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Sammanfattning 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2022 med inriktning på 2023–2026 tar sin 
utgångspunkt i kommunens övergripande mål och de av kommunfullmäktige sex beslutade 
målen för kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att säkerställa en positiv utveckling av 
Nynäshamns kommun. En utveckling som har alla goda förutsättningar att lyckas med en tydlig 
inriktning, gott samarbete och hållbar tillväxt. 

Nynäshamns kommun står inför stora utmaningar som bland annat den demografiska 
utvecklingen för med sig och kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att planera, leda, 
ha uppsikt över och stödja övriga verksamheter för att möta utmaningarna med rätt 
framtidsstrategier. Kommunstyrelsen bedöms ha de ekonomiska förutsättningar som krävs. 

Framtagandet av en tydlig och gemensam politisk vision, mål och styrmodell är avgörande för 
att arbetet ska lyckas. Efter det att Vision 2040 är beslutad av kommunfullmäktige påbörjas den 
viktiga förankringen och arbetet med planen för vägen framåt tillsammans med invånare, 
näringsliv och medarbetare. 

Likaså är arbetet med att hålla ordning och reda i ekonomin, med de nyckeltal och inriktning 
som beslutats. En långsiktigt hållbar takt för kommunens samlade investeringar är en viktig 
strategisk fråga, likaså en tydlig och väl fungerande investerings- och prioriteringsprocess, där 
verksamhet och ekonomi i balans är avgörande. 

Det är även centralt att utveckla hela Nynäshamn med en hållbar strategi för tillväxt, där beslut 
om ny översiktsplan är ett viktigt steg, samt att samhällsbyggnadsprocessen fortsätter att 
utvecklas för att kommunen ska klara verksamhet och ekonomi under rådande förutsättningar, 
att framdriften av prioriterade projekt säkerställs samt ett fortsatt fokus på förbättrat 
näringslivsklimat och service. Lika viktigt för att möta den demografiska utmaningen gäller 
framdriften av projekten för mer verksamhetsmark och fler bostäder, samt arbeta med eftersatt 
investeringsunderhåll. 

Kommunstyrelsen ska fortsätta att driva kommunens utveckling genom att forma framtidens 
kommunala uppdrag, med främjande av innovationer och förändringsarbete. En stärkt 
arbetsmiljö, kompetensförsörjningsarbete och ledarskapsutveckling är viktigt för att lyckas. 

Kommunstyrelsen ska driva ett arbete att stärka invånarnas trygghet och säkerhet, samt att 
utveckla krisberedskap och planera civilt försvar. Under 2022 ska de allmänna valen 
genomföras på ett rättssäkert och bra sätt. 

Kommunstyrelsen tilldelades ett nämndbidrag på 226 miljoner kronor för år 2022 i mål och 
budget 2022 – 2025, 10,2 miljoner kronor av dessa är kopplade till verksamheter som flyttats 
till nya näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden. Kommunstyrelsens justerade tilldelning för 
2022 är 215,8 miljoner kronor vilket är en ökad tilldelning på 8,2 miljoner kronor. 

Den ökade tilldelningen är för valen till riksdag, kommun och region i september 2022, om 2 
miljoner kronor, samt för att förstärka fastighetsavdelningens organisation om 1,9 miljoner 
kronor. 2,7 miljoner kronor är omfördelat nämndbidrag från barn- och utbildningsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden på grund av omorganisation. Resterande 1,6 miljoner kronor är 
kompensation för kostnadsökningar för arbetskraft och övriga driftkostnader. 
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Styrmodell för Nynäshamns kommun 

Vision 2040 
Nynäshamns kommun har förändrat kommunens styrmodell för att på ett tydligare och enklare 
sätt säkerställa de politiska prioriteringarna. Under 2021 fortsätter arbetet med en gemensam 
vision under arbetsnamnet ”Vision 2040”, ett visionsarbete som växer fram i dialog med 
förtroendevalda, medarbetare, invånare och företagare. 

Mål och budget 2022–2025 är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument. Mål och budget 
innehåller kommunfullmäktiges mål till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala 
bolagen samt budget för år 2022 med plan för åren 2023–2025 och investeringsplan för åren 
2022–2025. 

Styrmodell 
Styrningen tar sin utgångspunkt i visionen och den övergripande inriktningen. 
Kommunfullmäktige ska därför fatta beslut om vilka nämndmål som ska leda mot de 
övergripande målen, samt vad som ska följas upp och redovisas för fullmäktige. Styrmodellen 
ska skapa ett stort utrymme för tillit till förvaltningsorganisationen, där det finns frihet att forma 
utförandet inom givna ramar. 

Styrningen bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och verksamhet med syftet att 
öppna upp för dialog. Dialogen ska ske både inom organisationen och med dem som de olika 
verksamheterna riktar sig till. Styrning genom tillit innebär också att ta till vara invånarnas och 
medarbetarnas kompetens, kunskap och engagemang samt att ha fokus på verksamhetens 
syfte och invånarnas samt företagens behov. Antalet mål ska så långt det är möjligt vara få, 
tydliga och mätbara. 

Nynäshamns kommuns styrning innebär att kommunfullmäktige utifrån visionen och de 
kommungemensamma övergripande målen fastställer nämndmål och indikatorer för 
kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen i mål- och budgetdokumentet. 

Visionen ger en långsiktig målbild över hur Nynäshamns kommun ska utvecklas på lång sikt. 
Den ger den övergripande vägledningen för nämndernas styrning. 

De övergripande målen speglar visionen och pekar ut de tre mest politiskt prioriterade 
områdena som ska genomsyra hela kommunens arbete. 

De av kommunfullmäktige beslutade nämndmål (kommunstyrelsemål) för kommunstyrelsen 
och nämnderna tydliggör målsättningarna inom respektive övergripande mål. Nämndernas mål 
görs uppföljningsbara genom ett begränsat urval av indikatorer, med måltal som anger 
ambitionen för de närmaste fyra åren. 

Nämnderna och kommunstyrelsen ska i sina respektive verksamhetsplaner och budget för 
kommande år ha med de mål och indikatorer som kommunfullmäktige har beslutat om. 
Nämnderna får därutöver lägga till egna nämndmål. Särskilda aktiviteter och nämnduppdrag 
kan vara insatser som beslutas för att nå målen. 

Arbetet med medarbetarnas involvering är en central del av styrmodellen. Viktigt är att 
processerna för styrning och uppföljning knyts ihop, att kommunen har gemensamma begrepp 
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och metoder, en gemensam struktur med fasta tider och en samlad analys av verksamhet, mål 
och ekonomi. 

Styrmodellen visualiserad: 
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Vision för Nynäshamns kommun 
Som tidigare nämnts pågår ett arbete med att breda och fördjupa kommunens inriktning och 
vision, under arbetsnamnet Vision 2040. Visionstexten kan därför komma att justeras när 
arbetet är färdigt. 

Nynäshamns kommuns vision i skrivande stund: 

Nynäshamns kommun är sammanhållen, levande och stolt med hållbar utveckling i fokus. Vi har 
möjligheter för alla! 

Visionen kompletteras fortsatt med kommunens platsvarumärke och marknadsföringsinriktning: 

”Nynäshamn – där havet och livet möts.” 

Övergripande mål och nämndmål för Nynäshamns kommun 
Alliansen prioriterar en effektiv ledning och styrning av kommunen och vill säkerställa den 
kommunala kärnverksamheten. Kommunens övergripande mål ska stödja visionen om en 
hållbar utveckling och möjligheter för alla, och är satta utifrån en gemensam dialog med 
samtliga partier om inriktning. De tre övergripande målen fokuserar på utbildning, omsorg 
utifrån varje individ samt att Nynäshamn ska vara en levande kommun med framåtanda och 
goda förutsättningar för företag att växa och skapa nya arbetstillfällen. 

De tre övergripande målen är: 

1. Nynäshamns kommun utbildar med god kvalitet: Nynäshamns kommun ger goda 
förutsättningar för barn, elever, studenter, pedagoger och rektorer att lyckas varje 
skoldag. Nynäshamns kommun utbildar, invånare i alla livsskeden och skapar 
förutsättningar för en ljus och trygg framtid. Skolan inspirerar och attraherar såväl 
nuvarande som nya kommuninvånare. 

2. Nynäshamns kommun har en god omsorg som ser behoven utifrån varje 
individ: Invånarna i Nynäshamns kommun som har behov av vård och omsorg 
upplever trygghet. De insatser som ges utgår från människors egna resurser, behov och 
delaktighet. Servicen är utvecklad så att den motsvarar dagens och framtidens behov. 
Genom en väl utvecklad digitalisering skapas ett större utrymme för mänskliga möten. 
Människor som riskerar att hamna i utanförskap fångas upp tidigt. De förebyggande 
insatserna är viktiga inom kommunens samtliga verksamheter. 

3. Nynäshamn är en levande kommun med framåtanda och goda 
förutsättningar för företag att växa och skapa nya arbetstillfällen: Det är lätt 
att både driva och etablera företag i kommunen för att skapa lokala arbetstillfällen och 
tillväxt. Företag och invånare ska vara nöjda med kommunens service, infrastruktur och 
tillgång till bostäder. 

  



  
 

KS verksamhetsplan 2022 6 
 

Verksamhet år 2022 

Kommunstyrelsens ansvarsområde 
Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för kommunens ekonomiska förvaltning, 
översiktsplanering, mark- och exploateringsfrågor samt civilt försvar och beredskap. 
Kommunstyrelsen har vidare ett övergripande ansvar för personalfrågor, näringslivsfrågor i viss 
utsträckning, miljö- och klimatfrågor, samhällsbyggnadsprocessen, trafik och infrastruktur, 
kommunikation, IT/digitalisering, kansli samt social hållbarhet. Kommunstyrelsen ansvarar 
också för de kommunala verksamhetsfastigheterna, såsom skolor, boenden och 
administrationslokaler. Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över kommunens 
samlade verksamheter. Kommunstyrelseförvaltningen är kommunstyrelsens 
tjänstepersonsorganisation och ska i den rollen leda, samordna och stödja kommunens 
verksamheter. 

Viktiga förutsättningar för måluppfyllnad och budgethållning 
De avgörande interna och externa påverkansfaktorerna för kommunstyrelsens måluppfyllnad 
och budgethållning är rätt bemanning och framdrift av de övergripande frågor som styrelsen 
ansvarar för, kopplat till de stora utmaningar som kommunen står inför. Utmaningar är 
desamma som har lyfts under en längre tid. Givetvis kan det uppstå nya oväntade utmaningar 
såsom covid-19-pandemin, men sådana är svårt att sia om i förväg. Se även avsnittet om 
framtida förutsättningar 2023–2026 i slutet av verksamhetsplanen. Kommunstyrelsens arbete är 
avgörande för att hela kommunens ska lyckas med sin måluppfyllelse och budgethållning. 

Kommunens vision och övergripande mål 
Kommunens vision och övergripande mål behöver utvecklas, förankras och spridas på ett bra 
sätt. Framtagandet av en tydlig och gemensam politisk vision, mål och styrmodell är avgörande 
för att arbetet ska lyckas. Efter det att Vision 2040 är beslutad av kommunfullmäktige påbörjas 
den viktiga förankringen tillsammans med invånare, näringsliv och medarbetare. Visionen blir 
kommunens gemsamma bild och riktmärke för Nynäshamns kommun och hur organisationen 
ska nå dit. En tydlig styrning och uppföljning är därtill viktig för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
Arbetet med att skapa samsyn och gott samarbete i hela organisationen ska fortsätta. Vision, 
värdegrund, uppförandekod, god service och gott bemötande ska ligga till grund för 
kommunens utveckling. 

Ordning och reda i ekonomin 
Långsiktigt hållbar takt för kommunens samlade investeringar är en viktig strategisk fråga, 
likaså en tydlig och väl fungerande investerings- och prioriteringsprocess, där verksamhet och 
ekonomi i balans är avgörande. Kommunstyrelsen ska fortsätta sitt arbete med att förbättra och 
kvalitetssäkra redovisning och bokföring, investeringsprocessen, upphandlingsarbetet, det 
systematiska måluppföljningsarbetet samt resursfördelningsmodeller. Ekonomisk hushållning i 
lagstiftarens intention kommer med största sannolikhet mer gå över till hushållning generellt, 
vilket kommer kräva djupare analyser ur flera perspektiv. 

Utveckla hela Nynäshamn med hållbar strategi för tillväxt 
För att utveckla hela Nynäshamn finns flera områden där kommunen planerar för bostäder, 
förskolor, skolor, äldreboende, serviceutbud, ny infrastruktur och verksamhetsmark för företag. 
Kommunen ska fortsatt aktivt arbeta för att utveckla nödvändig infrastruktur kopplat till Norviks 
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hamn och särskilt fokus behöver läggas på väg 225 tillsammans med Trafikverket. Under 
kommande period framöver kommer flera viktiga infrastrukturprocesser på regional och 
nationell nivå att kräva insatser från kommunen för att påverka besluten i rätt riktning för 
Nynäshamn, inte minst för att säkerställa finansiering av tvärförbindelse Södertörn och 
dubbelspår för pendeltåg. Det är även viktigt att samhällsbyggnadsprocessen fortsätter att 
utvecklas för att kommunen ska klara verksamhet och ekonomi under rådande förutsättningar, 
samt att framdriften av prioriterade projekt säkerställs. Lika viktigt för att möta den 
demografiska utmaningen gäller framdriften av projekten för mer verksamhetsmark, 
samhällsfastigheter och fler bostäder, samt en övergripande och hållbar strategi för tillväxten. 

Forma framtidens kommunala uppdrag, innovationer och förbättringsarbete 
För att kunna fortsätta ge medborgarna och företagarna en god service är en annan av 
Nynäshamns kommuns mest strategiskt viktiga frågor att tillsammans fokusera på att forma 
framtidens kommunala uppdrag och förbättringsarbete. Kommunens utvecklingsarbete ska 
sätta de politiskt prioriterade frågorna i centrum, där kommunens alla verksamheter ska arbeta 
för att bidra till att utveckla skolan och omsorgen samt arbeta för goda förutsättningar för 
näringslivet att skapa nya arbetstillfällen. Kommunstyrelsen och dess förvaltning ska vara 
pådrivande i arbetet med de politiskt prioriterade frågorna. Kommunstyrelsen behöver 
säkerställa att hela organisationen arbetar för att nå de nya övergripande målen.  

Kommunstyrelsen ska utvärdera och introducera ett medarbetardrivet förändringsarbete i hela 
organisationen. En metod där långsiktigt och regelbundet arbete med mindre 
förbättringsprojekt skapar effektivare processer vilket i sin tur ger invånare och näringsidkare 
förbättrad service och kvalitet till en rimlig kostnad. Inom fastighetsområdet ska en digital 
utvecklingsplan för år 2022–2025 tas fram. I planen ingår bland annat ett nytt fastighetssystem 
med förbättrad funktionalitet och användarvänlighet. Inom området IOT (internet of things) är 
uppkopplade fastigheter ett utvecklingsområde för att få exempelvis luftkvalitet i realtid. 
Utvecklingsplanen för fastighet omfattar även arbetssätt som skulle kunna digitaliseras som 
exempelvis att behovsanalysen är helt digitaliserad. 

Kompetensförsörjning, ledarskapsutveckling och stärkt arbetsmiljö 
När ESF-projektets insatser gällande Hälsofrämjande arbetsliv upphör behöver en fortsatt 
ledarutveckling och ett fortsatt starkt arbetsmiljöarbete planeras och säkerställas genom att 
projektmetoderna implementeras och resurssätts. Likaså gäller fortsatt det övergripande arbetet 
för att klara kompetensförsörjning och ha en god ledarskapsutveckling. Vid halvårsskiftet 2023 
ska ett nytt avtal för personal- och lönesystem vara implementerat. Planering och förstudie 
genomförs delvis under 2021, medan arbetet går in i en mer aktiv och resurskrävande fas 
under 2022. 

Allmänna val 2022 
En viktig framtidsfråga för kommunen och all annan offentlig verksamhet är medborgarnas 
förtroende. För kommunstyrelsens del kommer valen under 2022 bli en mycket viktig uppgift att 
hantera på ett rättssäkert och samtidigt smidigt sätt. 
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Kopplingen mellan övergripande mål och nämndmål  
Bilden nedan beskriver kortfattat hur kommunens vision och övergripande mål hänger ihop med 
de olika nämndmålen och är en viktig del i kommunens styrmodell. Fem av nämndmålen har 
kopplingar till samtliga övergripande mål, ett nämndmål har kopplingar till två av de 
övergripande målen och ytterligare elva nämndmål har kopplingar till ett av de övergripande 
målen. Kommunstyrelsen har sex mål. 
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Mål och nämndaktiviteter 
Till varje respektive kommunövergripande mål finns fastställda nämndmål. Nämndmålen 
beslutas av kommunfullmäktige och följs upp med stöd av indikatorer och måltal.  

Tvärsektoriella frågor som miljö- och klimat, ekonomi och kvalitet i verksamheterna samt HR-
frågor har egna mål som tillförs nämnden. De antagna klimat- och miljömålen utgör 
kommunens styrdokument för att uppnå ett ekologiskt hållbart Nynäshamn och styr riktningen 
mot ett Nynäshamn med netto-noll-utsläpp av växthusgaser år 2045. I följande förteckning 
listas de mål som åligger nämnden. Därtill sammanställs de nämndaktiviteter som planeras 
under året för att nå hög målfyllnad. 

Kommunövergripande mål 

1. Nynäshamns kommun utbildar med god kvalitet: Nynäshamns kommun ger goda 
förutsättningar för barn, elever, studenter, pedagoger och rektorer att lyckas varje 
skoldag. Nynäshamns kommun utbildar, invånare i alla livsskeden och skapar 
förutsättningar för en ljus och trygg framtid. Skolan inspirerar och attraherar såväl 
nuvarande som nya kommuninvånare. 

2. Nynäshamns kommun har en god omsorg som ser behoven utifrån varje 
individ: Invånarna i Nynäshamns kommun som har behov av vård och omsorg 
upplever trygghet. De insatser som ges utgår från människors egna resurser, behov och 
delaktighet. Servicen är utvecklad så att den motsvarar dagens och framtidens behov. 
Genom en väl utvecklad digitalisering skapas ett större utrymme för mänskliga möten. 
Människor som riskerar att hamna i utanförskap fångas upp tidigt. De förebyggande 
insatserna är viktiga inom kommunens samtliga verksamheter. 

3. Nynäshamn är en levande kommun med framåtanda och goda 
förutsättningar för företag att växa och skapa nya arbetstillfällen: Det är lätt 
att både driva och etablera företag i kommunen för att skapa lokala arbetstillfällen och 
tillväxt. Företag och invånare ska vara nöjda med kommunens service, infrastruktur och 
tillgång till bostäder. 

Kommunstyrelsens mål 

Den övergripande planeringen bidrar till en hållbar tillväxt (för att ge goda förutsättningar för satsningar inom skolan, 
omsorgen och näringslivet)  

Invånarna känner sig trygga och säkra  

Verksamheterna erbjuder ändamålsenliga och effektiva lokaler 

Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning  

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen  

Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling 
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Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Mål 
 2022 

Den övergripande planeringen bidrar till en hållbar tillväxt (för att ge goda förutsättningar för 
satsningar inom skolan, omsorgen och näringslivet)  

(KS) Väntetid i antal 
dagar från 
ansökningsdatum till 
första erbjudet 
inflyttningsdatum till 
särskilt boende, 
medelvärde 

  42   70 

(KS) Plats på förskola 
på önskat 
placeringsdatum, andel 
barn (%) 

     63% 

(KS) Soliditet, inklusive 
ansvarsförbindelse för 
pensioner, (%) 

10,7% 12,7% 14,9%   13,8% 

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen  

(KS) Hållbart 
medarbetarengagemang 
(HME). Index baserat 
på nio frågor om 
motivation, styrning och 
ledarskap. 

80,9 82,5    83,0 

(KS) Sjukfrånvaro, andel 
sjukfrånvarotimmar av 
den totala ordinarie 
arbetstiden (%) 

4,00% 2,62% 4,10%   2,60% 

Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning  

(KS) Prognosavvikelse 
jämfört med styrelsens 
budget (exkl. ev. 
buffert), andel (%) 

     2,00% 

(KS) Andel som får svar 
på e-post inom en dag, 
(%) 

94% 100% 100%   100% 

(KS) Andel som tar 
kontakt med kommunen 
via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel 
fråga, (%) 

     71% 

(KS) Förtroendevaldas 
omdöme om 
kommunens service 
(medelvärde, skala 1-5) 

     NY 
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(KS) Ramavtalstrohet, 
andel (%)      NY 

(KS) WSI (Webb Service 
Index)      NY 

(KS) Utlämnande av 
handling, 
handläggningstid 
(dagar) 

     NY 

Invånarna känner sig trygga och säkra  

(KS) Andel som känner 
sig trygg och säker 
utomhus på kvällar och 
nätter, medelbetyg 
(skala 0-10) 

     NY 

(KS) Andel som känner 
sig otrygg ensam ute 
sen kväll, (%) 
(kommunens 
trygghetsmätning, 
jämna år) 

  25%   33% 

(KS) Andel i åk 9 som 
känner sig trygga 
ensam ute sen kväll, 
flickor (%) 

59%  78%   78% 

(KS) Andel i åk 9 som 
känner sig trygga 
ensam ute sen kväll, 
pojkar (%) 

80%  86%   87% 

Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling 

(KS) Andel av styrelsens 
miljö- och klimatmål 
som uppfylls helt eller 
till stor del, (%) 

  25,0%   37,5% 

Verksamheterna erbjuder ändamålsenliga och effektiva lokaler 

(KS) Hyresgästens 
upplevelse av lokalerna, 
förskola, index 

39 46 55 46  47 

(KS) Hyresgästens 
upplevelse av lokalerna, 
grundskola, index 

39 38 39 58  39 

(KS) Hyresgästens 
upplevelse av lokalerna, 
samtliga lokaler, index 

43 47 50 51  49 
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(KS) Hyresgästens 
upplevelse av lokalerna, 
äldreomsorg, index 

42 41 38 47  42 

(KS) Utsläpp från 
energianvändning 
(värme och el), ton 
CO2e 

426 258 322   362 

 

Nämndaktivitet 

Mål: Den övergripande planeringen bidrar till en hållbar tillväxt (för att ge goda förutsättningar för 
satsningar inom skolan, omsorgen och näringslivet)  

Aktivitet: Fortsatt fokus på hållbar tillväxt och effektiv samhällsplanering 

Beskrivning: 

a. Genomföra samråd översiktsplan 

b. Implementera mobilitetsstrategin (arbete för fler laddstolpar, infartsparkeringar, beteendepåverkande åtgärder) 

c. Förankring av vision 2040, tillsammans med invånare, näringsliv och medarbetare 

d. Öka framdriften i samhällsbyggnadsprojekt 
(detaljplaner, verksamhetsmark, företagsetableringar, marketableringsfrågor) 

e. Utveckla forum för externa mark- och fastighetsägare 

f. Effektiv planering och framdrift av samhällsfastigheter som skola, förskola och vårdboende 

Aktivitet: Bidra till attraktiva miljöer 

Beskrivning: 

a. Enkelt och tryggt att resa hållbart 

b. Bostäder och service nära stationer 

c. Gallra och röja i tätortsnära skog 

Aktivitet: Fortsatt arbete med effektiv ekonomistyrning. Styrning, uppföljning, långsiktig planering 
inklusive investeringsplanering och ökad koncernstyrning 

Beskrivning: 

a. Öka kvaliteten i kommunens resursfördelningsmodell genom att beräkna flera olika demografiska scenarier 

b. Tätare uppföljning av kommunens investeringar för ett ökat investeringsutfall 

c. Utveckla ekonomiska analyser som stärker arbetet i kommunens kommande demografiska utmaningar. 

d. Stärka det upphandlingsstrategiska arbetet och tydliggöra processen 

e. Förbättra information från och uppföljning av kommunens förbund och bolag 

Aktivitet: Skapa förutsättningar för företag med flera att utvecklas och växa 

Beskrivning: 

a. Aktiv försäljning av intäktsinbringande mark och jordbruksfastigheter 

b. Utveckling av prissättning av arrenden 
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c. Aktivt marketableringsstöd och service 

d. Marknadsföra Nynäshamns kommun som platsen för etablering och utveckling 

Aktivitet: Samordna innovation och systematiskt förändringsarbete 

Beskrivning: 

a. Samordna kommunens förändringsarbete för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter 

b. Skapa god struktur för innovation och möjligheten att ta tillvara idéer 

c. Utveckla kommunens kommunikationskanaler 

Aktivitet: Ökad tydlighet och service i samhällsbyggnadsprocessen 

Beskrivning: 

a. Fokus på ökad genomförbarhet/genomförande av projekten 

b. Tidseffektivisering i alla faser 

c. Ta fram en tydlig prioriteringsgrund för samhällsbyggnadsprojekten 

d. Ökad servicegrad genom tydlig kommunikation och förstärkt service 

Aktivitet: Stärka kommunens hållbarhetsområde 

Beskrivning: 

a. Implementera hållbarhetsstrategin 

b. Samhällsplanering utifrån ett perspektiv av hållbart resande och byggande 

Mål: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen  

Aktivitet: Leda och stödja arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla, engagera och 
kompetensväxla, inklusive ett långsiktigt perspektiv på kompetensförsörjning samt ett hållbart och 
hälsofrämjande arbetsliv  

Beskrivning: 

a. Driva utveckling, förbättringar och effektivisering av metoder, verktyg, styrdokument, rutiner samt 
implementering inom exempelvis lönebildning, arbetsmiljö och hälsofrämjandearbetet, heltid som norm, chefs-, ledar- 
och medarbetarskap, attrahera/rekrytera, kompetensförsörjning, omställning samt LAS-rutiner. 

b. Förbereda upphandling av nytt system för HR och lön 

c. Utveckling av värdegrundsarbetet kopplat till visionen 

d. Ta tillvara på distansarbetets möjligheter 

Mål: Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning  

Aktivitet: Stödja, analysera och driva verksamhetsutveckling och effektiva processer 

Beskrivning: 

a. Utveckla och tillhandahålla metoder för effektiva processer 

b. Implementera tjänstedesign som metodik, utöka verktygslådan - hur vi utvecklar vår service till invånare och 
näringsidkare utifrån användarens behov 

c. Utveckla uppföljnings- och analysarbetet exempelvis genom att utveckla och nyttja nyckeltal och dataanalyser i 
prioritering av aktiviteter och vid uppföljning 
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Aktivitet: Driva arbetet som kännetecknas av en god service, öppenhet, rättssäkerhet och 
förutsägbarhet 

Beskrivning: 

a. Utveckla kommunens övergripande servicearbete i samverkan med nämnder, bolag, invånare och näringsliv 

b. Fortsätta arbetet med att säkerställa informationssäkerhet och personuppgiftshantering 

c. Administrera och genomföra de allmänna valet 2022 

d. Implementera policy mot givande och tagande av mutor 

e. Implementera uppförandekod 

f. Implementera och upphandla system/tjänst för ny visselblåsfunktion (reviderad funktion utifrån ny lagstiftning) 

Mål: Invånarna känner sig trygga och säkra  

Aktivitet: Stärka kommunens trygghets- och säkerhetsarbete 

Beskrivning: 

a. Implementera informationssäkerhetspolicy 

b. Samverka med näringslivet för ökad trygghet 

c. Samverka med polis och räddningstjänst inom ramen för samverkansavtalet 

d. fortsätta uppmärksamma och kommunicera trygghetsarbetet aktivt utifrån målen 

e. Stärka tryggheten i utomhusmiljön, exempelvis genom att genomföra trygghetsvandringar tillsammans med andra 
aktörer, samverka kring skadegörelse 

f. Samordna samarbete med skola och socialtjänst för ungas trygghet 

g. Agera på resultat och beslut utifrån kameraövervakningsutredningen 

Aktivitet: Utveckla krisberedskap och planera civilt försvar 

Beskrivning: 

a. Vidareutveckla kommunövergripande krisberedskap 

b. Delta i totalförsvarsövningar och myndighetsövergripande planeringsprojekt för civilt försvar 

c. Genomföra övergripande säkerhetsskyddsanalys 

d. Kontakta aktuella aktörer och undersöka intresset för frivillig resursgrupp 

Aktivitet: Ökad trygghet för medarbetare och förtroendevalda 

Beskrivning: 

Genomföra utbildningar i agerande vid hot och våld 

Mål: Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling 

Aktivitet: Samordna kommunens miljö- och klimatmål 

Beskrivning: 

a. Stödja avdelningar och förvaltningar i aktivitetsplanering för att nå målen 

b. Ge rådgivning till avdelningar och förvaltningar 

c. Sammanställa måluppföljning av miljö- och klimatmålen 
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Aktivitet: Stödja och driva arbetet för att miljö- och klimatmålen nås 

Beskrivning: 

a. Verka för ett hållbart resande 

b. Implementera riktlinjer för ett hållbart byggande 

c. Genomföra utåtriktade aktiviteter för allmänheten 

d. Utveckla arbetet med kommunens strategiska vattenfrågor och genomför åtgärder för förbättras vattenkvalité 

e. Utökad intern laddinfrastruktur för verksamheterna 

f. Solceller i kommunens fastigheter 

g. Delta i rättvist byggande 

h. Strategisk verksamhetsmark – solceller 

Mål: Verksamheterna erbjuder ändamålsenliga och effektiva lokaler 

Aktivitet: Bidra till ökad servicegrad, god samordnad och långsiktig lokalförsörjning 

Beskrivning: 

a. Effektiv planering för en långsiktigt hållbar lokalförsörjning 

b. Säkerställ effektivt nyttjande av befintliga lokaler och ta tillvara på distansarbetets möjligheter 

c. Utveckla kunddialogen med hyresgästerna 

Aktivitet: Effektiv lokalplanering 

Beskrivning: 

a. Långsiktig planering av investerings- och lokalförsörjning utifrån demografi, behov och ekonomiska förutsättningar 

b. Utveckla lokalförsörjningsprocessen 

Aktivitet: Samordna koncernens lokalutnyttjande 

Beskrivning: 

Dialog med NYBO och AUAB kring lokalutnyttjande, samt samordning för ökad effektivitet 

Aktivitet: Avyttra fastigheter som saknar strategiskt värde och inte behövs för kommunal verksamhet 

Beskrivning: 

a. Se över befintligt fastighetsbestånd 

b. Eventuellt avyttra fastigheter 

c. Se över hyresavtal för att eventuellt kunna säga upp avtal 
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Organisation 

 

Medarbetare 
Situationen med covid-19 påverkar fortfarande sjukfrånvaron inom kommunstyrelsen 
verksamheter. En strikt, men nödvändig tillämpning av att ”stanna hemma vid minsta symtom” 
påverkar särskilt de verksamheter som främst utför sitt arbete på plats, företrädesvis inom 
fastighetsavdelningen och HR:s bemanningscentrum. Övriga verksamheter har en mycket låg 
sjukfrånvaro i några fall till och med lägre än innan pandemin. 

Distansarbete utifrån rådande restriktionerna har kunnat tillämpas i stora delar av dessa 
verksamheter. Det har minskat tätheten på kontoret och därmed risken för smitta. Det har 
också gjort att det varit möjligt att jobba trots milda symptom. När verksamheterna planerar en 
återgång görs det utefter en hybridlösning där medarbetarna ska, om arbetet tillåter, kunna 
arbeta både på plats och på distans. Hur arbetet organiseras framåt planeras utifrån en nära 
dialog mellan medarbetare och chefer. 

Kommunen har ett fortsatt deltagande i ESF-projektet Hälsofrämjande arbetsliv med 
utbildningsinsatser som pågår till och med mars 2022. Utbildningsinsatserna är OSA-dialogen, 
hälsofrämjande ledarskap samt tidig upptäckt och förhindra ohälsa. Deltagandet i 
utbildningarna syftar till att skapa förutsättningar för en hälsofrämjande organisation och 
därmed kunna sänka sjukfrånvaro. Kommunen har sökt medel för en fortsättning härefter, 
Hälsofrämjande arbetsliv 2.0, i en ny utlysning från ESF. Besked om kommunen beviljas nya 
projektmedel väntas i december 2021. 

Fastighetsavdelningen har genomfört ett större arbete med kompetenskartläggning för samtliga 
medarbetare för att identifiera och kartlägga de kompetenser avdelningen har och vilka 
kompetenser avdelningen kan tänkas behöva framöver. Fastighetsavdelningen kommer att ta 
fram en utbildningsplan för 2022 kopplat till kompetenskartläggningen. 

Kommunstyrelsens verksamheter har yrkeskategorier som behöver ersättningsrekryteras till, 
både på kort och på lång sikt. Konkurrensläget på arbetsmarknaden är hög inom nästintill 
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samtliga yrkeskategorier, varför arbetet med kompetensförsörjning, attrahera, rekrytera, 
engagera och kompetensväxla är ett viktigt fokusområde. 

Internbudget 

Nämndbidrag 
Nämndbidrag (mnkr) År 2021 Förändring 2022 År 2022 

Kommunstyrelsen 217, 6 8,4 226,0 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden -10,0 -0,2 -10,2 

Kommunstyrelsen exkl. Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 207,6 8,2 215,8 

 

Kommunstyrelsen tilldelades ett nämndbidrag på 226 miljoner kronor för år 2022 i mål och 
budget 2022 – 2025, 10,2 miljoner kronor av dessa är kopplade till verksamheter som flyttats 
till nya näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden. Kommunstyrelsens justerade tilldelning för 
2022 är 215,8 miljoner kronor vilket är en ökad tilldelning på 8,2 miljoner kronor. 

Den ökade tilldelningen är för valen till riksdag, kommun och region i september 2022, om 2 
miljoner kronor, samt för att förstärka fastighetsavdelningens organisation om 1,9 miljoner 
kronor. 2,7 miljoner kronor är omfördelat nämndbidrag från barn- och utbildningsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden på grund av omorganisation. Resterande 1,6 miljoner kronor är 
kompensation för kostnadsökningar för arbetskraft och övriga driftkostnader. 

Driftsbudget 
Nämnbidrag per verksamhetsområde 
(mnkr) År 2021 Förändring 2022 År 2022 

KS KF 13,2 2,3 15,5 

Samverkansorgan 38,2 0,5 38,8 

Kommundirektör 18,8 - 18,8 

Ekonomiavdelningen 18,6 4,8 23,4 

Planering och hållbarhet 27,5 -3,8 23,7 

Kansliavdelningen 20,7 1,0 21,6 

HR-avdelningen 30,5 1,4 31,9 

Utvecklingsavdelningen 39,0 - 39,0 

Fastighetsavdelningen 1,0 2,0 3,0 

Summa KS 207,6 8,2 215,8 
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Fokusområden 2022 är fortsatt samhällsbyggnads- och fastighetsutveckling, ledarskap och 
medarskapsutveckling, visionsarbete för att säkerställa en tydlig riktning, ekonomistyrning och 
långsiktig hållbar planering, samt stärka service och trygghet till kommuninnevånarna. Under 
2022 ska även de allmänna valen genomföras på ett rättssäkert och bra sätt. 

För att säkerställa god hållbar planering och fortsatt ökad takt i planerat underhållsarbete och 
nya investeringar inom kommunens verksamhetsfastigheter stärks fastighetsavdelningen med 
ytterligare två tjänster. Inför 2021 stärktes mark- och exploateringsenhet med ytterligare tre 
tjänster för att möta kommunens tillväxt, samtliga tjänster planeras vara tillsatta i slutet av 
2021. En förstärkning i arbetet med den övergripande planeringen för att möta 
demografiutvecklingen, med bland annat samhällsfastigheter och service, ska göras med en 
tjänst på planeringsavdelningens stab. Från planeringsavdelningen omfördelas medel inför 2022 
vilket är kopplat till lägre räntekostnader, flytt av personal till ekonomiavdelningen samt 
projektanställning och konsultkostnader kopplade till avslutade projekt och tillfälliga uppdrag. 
Medel för detaljplaner, klimat- och hållbarhetsarbete samt översiktsplan är fortsatt prioriterat. 

HR-avdelningen tilldelas medel för fortsatt arbete med ledarskap och medarbetarutveckling om 
ESF-projektet upphör. Vidare startar upphandling av nytt HR- och lönesystem under 2022. 

Utvecklingsavdelningen behåller tilldelade medel för fortsatt utveckling av visionsarbete 2040, 
kommunikation och utvecklingsarbete kring välfärdens utmaningar, samt fortsatt fokus på 
förändringsarbete och digitalisering. 

Ekonomiavdelningens utökade tilldelning för år 2022 beror till största del på omfördelning av 
nämndbidrag på grund av tidigare genomförda organisationsförändringar där personal flyttat till 
ekonomiavdelningen från barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och 
planeringsavdelningen. Ekonomiavdelning har även fått en utökad tilldelning om 0,5 miljoner 
kronor för fortsatt utveckling av kommunens beslutsstöd och ekonomisystem. 

För att stärka kommunens service till både privatpersoner och företag samt förbättrad service i 
samhällsbyggnadsfrågor förstärks kontaktcenter med ytterligare en tjänst under 2022. 
Kansliavdelning bibehåller medel 2022 för fortsatt arbete med trygghet, säkerhet och 
krisberedskap. 

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och främst valberedningen tilldelas medel för att 
genomföra valet i september 2022 på ett rättssäkert och bra sätt. 

Budget per verksamhetsområde 
(mnkr) 

Intäkter 2022 
(Bidrag och 

övriga intäkter) 

Kostnader 2022 
(Personal och 

drift) 

Budget netto 
2022 

KS KF 16,0 -16,0 0 

Samverkansorgan 38,8 -38,8 0 

Kommundirektör 19,2 -19,2 0 

Ekonomiavdelningen 25,1 -25,1 0 

Planering och hållbarhet 32,9 -32,9 0 

Kansliavdelningen 26,1 -26,1 0 
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HR-avdelningen 32,5 -32,5 0 

Utvecklingsavdelningen 47,2 -47,2 0 

Fastighetsavdelningen 202,0 -202,0 0 

Summa KS 439,9 -439,9 0 

 

Intäkterna för kommunstyrelsen 2022 är budgeterat till totalt 439,9 miljoner kronor, cirka 
hälften av intäkterna är tilldelade nämndbidrag på 215,7 miljoner kronor resterande andel är 
internhyror, städavgifter samt externa intäkter i form av arrenden, hyror och avgifter kopplat till 
mark- och exploateringsprocessen. Av de totala kostnaderna för 2022, utgör 35 procent 
personalkostnader. 

Taxor och avgifter 
I mål och budget 2022 och plan 2023 - 2025 beslutades att internhyror för kommunens 
verksamhetslokaler uppräknas med 2 procent 2022. 

Avgifter till gemensamma kommunalförbund uppräknas enligt avtal med 1,5 - 2 procent för 
2022. 

Investeringsplan 
Investeringsbudget 2022 - 2025 (mnkr) 2022 2023 2024 2025 

Fastighet 159 140 142 168 

Mark- och exploatering 26 35 42 33 

KS Inventarier/IT 2 2 2 2 

Summa investeringar KS 187 177 185 203 

 

Av fastighetsavdelningens totala investeringsram utgör 50 - 70 miljoner kronor planerat 
underhålla på kommunens verksamhetsfastigheter. Övrig investeringsram är investeringar för 
energieffektiviseringar, hyresgästanpassningar samt stora nyinvesteringar, vilket 2022 främst 
sker inom skol- och förskoleområdet. Några av de största investeringarna under 2022 är 
återuppbyggnaden av Lilla Gröndal, renovering av Kullsta förskola samt nya förskolan Gläntan i 
Sunnerby. 

Flera av kommunens mark och exploateringsprojekt är i genomförandefas där medel är avsatta 
för bland annat gata, gång och cykelvägar. 

Upphandling 
Behov Uppskattad volym eller 

kostnad per år Kommentar 

Trygghetsundersökning 150000 kr Kansliavdelningen, görs vartannat år 
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Banktjänster  
Ekonomiavdelningen, upphandling är 
påbörjad och görs tillsammans med 
Haninge Kommun 

Entreprenadupphandling, 
renovering Tallbacka (Storbacka) Ca 40 MSEK 

Uppskattad till Q4. 

Volymen innehåller inte eventuella HG 
anpassningar 

Återuppbyggnad Lilla Gröndal, 
parkeringsprojekt  Uppskattad till Q1 

Entreprenadupphandling 
Viaskolans gamla idrottshall  Uppskattad till Q3 

Solceller upphandling för flera 
fastigheter  Uppskattad till Q2 

Projektering och eventuell 
entreprenadupphandling av 
Sorunda brandstation 

  

Rekryteringssystem 100 000 Avtal löper ut hösten -22 

Pension förvaltning och 
rådgivning 800 000 Avtal löper ut 31 mars -22 

Konsultkostnad 1000 000 Upphandling system hr och lön 

System HR 800 000 Nytt system som ersätter manuella HR-
processer. 

System lön 1 000 000 Avtal löper ut 2023 alt 2025 

Visselblåsfunktion 250 000 Funktion fr o m senast 1/6, belopp 
osäkert 

Jour krisstöd 100 000 Nuvarande Falck Health Care fr om 1 
oktober 2022 

Lönekartläggning 100 000 Nuvarande Sysarb 
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Plan för intern kontroll 
Intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att informationen och rapporteringen 
om verksamheten och dess ekonomi är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och 
regler m.m. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som 
hindrar att organisationen kan nå mål på ett säkert och effektivt sätt. Kravet på intern kontroll 
har sin grund i kommunallagen (2017:725). Här nedan följer nämndens plan för kommande års 
intern kontroll. 

Område Rutin Kontroll-
moment 

Kontroll-
ansvarig 

Kontrollmetod 
inkl. 
omfattning 

Rapport 
sker till 

Tidpunkt 
för rapport 

IT IT-system Intrång i IT-
systemen IT 

PEN-test - test av 
verksamhetssystem 
från extern 
påverkan och 
mellan våra interna 
nät. 

KS Vid tertial-
uppföljning 

Upphandling Avtalstrohet Köp enligt avtal Inköps-
samordnare 

Rapport - 
inköpsanalys KS Vid tertial-

uppföljning 

Upphandling Direktupp-
handlingar 

upphandlingar 
utförda enligt 
rutin 

Inköps-
samordnare 

Rapport - 
inköpsanalys KS Vid tertial-

uppföljning 

Upphandling Entreprenad-
upphandling 

upphandlingar 
utförda enligt 
rutin 

Inköps-
samordnare Stickprovs-kontroll KS Vid tertial-

uppföljning 

Ekonomi Attest-
reglemente 

Uppsättning 
Proceedo Ekonomi Att förändringar 

justeras i systemet KS Vid tertial-
uppföljning 

Ekonomi Faktura-
granskning 

Faktura-
granskning Ekonomi 

Granskning av 
kostnader och 
fakturabilder 

KS Vid tertial-
uppföljning 

Arkivtillsyn Arkivtillsyn  Arkivarie 

Tillsynen 
genomförs genom 
att kommunarkivet 
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Verksamhet år 2023 - 2026 

Framtida förutsättningar för hög måluppfyllnad och budgethållning 

Demografiutvecklingen, kompetensförsörjningen och de ökade investeringsbehoven 
Nynäshamns kommun står inför stora utmaningar framöver, inte minst när det gäller 
demografiutvecklingen, kompetensförsörjningen och de ökade investeringsbehoven. Ekonomin i 
Sveriges kommuner väntas bli ansträngd över tid och det blir därför avgörande att hitta rätt 
framtidsstrategier för att möta utvecklingen inom kommunens samtliga verksamheter. Det är 
kommunstyrelsens fokusområden, utöver att säkerställa arbetet med kommunens övergripande 
mål att utbilda med god kvalité, erbjuda en god omsorg och att med framåtanda skapa goda 
förutsättningar för företag, tillväxt och arbetstillfällen. 

Framtidsstrategier 
Framtidsstrategierna ska gå hand i hand med det stora utvecklingsarbete som pågår i 
kommunen, där en tydlig inriktning prioriteras och ska utgå från en gemensam vision, en 
förbättrad och god service, styrning och ökat samarbete, god övergripande planering för 
tillväxt, uppföljning och transparens, ordning och reda i ekonomin, samt där hållbarhet, 
trygghet, företagsvänlighet och kvalitetsutveckling är i fokus. Det finns en stor 
utvecklingspotential för Nynäshamn att ta tillvara på. 

Den demografiska utvecklingen 
Den demografiska utvecklingen med färre personer i arbetsför ålder som ska försörja allt fler 
unga i förskole- och skolålder och fler äldre ställer krav på organisationen att utveckla nya 
arbetssätt i allt snabbare takt och stärka kompetensförsörjningen. 

Den demografiska utvecklingen har också stor betydelse för vikten av att investeringstakten 
hålls hög och det är som alltid viktigt att säkra god kontroll på projekten. Det sammantagna 
behovet av utbyggd kommunal välfärd såsom förskola, grundskola, LSS och äldreomsorg 
bedöms kräva ett stort engagemang, mer kunskap och god prioritering av investeringar. Därtill 
tillkommer den underhållsskuld som måste hanteras inom fastighetsområdet. 

Möta samhällets stora utmaningar 
Kommunen ska arbeta för att möta samhällets stora utmaningar. Det handlar om ett 
genomtänkt arbete för att möta invånarnas efterfrågan på service i en allt mer digitaliserad 
värld, möta klimat- och demokratiutmaningar med exempelvis insatser för förbättrad 
vattenkvalité och medborgardialoger, god övergripande planering och omställningen till ett 
hållbart samhälle och höja utbildnings- och kunskapsnivån.  

Det handlar även om att utveckla trygghets- och säkerhetsarbetet samt stärka det civila 
försvaret för att möta ett ökat säkerhetspolitiskt hot och ökad otrygghet i samhället. Under de 
senaste åren har övergången mellan analog och digital ärendehantering varit påtaglig. Detta 
tillsammans med höga rättsliga krav och en förväntan från allmänhet, institutioner och företag 
att snabbt få del av information gör att belastningen för registraturen ökar. Att säkra 
kompetensen inom informationshantering och registratur är en viktig framtidsfråga. 
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Ekonomisk långsiktig planering 
Om planerade regelförändringar för kommunens ekonomiska planering och redovisning 
genomförs så innebär det en förstärkning av kommunens befintliga riktlinjer och påbörjat 
arbete kring ekonomisk långsiktighet. Kommunen förväntas ta fram och fastställa en tioårig 
ekonomisk planering vilket ställer högre krav på förutsättningarnas tillförlitlighet, analyser och 
utfall. Parallellt så förväntas ett ännu tydligare koncernperspektiv vilket gör att kommun och 
dotterbolag behöver utbyta information i större omfattning och med ökad frekvens. 

Nytt personal- och lönesystem 
Vid halvårsskiftet 2023 ska ett nytt avtal för personal- och lönesystem vara implementerat. 
Planering och förstudie genomförs delvis under 2021, medan arbetet går in i en mer aktiv och 
resurskrävande fas under 2022 tills dess att systemet är helt implementerat. 

Mark- och exploatering 
Mark- och exploateringsverksamhetens arbete kopplat till stora investerings- och 
utvecklingsprojekt, inklusive köp och försäljning av mark/fastigheter ska inte sammankopplas 
med löpande driftmedel. Kommunstyrelsen ska säkerställa en god och långsiktig ekonomisk 
planering för mark- och exploateringsverksamheten. 

Sammantaget bedöms kommunstyrelsen ha de framtida resurser som krävs för en hög 
måluppfyllnad och budgethållning för perioden 2023–2026, genom att prioritera inom befintlig 
ram. 

Strategisk plan 
Kommunstyrelsens centrala uppgift att samordna, ha uppsikt över, leda och stödja 
verksamheterna i deras verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. Arbetet genomsyrar närapå 
samtliga av kommunstyrelsens aktiviteter för 2022 och den långsiktiga strategiska planeringen 
2023–2026. 

Kommunstyrelsens strategiska arbete innehåller ett systematiskt förändringsarbete, satsningar 
på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, övergripande och långsiktig planering för hållbar 
tillväxt, möta de demografiska utmaningarna och arbete för en sammanhållen kommun, samt 
ha ordning och reda i ekonomin. Arbetet genomsyras av visionen och de övergripande målen. 
Arbetet bedöms rymmas inom befintlig ram även framgent. 
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