
anläggningstillgångar eller bidrag 
till investeringar.

KAPITALTJÄNST

Kostnader i form av internränta 
och avskrivningar.

KAPITALUTGIFT

Utgiften för anskaffande av  
anläggningstillgångar.

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder vilka förfaller till  
betalning inom ett år.

ORDLISTA
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LIKVIDITET

Betalningsförmåga på kort  
sikt (omsättningstillgångar i  
förhållande till korta skulder).

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Lån med en amorteringstid  
överstigande ett år.

MARKERING

I enlighet med beslut av  
kommunfullmäktige öronmärkta 
pengar i kommunens egna  
kapital. Efter beslut från  
kommunstyrelsen kan dessa tas  
i anspråk för respektive ändamål. 
Kostnader undantas balanskravs-
utredning.

MILJONER KRONOR

Begreppet mnkr betyder 
miljoner kronor.

NETTOINVESTERINGAR

Kapitalutgift efter avdrag för 
eventuell kapitalinkomst.

NETTOKOSTNADER

Driftkostnader efter avdrag för  
driftbidrag, avgifter och ersätt-
ningar. Finansieras med skatte-
medel.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kassa, bank, kortfristiga ford-
ringar med mera för innehav 
kortare tid än ett år.

PARENTES

Siffror och text inom parentes 
visar förra årets resultat.

PERIODISERING

Fördelning av kostnader och  
intäkter på de redovisnings- 
perioder till vilka de hör.

PRESTATIONER

Produkt eller tjänst som lämnar 
en verksamhet.

RESULTATRÄKNING

Sammanställning av årets drift-
verksamhet och hur den påverkat 
det egna kapitalet.

RÖRELSEKAPITAL

Skillnaden mellan omsättnings-
tillgångar och kortfristiga skulder. 
Rörelsekapitalet avspeglar  
kommunens finansiella styrka.

SJÄLVFINANSIERINGSGRAD

Hur stor andel av investeringarna
som kan finansieras med de 
skatteintäkter som återstår när 
den löpande driften är finansierad 
(resultat före extraordinära  
poster+avskrivningar/netto- 
investe ringar).

SOLIDITET

Andelen eget kapital av de totala  
tillgångarna, det vill säga graden 
av egna finansierade tillgångar.

TILLÄGGSANSLAG

Anslag som kommunfullmäktige 
eller kommunstyrelsen beviljar 
efter det att årsbudgeten tagits. 
Finansieras med anslag för  
oförutsedda behov, nya lån  
eller förändring av det egna 
kapitalet.

TILLÄGGSBUDGET

Överföring av budgeterade medel 
från ett verksamhetsår till ett 
annat. Kan vara både över- och 
underskott. 

TUSEN KRONOR

Begreppet tkr betyder tusen 
kronor.
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