
FörtroendeProfil

Ej ratad
 Mätperiod 2003 - 2007
 
NYCKELTAL Bra OK Svag Dålig

  
Förpliktelsebelopp    D + O     O OK
Amorteringsförmåga  O    O     O OK

    
Sparnivå / Kassaflöde  O    O   -   S + OK
Skuldflödesgrad  O   -  S     S Svag
Skuldbalansgrad B     B     B  Bra
Rörelsekapital   S    S  +  O + Bra
Kapitalbildning   S  + O     O OK

    
Investeringsnivå B     B     B  Bra
Skattekraft   S  + O     O OK
Befolkning B     B     B  Bra
Sysselsättning  O    O   -   S Svag
Bostadsöverskott B     B     B  Bra
Borgen och förmedlade lån   S    S     S + OK

    
Skattehöjning    D + O   -   D + Svag
Avgiftshöjningar B    - O     O - Svag
Kostnadspress B     B     B  Bra

   
Majoriteter  S   S   S Svag
Handlingskraft  O    O     O OK
Avgiftspolitik  O    O   + B  Bra

FörtroendeProfilen för år 2007 publiceras enligt prenumeration av Sorundanet. 
Publicerade profiler för år 2007 uppdateras efterhand som ny statistik föranleder förändringar.

Befolkning 31 dec 2007 var 25 353 invånare och ökningen var 361 personer under år 2007.
Befolkningsförändringen var 9,6 procent under sista 10-årsperioden d v s åren 1998-2007.
Den kommunala skattesatsen år 2007 är 19,83 vilket är -0,88 kr per skattekrona  lägre  än
medelskattenivån i Riket.
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  =  Nivån för finansiell elitlicens

Senaste ändringsdatum för nyckeltalsbetygen är 2008-10-07

Ledningsförmåga?

Kommunskuld?

Finansiell hälsa?

Finansiella risker?

Finansiella möjligheter?

3.  Sex nyckeltal indikerar om 
kommunen har finansiella 
krisutlösande risker och vilka de i så 
fall är. Risker kan i viss mån hanteras 
och måste då inte alltid överlämnas 
till framtida generationer.

4. Tre nyckeltal anger 
relativ effektivitet 
mellan tre viktiga 
åtgärder.
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Nyckeltalsbetygen nedan avser de kommunala förvaltningarna.
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Kvalitetsgranskad

Ledningsförmåga?

1. Två nyckeltal indikerar vilka förutsättningar kommunen har att klara 
sina framtida åtaganden såsom skulder, borgen och avtalspensioner, vilka 
summerade är Förpliktelsebeloppet.

Finansiell hälsa? 2.  Fem nyckeltal visar om nu levande generation 
överkonsumerar, dvs underlåter att finansiera sin 
generations andel av investeringar genom sparande 
(Lagens hushållnings- och balanskrav). 

Kommunskuld?

Finansiella risker?

Finansiella möjligheter?

O
K

Sv
ag

D
ål

ig

Nynäshamn kommun: Tre historiska profiler och den senast aktuella för år 2007.
Av kommunkoncernens verksamhet var 10,7 % av omsättningen organiserad i företagsform under år 2007 (SCB).
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Analys med hjälp av nyckeltal och expertsystem
Vid analys används ett begränsat antal noga utvalda finansiella nyckeltal med mätstandarder i fem 
analyssteg. Nyckeltalen ovan och delbetygen i betygsmatrisen är ett resultat från en databearbetning med 
Svensk KommunRatings expertsystem som omfattar alla 290 kommuner. 

FörtroendeProfilen kan bara ge en fingervisning om betyget vid rating av högre kvalitet. Därför anges 
delbetygen inom parentes i betygsmatrisen. Vid rating på högre kvalitetsnivåer kan delbetyg således 
justeras både upp eller ner. Vår kvalitetsmässigt bästa tjänst, KommunDiagnos, har t o m en åttagradig 
betygsskala (A1, A2, B1, .... D1,D2).

Lägsta kryss i betygsmatrisen bestämmer det finansiella slutbetyget. Denna metod påvisar tydligt 
kommunens finansiella styrkor och svagheter dvs vad kommunen omedelbart bör fokusera på och åtgärda 
och vad som behöver bevakas. 

Då nyckeltal presenteras för de sista fyra åren och det framgår hur de relateras till de fem analysfrågorna 
går det att utläsa vilka tendenserna är, dvs om ett delbetyg står inför utsikterna att justeras upp eller ner.

Är din kommun ratad med tjänsten KommunDiagnos, kan du hämta ner en dokumentation (40 sid) från 
analysarkiven på vår webplats. Även KommunAnalyser presenteras där.

Svensk KommunRating AB 
Smedsgränd 2A, 753 20 Uppsala Tel 018-14 60 30 Fax 018-14 60 34

Har en kommun valt att inte publicera sig saknas innehåll i 
FörtroendeProfiler och Betygsmatris. För den som vill ha en 
antydan om läget finns alltid en fyra år gammal profil.

Vad är Syftet ?
Alla kommuner kan här presentera sitt finansiella läge på nätet 
genom en FörtroendeProfil för sina invånare, företagare, 
kreditgivare, investerare och andra intressenter.  

Vad innebär Kvalitetsgranskad ?
FörtroendeProfilens nyckeltalsbetyg och betygsmatrisens 
delbetyg erhålls som ett resultat av en databearbetning. För en 
kvalitetsgranskad kommun har en analytiker även gjort en 
kompletterande bedömning och ibland justerat betyget för något 
nyckeltal. 

Publicerade FörtroendeProfiler år 2007 kommer att bli 
Kvalitetsgranskade  så snart som möjligt. Eljest är man Under 
granskning . Publicerade kommuner tidigare år har 
kvalitetsgranskade FörtroendeProfiler för dessa år.

Hjälp
Du kan köpa en utbildningsdiskett i analysteknik och du  får 
kontakt med oss på 018-14 60 30 dagtid. 

5. Tre nyckeltal antyder styrkan i beslutsförmåga och handlingskraft. 
Dessa nyckeltal är mycket indikativa och därför sätts här inget delbetyg i 
betygsmatrisen. Dock är brister i ledningsförmåga i mer än 9 fall av 10 
orsak till att kommuner utvecklar svaga finanser.

Framtidens ekonomi redan idag?
Gul nivå eller det finansiella betyget A motsvarar kriterier för finanserna, som när de uppfylls av en 
kommun, inte bara anger ett starkt finansiellt läge utan också att detta trendmässigt inte försvagas. 
Kommuner, som ratas med KommunDiagnos och erhåller betyg på denna A-nivå, erbjuds Svensk 
KommunRatings utmärkelse Finansiella Elitlicens.

Hushållnings- och balanskrav
Med Svensk KommunRatings finansiella elitlicens presenterar sig en kommun inför sina invånare och 
övriga intressenter som en kommun som har ambitionen att: 
   dels ha uthålliga finanser och därmed goda förutsättningar för uthållig verksamhet, 
   dels med god marginal klarar hushållningskravet och en ekonomi i balans (balanskravet). 
Speciellt ägare av fast egendom och investerare bör känna trygghet i en kommun med en finansiell 
elitlicens för de fastighetsvärden som påverkas av styrkan av kommunens finanser. Invånare bör 
känna trygghet då goda finansiella förutsättningar finns för långsiktig och uthållig verksamhet.

Rapport ur expertsystem www.kommunrating.se/analyser/analyser 2008-10-07


