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Kommunstyrelsen (2021-03-25) - temadag - KS/2021/0038/008-20 Kallelse Kommunstyrelsen 2021-03-25 : Kallelse Kommunstyrelsen 2021-03-25

KALLELSE
Datum
2021-03-17

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
Datum och tid: 2021-03-25 klockan 09.00
Plats: Kommunhuset Nynäshamn, lokal: Landsort/Teams
Vid förhinder kontakta: Eva Ryman, eva.ryman@nynashamn.se

Dagordning 2021-03-25
Ärenden

§ 107/21

Fastställande av dagordning

§ 108/21

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020

§ 109/21

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2020 - återrapportering

§ 110/21

Årsredovisning 2020 för Nynäshamns kommun
Övriga frågor

Sida 1(1)

Kommunstyrelsen (2021-03-25) - temadag - KS/2021/0038/008-20 Kallelse Kommunstyrelsen 2021-03-25 : Kommunstyrelsens temadag ÅR 2020

Kommunstyrelsens temadag årsredovisning 2020
Datum: 25 mars 2021
Tid: 09.00 – 16.15
Lokal: Teams

Agenda förmiddag
09.00 – 09.10 Inledning
09.10 – 09.40 Nynäshamns bostäder
09.40 – 10.25 Kommunen och kommunstyrelsen
10.25 – 10.40 Paus
10.40 – 10.50 Redovisningsprinciper
10.50 – 11.00 Coronapandemins konsekvenser
11.00 – 11.20 Klimat- och miljömålen
11.20 – 11.25 Paus
11.25 – 12.00 Samhällsbyggnadsnämnden
12.00 – 13.00 Lunch
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Agenda eftermiddag
13.00 – 14.15 Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
14.15 – 14.25 Paus
14.25 – 15.10 Socialnämnden
15.10 – 15.20 Paus
15.20 – 15.55 Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete
15.55 Beslutspunkter

Varmt välkomna!
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Agenda eftermiddag
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(5)
Diarienummer
KS/2020/0441/042-4

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Carolina Pettersson
E-post: carolina.pettersson@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2020

Sammanfattning

Det har varit ett händelserikt år för Nynäshamns kommun. Kommunstyrelsens arbete har under
2020 anpassats efter rådande läge i omvärlden. Coronapandemin har drabbat hela samhället och
ställt stora krav på organisationen att snabbt ställa om arbetet för att hantera dess följder. Det har
fört med sig att ett antal av kommunstyrelsens projekt, utbildningsinsatser och visst
utvecklingsarbete fått skjutas fram i tid. Det innebär i sin tur att kommunstyrelsen redovisar ett
överskott om 11,3 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens investeringar ligger i linje med den utökade investeringsramen för 2020. Den
utökade investeringsramen är kopplad till förvärvet av Alkärrsplans Utvecklings AB, som
genomfördes sista april 2020.
Kommunstyrelsen fullföljer åtagandena under målområdena ekonomisk, social och ekologisk
hållbarhet under året, även om vissa av aktiviteterna har anpassats efter rådande pandemi och
några har fått skjutas på i tid. En sammanvägd bedömning för måluppfyllelsen för kommunstyrelsen
visar en god måluppfyllelse för 2020.
En sammanvägd bedömning för måluppfyllelsen:
•

Ekonomisk hållbarhet – Nynäshamn har en gynnsam tillväxt. Målet bedöms uppfyllas till
stor del i år.

•

Social hållbarhet – Nynäshamn är attraktivt att bo, leva i och besöka. Målet bedöms
uppfyllas till stor del i år.

•

Ekologisk hållbarhet - Nynäshamns kommuns verksamheter främjar biologisk mångfald
samt ett hållbart och klimatneutralt samhälle. Målet bedöms uppfyllas delvis i år.

Viktiga händelser under året som bidrar till måluppfyllelse är följande:
•

Ekonomistyrningsriktlinjerna, arbetet med att implementera de nya
ekonomistyrningsriktlinjerna som beslutades av kommunfullmäktige i december 2019 har
påbörjats under perioden. Den nya budgetprocessen har föranlett förberedande
redovisningar samt en temadag om budget för kommunstyrelsen.

•

Mål och budget för 2021 och plan för 2022–2024, med driftbudget, investeringsramar
för planperioden och VA-taxa för 2021 planerades för beslut i kommunfullmäktige i juni
2020. Kommunstyrelsen beslutade om ärendet i juni och kommunfullmäktige beslutade om
ärendet i oktober. Beslutet innebär bland annat att ansvaret för fastighetsfrågor flyttas från
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Beslutet slår även fast ett ökat
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fokus på förändringsarbete, varför kommunstyrelseförvaltningen bildat en
utvecklingsavdelning.
•

Ny vision, övergripande mål och styrmodell, under våren har ett antal workshops
genomförts, på gruppledarnivå för de politiska partierna, om ny vision, övergripande mål
och styrmodell.

•

Detaljplan och exploateringsavtal för Kullsta 2, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige har beslutat om antagande av detaljplan och exploateringsavtal för
Kullsta 2, där det planeras för tre nya flerfamiljshus med 80 nya lägenheter.

•

Lokalisering ny simhall, kommunstyrelsen har beslutat om utredning av var en ny simhall
lämpligen kan ligga i Ösmo, då nuvarande simhall beräknas ha en fortsatt livslängd på cirka
tio år till.

•

Ny förskola i Sunnerby, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har under perioden
beslutat om att en ny förskola ska byggas i Sunnerby. Kommunstyrelsen har därutöver givit
kommundirektören ett särskilt uppdrag att säkerställa en lösning efter sommaren för de
förskolebarn som nu tillfälligt är evakuerade till Rumba. Under sommaren färdigställdes en
ny lösning för förskolebarnen i Sunnerby och verksamheten startade upp enligt plan.

•

Alkärrsplans Utvecklings AB, den 30:e april 2020 genomförde Nynäshamns Kommun
förvärvet av resterande 81 procent av aktierna i Alkärrsplans Utvecklings AB (AUAB). AUAB
äger fastigheten Nornan 32, där sjukhusfastigheten i centrala Nynäshamn är en del.
Kommunstyrelsen och fullmäktige beslutade under slutet av året om ägardirektiv och
bolagsordning för bolaget.

•

Krisövning, kommunstyrelsen deltog under våren, genom förvaltningen och
kommunstyrelsens ordförande, i en stor krisövning inom ramen för totalförsvarsövning 2020
(TFÖ 2020). Ett flertal inplanerade tillfällen har med anledning av coronapandemin skjutits
på framtiden.

•

Ny handlingsplan för ett bättre näringslivsklimat, kommunstyrelsens näringslivsberedning behandlade en ny handlingsplan för ett bättre näringslivsklimat och en
tjänstepersonsstyrgrupp för näringslivsfrågor har startat för att säkerställa framdriften i
arbetet med aktiviteterna i handlingsplanen.

•

Investeringar, kommunstyrelsen beslutade under perioden att ge förvaltningen i uppdrag
att vid kommande investeringar alltid genomföra dessa, avseende byggnation och drift, på
ett för skattebetalarna mest fördelaktiga sätt. Det innebär att framtida behov av verksamhet
och lokaler kan komma att finansieras av såväl kommunen som externa aktörer.

•

Markanvisning Segersängs station, kommunstyrelsen beslutade att genomföra en
markanvisning vid Segersängs station. Aktören planerar att bygga små hyresrätter och
lokaler för centrumändamål i bottenplan.

•

Revisionsrapport med fokus på miljö- och klimatarbete, under perioden svarade
kommunstyrelsen på en revisionsrapport angående granskning av kommunens arbete med
hållbarhet med fokus på miljö- och klimatarbete. Kommunen har genomfört aktiviteter inom
ramen för Glokala Sverige samt även beslutat om fortsatt deltagande i nätverket.

•

Förslag om ny lokalisering förskola Ösmo, kommunstyrelsen beslutade under perioden
om förslag om ny lokalisering av förskola i Ösmo, samt om ett tilläggsavtal för Källberga, del
av Vidbynäs 1:3, gällande tomt för förskola.
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•

Markanvisning i Ösmo, kommunstyrelsen beslutade under året om en markanvisning i
Ösmo, etapp 1 Hallängen. Markanvisningen innebär att byggaktören Titania ska vara med
att utveckla en del av Ösmo.

•

Utveckling av Stora Vika, kommunstyrelsen har tagit beslut om fortsatt process gällande
bildande av naturreservat på delar av fastigheten vid Stora Vika kalkbrott.

•

E-förslag, kommunen har fattat beslut om att på test inför e-förslag under ett år.
Kommunens invånare får istället för medborgarförslag lämna e-förslag på hemsidan. Om eförslaget får 30 antal röster kommer förslaget att beredas av kommunen för att politikerna
sen ska ta ställning till om förslaget ska genomföras eller inte.

•

Gång- och cykelväg, kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska ha en dialog med
berörda markägare för att kunna möjliggöra för en gång- och cykelväg mellan Sunnerby och
Grödby.

•

Bolagiseringsutredning, kommunstyrelsen beslutade att till handlingarna lägga en
slutrapport som redovisade för- och nackdelar med att bolagisera olika delar av kommunens
verksamheter.

•

Vård- och omsorgsboende, kommunstyrelsen beslutade att godkänna socialnämndens
beslut om att upphandla driftentreprenad av vård- och omsorgsplatser.

•

Återuppbyggnad av Lilla Gröndal, kommunstyrelsen beslutade att godkänna
återuppbyggnaden av Lilla Gröndal för att möjliggöra fler skolplatser i Nynäshamns tätort.

•

Den politiska rollen, kommunstyrelsen beslutade att göra en omstart av
samarbetsklimatsarbetet genom att anta uppdragsdirektiv för ”Den politiska rollen”. Beslutet
innebär att gruppledarna för respektive parti utgör styrgrupp för det fortsatta arbetet.

•

Internhyresmodell och lokalförsörjningsplan, kommunfullmäktige beslutar om en ny,
transparent och mer långsiktig internhyresmodell, samt en ny uppdaterad
lokalförsörjningsplan.

•

Krishantering, kommunfullmäktige beslutar om styrdokument för arbetet med
krisberedskap och civilt försvar 2020–2023.

•

Näringslivsutveckling, kommunstyrelsen beslutar om en ny avtalsperiod för Stockholm
Business Alliance (SBA) 2021–2025 för samarbete kring investeringar och marknadsföring av
Stockholmsregionen. Kommunstyrelsen beslutar om initiativ för utveckling av handeln i
Nynäshamns tätort.

•

Upphandling, kommunstyrelsen får information om utvecklingsarbetet för
upphandlingsarbetet inom ramen för Upphandling Södertörn 2.0, samt
kommunstyrelseförvaltningens parallella arbete.

•

Uppsiktsplikt, kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

•

Tillgänglighetsanpassad webb, kommunstyrelsen har under året fått information om
kommunens arbete med en ny tillgänglighetsanpassad webb. Den nya hemsidan togs i drift
under hösten.

•

Organisationsgenomlysning, under 2019 gavs ett uppdrag till en extern konsult att
genomföra en övergripande genomlysning av Nynäshamns kommun. Organisations-
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genomlysningen var klar under början av året och innehåller sju övergripande
rekommendationer för kommunen att arbeta vidare med. Resultatet har redovisats för
kommunstyrelsen, kommunledningen och den politiska styrgruppen för
organisationsutredningen. Resultat, analys och slutsatser finns sammanställt i rapporten
”Organisationsutredning för Nynäshamns kommun”.
Nedan följer de rekommendationer som utredningen lyfter fram:
1. Behov av en långsiktig utvecklingsorienterad och väl förankrad vision för
Nynäshamns kommun.
2. Tydliggjorda politiska prioriteringar och mål med utgångspunkt i långsiktig vision.
3. Etablerandet av en långsiktig effektiv lednings- och styrmodell för Nynäshamns
kommun, med utgångspunkt i mätbarhet, uppföljning och tillit till
förvaltningsorganisationens kapacitet.
4. Säkerställ ett handlingskraftigt ledarskap och en trivsam och utvecklande kultur.
5. Arbeta aktivt med att utveckla kommunikation och information i
förvaltningsorganisationen för ett ökat engagemang.
6. Medborgaren i fokus – förstärk samverkan och samarbete i organisationen –
minimera stuprör mellan och inom förvaltningar.
7. Vidareutveckla viktiga kommunövergripande strategiska styrdokument och
processer.
Kommunledningsgruppen har kommit överens med kommunstyrelsens politiska styrgrupp
om ett antal åtgärder som ligger i linje med utredningens rekommendationer. Arbetet
återrapporteras löpande till kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.
•

Aktiviteter kopplade till coronapandemin, coronapandemin har fört med sig en rad nya
aktiviteter av kommunstyrelsen och dess förvaltning, som krävts för att hantera krisen på
ett bra sätt.
• Krisledningsnämnden har aktiverats
•

Delvis digitala sammanträden har genomförts för kommunstyrelsen, nämnderna och
kommunfullmäktige efter en gruppledaröverenskommelse mellan partierna.

•

Krisledningsnämnden har fattat beslut om ett stödpaket för näringslivet, samt för
hemleverans av varor till särskilda riskgrupper.

•

En krisledningsorganisation har inrättats som löpande informerar
kommunstyrelsen/krisledningsnämnden och kommunfullmäktige om den pågående
krishanteringen.

•

Kommunens arbete organiseras via en krisledning och en krisledningsstab, där olika
funktioner från kommunens alla förvaltningar är representerade.

•

Kommunen deltar också aktivt i Samverkan Stockholmsregionens organisation för
samordning av arbetet i kommunerna i länet, Region Stockholm, Länsstyrelsen och
andra statliga aktörer.

•

Viktiga frågor att hantera under coronapandemin har varit arbetsmiljöfrågor, skydda
äldre och andra riskgrupper, säkra materialtillgång och bemanning, god handhygien
och avstånd, kommunikation, sociala frågor, distansundervisning och hemarbete,
öppethållande av samhällsviktiga verksamheter såsom förskola/skola och
konsekvenser för näringslivet. Målsättningen med krisledningsarbetet är att alla,
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invånare, förtroendevalda och medarbetare, ska känna sig trygga och stolta med
Nynäshamns kommuns arbete med coronapandemin.

Ärendet

Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen och dess avdelningar. En rapportering och
bedömning är gjord utifrån kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020 och respektive avdelnings
åtagande och aktiviteter.

_______________________
Carolina Pettersson
Kommundirektör

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020
Bilaga 1 exploateringsredovisning 2020

Skickas till
akten

______________________
Rebecca Skoglund
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(1)
Diarienummer
KS/2020/0180/007-4

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Rebecca Skoglund
E-post: rebecca.skoglund@nynashamn.se
Tel:

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Internkontrollplan Kommunstyrelsen 2020 - Återrapportering
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020 –
återrapportering.

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört internkontroll enligt kommunstyrelsens internkontroll
för 2020. I bifogade bilagor (bil. 1 och bil. 2) återrapporteras genomförd internkontroll med
kontrollmetod, utfall och åtgärd.

Ärendet

Det kommunövergripande reglementet för budgetansvar och internkontroll är antaget av
kommunfullmäktige och innebär att varje nämnd och styrelse årligen ska upprätta en
internkontrollplan. Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga
fel och skador. I internkontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras, av vem och när det
ska redovisas till nämnd eller styrelse. Kommunstyrelsens interkontrollplan 2020 återrapporteras
med kontrollmetod, utfall och åtgärd beroende på utfall.

Förvaltningens bedömning

I internkontrollplanen framgår det vad som ska kontrolleras och av vem. Kommunstyrelsens
interkontrollplan 2020 återrapporteras med kontrollmetod, utfall och åtgärd beroende på utfall.

_______________________
Carolina Pettersson
Kommundirektör

Beslutsunderlag

______________________
Rebecca Skoglund
Kommunsekreterare

Bil 1 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020 återrapportering.docx
Bil 2 KS_2020_0205_004-8 Kommunarkivets tillsynsarbete 2020.docx

Skickas till
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-03-17

Sida 1(2)
Diarienummer
KS/2021/0022/042-2

Tjänsteställe/handläggare
Ekonomiavdelning
Dan Olén
E-post: dan.olen@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2020 - Nynäshamns kommun
Förvaltningens förslag till beslut

1. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna Nynäshamns årsredovisning för 2020.
2. Kommunstyrelsen godkänner informationen från styrelsen i AB Nynäshamnsbostäder och
dess helägda dotterbolag Tegeltraven Holding AB om att bolagets verksamhet 2020 varit
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Beslutet delges fullmäktige.

Sammanfattning
Ärendet hanterar Nynäshamns kommuns årsbokslut för verksamhetsåret 2020.

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat Nynäshamns kommuns årsredovisning för år 2020.
Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar analyserat det ekonomiska
och verksamhetsmässiga resultatet.
Respektive nämnds verksamhetsberättelse kan beställas hos kommunstyrelseförvaltningen,
kommunstyrelsen@nynashamn.se, handlingarna sänds ut eller finns för avhämtning.
Revisionsrapport har ännu inte avlämnats från revisionen för kommunen. Revisionsrapporten
kommer att kompletteras ärendet inför beslut i kommunfullmäktige. Detta är enligt tidigare års rutin.
Nynäshamnsbostäder AB och dess helägda dotterbolag Tegeltraven AB lämnar årsredovisning och
revisionsrapport för att säkerställa inspektionsrätten i bolagsordningen. Enligt aktiebolagslagen och
fastställd bolagsordning sker frågan om ansvarsprövning på bolagsstämma.

Förvaltningens bedömning
Enligt kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning är ett minimikrav för god
ekonomisk hushållning, att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska
inräknas i intäkterna när man gör avstämningen mot balanskravet. Syftet med balanskravet är att
kommunen ska visa att den inte lever över sina tillgångar. Det innebär till exempel att
realisationsvinster från försäljning av anläggningar inte ska finansiera den löpande driften. Om
balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det enligt kommunallagen regleras
inom tre år. Kommunfullmäktige ska då anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske.
I en avstämning mot balanskravet, blir årets resultat efter balanskravjustering 16,1 miljoner kronor.
Ingen åtgärdsplan behöver antas.

_______________________
Carolina Pettersson
Kommundirektör

______________________
Dan Olén
Ekonomichef
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