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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2020-10-01 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2020-10-01 
Anslaget sätts upp: 2020-10-06   Anslaget tas ned: 2020-10-27 
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 

Underskrift    Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, lokal: Landsort, 2020-10-01 kl. 09.11-16:30. 

Ajournering kl. 10.40-11.00, 12.30-13.00, 15.30-15.35. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
Daniel Adborn (L), distans 
Tommy Cumselius (M), distans 
Theresia Bergendahl (C) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Patrik Isestad (S) 
Janice Boije Junerud (S), distans 
Inger Andersson (S) § 247 
Lars-Åke Lundin (S), distans, tjänstgör istället 
för Inger Andersson (S) §§ 248-252 
Bernt Månsson (V) 
Lena Dafgård (SN) 
Jean Claude Menot (SD), distans, tjänstgör 
istället för Donald Löfving (SD). 

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning. 

Övriga deltagare 
Enligt Förteckning 

Paragrafer 
§§ 247-252

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen. 2020-10-05 2020, kl. 11.00. 

Underskrifter 

Harry Bouveng (M) 
Ordförande 

Daniel Adborn (L) 
Justerare 

Patrik Isestad (S) Matilda Ekh 
Justerare Sekreterare 
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Icke tjänstgörande ersättare 
Bodil Toll (M), distans 
Agneta Tjärnhammar (M), distans 
Håkan Svanberg (M), distans 
Rolf Hofsten (PPiN), distans 
Lars-Åke Lundin (S), distans, § 247 
Göran Bergander (S) 
Ola Hägg (S) 
Emma Solander (MP) 
Per Ranch (SN) 

 

 

Övriga deltagare 
Deltar på plats: 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare 
Matilda Ekh, sekreterare 
 
Deltar på distans, alternativt deltar på plats i samband med presentation: 

Christian Wigren, kanslichef  
Linn Marsten, personalchef 
Mikael Gustafsson, planeringschef 
Emma Ny, kommunikationschef 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef barn- 
och utbildningsförvaltningen 
Alf Olsson, förvaltningschef miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
socialförvaltningen 
Göran Palmedal, revisor 
Bernt Högberg, revisor  
Kenneth Åhs, revisor 
Sara Frykman, revisor 
Karin Ferm, revisor 
 

Maria Gard Günster (C) 
Antonella Pirrone (KD) 
Marcus Svinhufvud (M) 
Anne-Li Hagman, politisk sekreterare 
Aline Varre, politisk sekreterare 
Carolina Wallberg, controller 
Marie Ekenstierna, controller 
Anna Fröström, controller 
Håkan Lythell, controller  
Åsa Nyberg, kvalitetsstrateg 
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 § 247/20 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 248/20 Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T2) perioden 1 januari - 31 augusti  
§ 249/20 Delårsrapport för Nynäshamns kommun perioden 1 januari - 31 augusti 2020  
§ 250/20 Mål och budget 2021-2024 Allianspartierna reviderad 2020-06-09  

  Informationsärenden 
 

 § 251/20 Nästa sammanträde 22 oktober kl. 09.00 
 

 § 252/20 Övriga frågor 
 

  Samarbetsworkshop 
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§ 247/20 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen fastställs med följande tillägg: 

Under § 252 Övriga frågor: 

1. Bernt Månsson (V) önskar uppdatering om Tietos arbete med 360. 
2. Lena Dafgård (SN) önskar veta när svar kommer på de frågor hon tidigare väckt. 
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§ 248/20 KS/2019/0539/042 

Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T2) perioden 1 januari - 
31 augusti 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
1. Godkänna tertialuppföljningen (T2) för kommunstyrelsens verksamhet, perioden 1 januari – 31 
augusti 2020. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S) och Lars-Åke Lundin (S) deltar inte i beslutet med 
hänvisning till eget mål- och budgetalternativ för 2020 samt det särskilda yttrande som biläggs 
protokollet som bilaga A. 

Lena Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet och lämnar särskilt yttrande vilket biläggs protokollet 
som bilaga B. 

Bernt Månsson (V) deltar inte i beslutet och lämnar in ett särskilt yttrande vilket biläggs protokollet 
som bilaga C. 

Emma Solander (MP) lämnar in ett ersättaryttrande vilket biläggs protokollet som bilaga D. 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en uppföljningsrapport för kommunstyrelsens 
verksamheter under perioden januari – augusti 2020. Resultatet totalt för kommunstyrelsens 
verksamheter per 2020-08-31 uppgår till +16,3 mnkr jämfört med budget. Prognosen för helår 2020 
är ett överskott på 4,3 mnkr. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
1. Godkänna tertialuppföljningen (T2) för kommunstyrelsens verksamhet, perioden 1 januari – 31 
augusti 2020. 

Yrkanden 
Lena Dafgård yrkar bifall till förslaget med tilläggsyrkandet: 

- Att måluppfyllelsen i verksamhetsberättelsen för 2020 bedöms utifrån uppsatta indikatorer 
och inte utifrån åtaganden, som man inte har mätt resultatet av. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

1. Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 
2. Bifall eller avslag till Lena Dafgårds (SN) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
2. Avslå Lena Dafgårds (SN) tilläggsyrkande. 

_______ 
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Beslutsunderlag 
Tertialuppföljning 2 för kommunstyrelsen 2020 
Bilaga 1 Uppföljning av exploateringsplan 2020-2023 
 

Skickas till 
Akten 
 

 
  



 
Kommunstyrelsens temadag (2020-10-01)  

 

 

Ärende: 248/20, särskilt yttrande.  

 

Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T2) perioden 1 januari-31 

augusti.   

En orolig tid kräver gemsamma beslut. 

Politik är att vilja och för oss socialdemokrater är viljan stark för ett mer jämlikt samhälle som 

håller ihop. Det är vår övertygelse att ett starkt solidariskt samhälle bygger starka, trygga och 

friska medborgare. Men för att föra samhället framåt och bryta ner de klassklyftor som växt sig 

starkare och knuffat undan andra människor och samtidigt gynnat några få behövs en rättvis 

utjämningspolitik. Vi socialdemokrater drivs av visionen av ett anständigt samhälle där inga 

människor lämnas utanför, det är syftet med det socialdemokratiska politiska strävan. 

Nynäshamns kommun behöver utifrån en gemensam vision formulera vart kommunen ska 

befinna sig år 2050. Denna vision ska vara styrande för kommunens utveckling och vara 

vägledande i allt från målformulering till genomförande.  

Nynäshamn kommun har idag delat upp mål i tre delar som är lika viktiga och sinsemellan 

beroende av varandra. Den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten. Socialdemokraterna 

tolkar dessa mål enligt följande och Alliansens tolkning i kursivtext:  

Social hållbarhet 

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där 

grundläggande mänskliga behov uppfylls. Social hållbarhet har en avgörande betydelse för det 

demokratiska samhället och är nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt 

hållbart samhälle är stabilt, men samtidigt förändringsbenäget. Ett samhälle där människor lever 

ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där 

människors lika värde står i centrum, ett samhälle där människor känner tillit och förtroende för 

varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. 

- Nynäshamn är attraktiv att bo, leva i och besöka. 

Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet handlar, enkelt uttryckt, om att få ekonomin att gå runt. En strävan mot 

ekonomisk utveckling är ett långsiktigt mål. Det handlar om att kunna möta efterfrågan med ett 

lämpligt utbud men även om att möjliggöra sig av lokala produkter och tjänster för att värna om 

den lokala ekonomin. 



 
-  Nynäshamn har en gynnsam tillväxt. 

Ekologisk hållbarhet 

Ekologisk hållbarhet, handlar om att hushålla med biologiska och materiella naturresurser på 

långsikt. Miljön ska skyddas, det innebär att utsläpp inte ska skada natur eller människor och att 

det naturliga kretsloppet ska värnas. Skadliga ämnen bör inte förekomma i miljön och den 

biologiska mångfalden ska bevaras. Målet är att skapa en effektiv användning av energi och 

naturresurser. 

- Nynäshamns kommuns verksamhet främjar biologisk mångfald samt ett hållbart och klimatneutralt 

samhälle.  

Framtida investeringar kommer behöva ansluta till en långsiktig planering. Ett gemensamt 

program behöver tas fram och prövas eftersom översiktsplaner och utvecklingsplaner gör en 

vision konkret.  

Kommunens program behöver prövas i fullmäktige och om programmet är långsiktigt hållbar 

med ett 10–15 års perspektiv. 

Det åligger kommunstyrelsen att ta fram en gemensam vision för kommunen samt gemensamma 

mål och särskilt tungt ansvar vilar på den politiska ledningen att ta ansvar för samarbete mellan 

politiska partier.  

Den organisationsgenomlysning som beställdes av en enig kommunstyrelse pekar på brister i en 

långsiktig vision, brister i ledning och styrning, avsaknad av mätbara mål och medborgaren i 

fokus. 

Kommunstyrelsen uppsiktsplikt  

Det ekonomiska läget för Nynäshamns kommun är ansträngt, samtidigt så visar den 

demografiska försörjningskvoten att antalet personer i yrkesverksam ålder kommer att minska 

framåt samtidigt som behoven av utbyggd äldreomsorg, förskola och grundskola kommer att öka. 

Det ansträngda ekonomiska läget har förändrats efter att den socialdemokratiskt ledda regeringen 

beslutat om extra statsbidrag på grund av rådande pandemin. Detta resulterar i att kommunens 

minskade skatteintäkter kompenseras samt att den underfinansierade Alliansbudgeten får ett 

överskott. Kommunen menar därför i Tertialrapport 2 för 2020 att investeringar har finansierats 

till 59 procent av egna medel och att kommunens soliditet har förbättrats. 

- Kommunstyrelsen som nämnd visar ett överskott på – 4,3 miljoner kronor.  

- Kultur och fritidsnämnden som nämnd visar ett underskott på –  0,3 miljoner kronor. 

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden visar ett underskott på – 4,5 miljoner kronor. 

- Barn- och utbildningsnämnden visar på underskott på – 17 miljoner kronor.  

- Socialnämnden visar ett underskott på – 35,7 miljoner kronor.  

Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt ansvar för att ge myndigheterna möjligheter att komma i 

balans mellan intäkter och kostnader men det ser mycket besvärligt ut. Även om det finns ett 



 
fortsatt utrymme för effektiviseringar och kostnadsbesparingar kommer det inte räcka för att 

kommunen ska uppnå en god ekonomisk hushållning på sikt. 

Utöver att de statliga bidragen som ökar och kanske kommer att fortsätta att öka de närmsta åren 

med en socialdemokratiskt ledd regering måste kommunen förbereda sig på att även själv lösa 

behovet av nya intäkter. 

Den första strategin med att höja skatteintäkter är att höja skatten och det får ett snabbt 

genomslag på kommunens ekonomi. Det andra alternativet är att kommunen försöker att öka 

antalet medborgare som betalar skatt. Då kommer den demografiska försörjningskvoten att 

vända och det blir fler som kan bidra till försörjningen i kommunen.  

Kommunen har idag ingen god situation vad gäller antalet lagakraft vunna detaljplaner. De som 

finns kommer inte att bidra till att lösa det behov av nya skattebetalare som kommunen har fram 

till 2028, och därefter så finns det överhuvudtaget ingen planering. 

På den positiva sidan finns det stora markinnehav som kommunen har med köpet av 

Stockholmsmarken och den kommunalägda marken i Ösmo. 

Kommunstyrelsen saknar en vision och strategi för att skapa ett socialt, ekonomiskt och ekologist 

hållbart samhälle.  

Tillsammans för Nynäshamn  

Tertialrapport 2 beskriver en positiv ekonomisk utveckling efter att gåvor och statsbidrag från 

den socialdemokratiskt ledda regeringen kommit kommunen till del. Rapporten nämner inte 

bristerna i kommunens kärnuppdrag och vilka effekter den underfinansierade budgeten från 

Allianspartierna fått på välfärden. Rapporten tar inte upp riskerna med det stagnerande 

bostadsbyggandet och inflyttningen i kommunen och den svaga planberedskapen. Denna analys 

saknas även i tertialuppföljning för Kommunstyrelsen perioden 1 januari- 31 augusti, 2020.  

Politiken i Nynäshamn behöver samla sig för att fokusera på kommunens kärnuppdrag och skapa 

förutsättningar för ett långsiktigt reformprogram för hur Nynäshamns kommun kan ta sig an 

utmaningarna. Socialdemokraterna har flera gånger bjudit in till långsiktiga samtal över 

blockgränserna. Redan 2019 erbjöd sig Socialdemokraterna att föra dialog om gemensam budget 

ram, nytt försök gjordes våren 2020 efter att pandemin slog med fullkraft över riket.  

Politiken behöver kollektivt utveckla samarbetsandan för en långsiktig reformagenda, tillsammans 

för Nynäshamn!  

 

Socialdemokraterna yrkar:  

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet med hänvisning till särskilda yttrandet och eget mål & 

budget alternativ för 2020.  

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 



 
 
 
Kommunstyrelsen  
Nynäshamns   kommun  

Västerby   2020-10-01  

Särskilt   yttrande   gällande   Tertialrapport   2  

 
Bakgrund  
År   2020   har   varit   ett   mycket   speciellt   och   annorlunda   år   med   allt   som   har   hänt   på   grund   av   Covid-19.   De   speciella  
omständigheter   som   har   rått   hittills   gör   det   svårt   att   hävda   att   allt   ska   bedömas   som   “vanligt”.   På   grund   av   dessa  
omständigheter   väljer   vi   att   yrka   bifall   till   Tertialrapport   2,   trots   att   det   finns   en   hel   del   tveksamheter.    
 
Även   om   ekonomin   i   stora   delar   verkar   ha   fungerat   förhållandevis   bra   i   förhållande   till   de   ekonomiska   utmaningar  
som   verksamhetsåret   2020   har   inneburit,   handlar   en   tertialrapport   inte   bara   om   ekonomi,   särskilt   inte   Tertialrapport  
2,   som   omfattar   en   ganska   stor   del   av   året:   1-jan-30   augusti.   
 
Det   som   bekymrar   oss   mycket   är   måluppfyllelsen   och   hur   man   kan   har   kommit   fram   till   bedömningen   av  
måluppfyllelsen.   “Målstyrning   är   den   grundläggande   styrmodellen   inom   i   stort   sett   all   offentlig   verksamhet,   såväl  
nationellt   som   internationellt”.   Målstyrning   är   inte   något   nytt   utan   infördes   i   Sverige   i   mitten   av   1980-talet.   Vi   anser  1 2

att   mätning   och   jämförelser   med   andra   kommuner   är   en   grundläggande   förutsättning   för   att   vår   kommun   ska   ha  
kontroll   över   och   styra   verksamheten.   Målstyrning   är   viktig   för   verksamhetens   utveckling   och   för   att   invånarnas  
skatt   ska   användas   så   effektivt   som   möjligt,   vilket   kan   sammanfattas   som:  
 

●   Om   du   inte   kan   mäta   resultat   kan   du   inte   skilja   framgångar   från   misslyckanden.  
●   Om   du   inte   kan   identifiera   framgångar   kan   du   inte   lära   dig   från   dem.  
●   Om   du   inte   kan   identifiera   misslyckanden   kan   du   inte   korrigera   dem.  3

 
Två   viktiga   förutsättningar   för   att   målen   ska   ha   en   styrande   effekt   i   den   resultatstyrningsmodell,   som  
används   i   vår   kommun,   tas   upp   här.   Den   ena   förutsättningen   är   att   målen   är   mätbara   och   bygger   på  
faktaunderlag.   Om   målen   är   visioner   eller   viljeyttringar,   blir   resultatet   att   fullmäktige,   som   fattar   beslut  
om   budgeten,   har   minskat   sin   möjlighet   att   styra   verksamheten.   Detta   resulterar   i   att   fullmäktige   inte  
kan   bedöma   vad   kommuninvånarna   får   för   sina   skattepengar   och   inte   heller   hur   de   tjänster   och   den  
service,   som   vår   kommun   ansvarar   för,   ska   kunna   förbättras.   Den   andra   förutsättningen   är   att   målen  
måste   vara   framtagna   och   beslutade   av   fullmäktige   och   inte   av   nämnderna,   eftersom   det   är  
nämndernas   uppdrag   att   i   verksamheterna   genomföra   det   som   fullmäktige   har   bestämt.   Det   är  
målen,   som   fullmäktige   fattar   beslut   om   i   budgetdokumentet,   som   är   grunden   för   målstyrningen.  4

 
Vi   har   mycket   svårt   att   se   hur   målen   i   tertialrapport   2   är   mätta   och   hur   man   har   kommit   fram   till   att   målen   t.ex.   är  
helt   eller   delvis   uppnådda.   Mätning   av   mål   görs   vanligtvis   genom   indikatorer   (mätinstrument)   och   resultat   av  
sådana   mätningar   saknas   i   Tertialrapport   2.   Som   vi   tidigare   har   påpekat   är   mål   av   karaktären:   “Antalet  
kommuninvånare   ska   öka”   och   “Antalet   arbetstillfällen   ska   öka”   problematiska   som   mål,   eftersom   det   räcker   med   att  

1  “Mål   och   resultat.   Att   utveckla   mål-   och   resultatstyrning”.   (2014).   SKL.   s.   7.  
2  “Mål   och   resultat.   Att   utveckla   mål-   och   resultatstyrning”.   (2014).   SKL.  
3    “Mål   och   resultat.   Att   utveckla   mål-   och   resultatstyrning”   (2014),   SKL.   s.   6.  
4   “ Mål   och   resultat.   Att   utveckla   mål-   och   resultatstyrning”.   (2014).   SKL.  
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en   invånare   flyttar   in   respektive   att   det   har   tillkommit   ett   arbetstillfälle   för   att   målet   ska   vara   uppnått.   Ett   specificerat  
mål   med   hur   många   kommuninvånare   som   ska   flytta   till   vår   kommun   eller   ett   specificerat   mål   med   antalet   nya  
arbetstillfällen   är   det   som   förväntas,   om   man   ska   arbeta   enligt   resultatstyrningsmodellen.  
 
I   redovisningen   finns   också   kommunfullmäktiges   tre   övergripande   mål   för   kommunens   verksamheter   för   2020   och  
de   nämndspecifika   mål   som   kommunstyrelsen   har   beslutat   om.   Bedömningen   görs   enligt   “Åtaganden”.  
Anmärkningsvärt   är   även   att   alla   åtaganden   har   status   “Påbörjad”.   Man   blir   verkligen   orolig   när   kommunstyrelsens  
mål:   “Kommunstyrelsens   verksamhet   är   rättssäker   och   serviceinriktad”,   vilket   egentligen   är   lagkrav,   bedöms   som  
påbörjade   åtaganden:   “Värna   god   service   och   öppenhet   gentemot   medborgare”,   “Bidrar   till   att  
kommunorganisationen   är   öppen,   rättssäker   och   förutsägbar”   och   “Säkerställa   att   lagen   om   barnkonventionen  
implementeras   i   verksamheten”.   Det   sistnämnda   målet   är   inte   ens   påbörjat   utan   pausat,   trots   att   lagen   redan   har  
trätt   i   kraft.   Bedömningarna   kan   inte   göras   enligt   “Åtaganden”   utan   endast   utifrån   mätningar   av   resultaten   av   de  
åtaganden   man   har   gjort.   Man   kan   sätta   in   100   åtaganden,   men   om   ingen   av   dem   ger   resultat,   har   målet  
fortfarande   inte   uppnåtts.   
 
Tilläggsyrkande:  
Utifrån   ovanstående   yrkar   vi:  
 

● Att   måluppfyllelsen   i   verksamhetsberättelsen   för   2020   bedöms   utifrån   uppsatta   indikatorer   och   inte   utifrån  
åtaganden,   som   man   inte   har   mätt   resultatet   av.   

 

  
 
För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  
 
 
 
 
 
Lena   Dafgård  
Ledamot   i   kommunstyrelsen,  
i   barn-   och   utbildningsnämnden,  
samt   i   kommunfullmäktige  

 

2020-10-01   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   Sida   2   av   2  
 



 
 
 
 
 
2020-10-01 
 
248/20  
 
Ersättaryttrande från Miljöpartiet gällande tertial uppföljningen (t2)  
 
 
Miljöpartiet instämmer och ställer sig bakom Socialdemokraternas yttrande och beslut.  
 
 
 
 
För Miljöpartiet de Gröna Nynäshamn  
 
 
 
 
 
Emma Solander 
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§ 249/20 KS/2020/0023/042 

Delårsrapport för Nynäshamns kommun perioden 1 januari - 
31 augusti 2020 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2020. 
2. Fördela tillkommande medel 2020 som inkommit som generella statsbidrag och corona 
relaterade ersättningar från övergripande nivå på finansförvaltningen till nämnd enligt följande: 
Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 17,0 mnkr, Socialnämnden tilldelas 35,7 mnkr och Kultur 
och fritidsnämnden 0,3 mnkr. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S) och Lars-Åke Lundin (S) deltar inte i beslutet med 
hänvisning till eget mål- och budgetalternativ för 2020 samt det särskilda yttrande som biläggs 
protokollet som bilaga E. 

Bernt Månsson (V) deltar inte i beslutet och lämnar in ett särskilt yttrande vilket biläggs protokollet 
som bilaga F. 

Emma Solander (MP) lämnar in ett ersättaryttrande vilket biläggs protokollet som bilaga G. 

Lena Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till det särskilda yttrandet som lämnades 
in under § 248. 

Ärendet 
Ärendet tas upp för beslut efter genomgång på kommunstyrelsens temadag den 1 oktober därefter 
går det vidare till kommunfullmäktige för beslut den 15 oktober. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2020. 
2. Fördela tillkommande medel 2020 som inkommit som generella statsbidrag och corona 
relaterade ersättningar från övergripande nivå på finansförvaltningen till nämnd enligt följande: 
Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 17,0 mnkr, Socialnämnden tilldelas 35,7 mnkr och Kultur 
och fritidsnämnden 0,3 mnkr. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

1. Bifall eller avslag till förvaltningens förslag punkt 1. 
2. Bifall eller avslag till förvaltningens förslag punkt 2. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer propositionen i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Bifalla förvaltningens förslag punkt 1. 
2. Bifalla förvaltningens förslag punkt 2. 
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______ 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport T2 Nynäshamns kommun januari-augusti 2020 
Bilaga 1 uppföljning av exploateringsplan 2020-2023 

Skickas till 
Akten 
 

 

 

  



 
Kommunstyrelsens temadag (2020-10-01)  

 

 

Ärende: 249/20, särskilt yttrande.  

 

Delårsrapport för Nynäshamns kommun perioden 1 januari -31 

augusti 2020 

Statsbidrag och gåvor i form av broar och vägar har räddat det ekonomiska resultatet 

Alliansens budget för innevarande år (2020) var redan när den beslutades underfinansierad med 

38 miljoner kronor. Beräknat underskott i helårsprognosen i april 2020 visade på -38,3 miljoner 

kronor (Tertialrapport 1, 2020). Nynäshamns kommuns finansiella ställning har därefter stärkts 

kraftigt efter att den socialdemokratiskt ledda regeringen beslutat om extra statsbidrag på grund 

av rådande pandemin. Detta resulterar i att kommunens minskade skatteintäkter kompenseras 

samt att den underfinansierade Alliansbudgeten får ett överskott. Kommunen menar därför i 

Tertialrapport 2 för 2020 att investeringar har finansierats till 59 procent av egna medel och att 

kommunens soliditet har förbättrats.  

 

Välfärden kommer först 

Mål & budget är Nynäshamns kommuns viktigaste styrdokument och det är fullmäktige som 

ansvarar för de finansiella målen beslutade i dokumentet. Det är fritt för den folkvalda 

församlingen att fatta beslut om resultaträkning (överskottsmål och avskrivning) samt 

balansräkning. Tertialrapport 2 redovisar ett överskott långt över 2 procent samtidigt som 

kraftiga försämringar genomförs i välfärden med uppsägning och utebliven tillsättning av 

medarbetare i skola, förskolan, parkförvaltning samt omsorgen.  

I tertialrapport 2 beskrivs att kommunen fortfarande lånar till extremt låg ränta (ränta 0,43 

procent respektive 0,31 procent). Detta gör det mer ologiskt att kommunen styr in 

verksamhetspengar som kan användas i välfärden till kontant betalning av investeringar. Det är 

mer logiskt att lånefinansiera långsiktiga investeringar än att anslagsinvestera densamma på 

bekostnad av vård, skola och omsorg.   

Socialdemokraternas Mål & budget för 2020 sänkte överskottsmålet för att tillskjuta resurser till 

kommunens kärnuppdrag för att tillgodoses en jämlik skola och omsorg.  

Finanspolitiken behöver reformeras då den förnärvarande utgör ett hinder för den ekonomiska 

och sociala utvecklingen i Nynäshamns kommun. Övertron på ett högt överskottsmål hindrar de 

kommunala välfärdsutförarna att hantera kriser samt utföra ett grundläggande arbete inom skola 

och omsorg. Det överskott som nu finns tillgängligt skall oavkortat gå till att förbättra välfärden 



 
och inte nedmontera den samma. Nynäshamns kommun är inte ett företag där vinst är ett 

självändamål utan kommunens uppgift är att skapa förutsättningar för alla medborgare på ett 

jämlikt sätt.   

Socialdemokraternas målsättningar i den egna budgeten för 2020, fokuserade på sänkt 

arbetslöshet, ett ökat bostadsbyggande, en upprustning av infrastrukturen, fastigheter och inte 

minst satsningar på en jämlik skola och omsorg i hela kommunen.    

 

Nedskärningar i skola, omsorg och en smutsig kommun  

Resultatet av Alliansens mycket resurssvaga budget är; en historiskt svag skolbudget som började 

året 2020 med besparingar på 31 miljoner kronor, något som inte kan höja kunskapsresultaten. 

De kraftiga nedskärningarna har resulterat i bland annat större barngrupper i förskolan, 

uppsägning av medarbetare i skola, lägre skolpeng och större klasser. 

I Lärarförbundets årliga rankning som jämför Sveriges kommuners skolor hamnade Nynäshamn 

på plats 286 år 2019, då hade rankningen fallit med 18 placeringar från år 2018.  

Socialnämnden har en historiskt svag budget, vilket fått kraftiga sociala konsekvenser. 

Allianspolitikerna har suttit med en lista och försökt strukit bort verksamhet till ett totalt värde av 

22,5 miljoner kronor. Ett av allianspolitikernas förslag var att sälja ut den kommunala 

hemtjänsten. Detta stoppades av ett folkuppror under namnet ”Tillsammans”. Andra besparingar 

som socialnämndens politiker föreslagit är chockhöjning av maxtaxan samt att begränsa 

möjligheten med trygghetslarm för de äldre. Nedmonteringar av viktiga funktioner som 

aktivitetskoordinator, lotsfunktion, Rosengårdens anhörigcentrum, personlig ombudsverksamhet 

och boendestöd är kraftiga försämringar av välfärden.  

En historiskt svag budget för skötseln av kommunens parker och renhållningen på allmänna 

platser har under året blivit markant sämre och har retat upp många av invånarna. Ett exempel 

var renhållningen vid hamnen och badplatser, som helt uteblev under inledningen av sommaren 

till följd av den snåla budgeten. Även skötseln av parker och rabatter har i det närmsta uteblivit, 

detta på grund av att personal som slutat inte har ersatts, vilket har inneburit att kvarvarande 

medarbetare fått omöjliga arbetsförhållanden. Nästan hela den positiva prognostiserade 

budgetavvikelsen (3,9mkr) finns att finna på personal (3,0mkr). 

 

Tillsammans för Nynäshamn  

Tertialrapport 2 beskriver en positiv ekonomisk utveckling efter att gåvor och statsbidrag från 

den socialdemokratiskt ledda regeringen kommit kommunen till del. Rapporten nämner inte 

bristerna i kommunens kärnuppdrag och vilka effekter den underfinansierade budgeten från 

Allianspartierna fått på välfärden. Rapporten tar inte upp riskerna med det stagnerande 

bostadsbyggandet, inflyttningen till kommunen och den svaga planberedskapen.  



 
Politiken i Nynäshamn behöver samla sig för att fokusera på kommunens kärnuppdrag och skapa 

förutsättningar för ett långsiktigt reformprogram för hur Nynäshamns kommun kan ta sig an 

utmaningarna. Socialdemokraterna har flera gånger bjudit in till långsiktiga samtal över 

blockgränserna. Redan 2019, erbjöd sig Socialdemokraterna att föra dialog om en gemensam 

budgetram, nytt försök gjordes våren 2020 efter att pandemin slog med fullkraft över riket.  

Politiken behöver kollektivt utveckla samarbetsandan för en långsiktig reformagenda, tillsammans 

för Nynäshamn!  

 

Socialdemokraterna yrkar:  

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet med hänvisning till särskilda yttrandet och eget mål & 

budget alternativ för 2020.  

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 
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Ersättaryttrande från Miljöpartiet delårsrapport för Nynäshamns 
kommun 
 
Miljöpartiet instämmer och ställer sig bakom Socialdemokraternas yttrande och beslut.  
 
 
 
 
För Miljöpartiet de Gröna Nynäshamn  
 
 
 
 
 
Emma Solander 
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§ 250/20 KS/2020/0021/041 

Mål och budget 2021-2024 Allianspartierna reviderad 2020-06-
09 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
1. Kommunövergripande mål och nämndmål fastställs. Resultat och balansräkning fastställs med 

ett budgeterat resultat 2021 på 33,1 mnkr. Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna 
fastställs till ett belopp på 1554,0 mnkr 2021 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet. 

2. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2021 till 20,15 %. 
3. Fastställa VA-taxan enligt bilaga 6 ”Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning” som innebär höjd taxa med 4,00 kronor per kubikmeter, till 24,0 kronor per 
kubikmeter. 

4. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en 
total ram för långfristiga lån på 1 400 mnkr, varav högst 150 mnkr får avse utlåning till företag 
inom koncernen Nynäshamns kommun. 

5. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 1 000 mnkr kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

6. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka 
kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlen samt 
helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total 
borgensram på 500 mnkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 

7. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 1,0 mnkr av kommunens eget kapital för 
oförutsedda händelser. 

8. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2021 till 1,25 %. 
9. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: 

grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i kommunfullmäktige. 
Partistödet utbetalas senast den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad. 

10. Avslå motionen 80-90-100 då det ekonomiska utrymmet inte finns inom budgetram.  
11. Fastställa Mål och budget för år 2021-2024 för Nynäshamns kommun i enlighet med 

budgetförslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. 
      

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S) och Lars-Åke Lundin (S), Lena Dafgård (SN) och Jean-
Claude Menot (SD) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag. 

Bernt Månsson (V) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget förslag till skattesats. 

Emma Solander (MP) lämnar in ett ersättaryttrande vilket biläggs protokollet som bilaga H. 

Ärendet 
I december 2019 beslutade kommunfullmäktige om nya riktlinjer för ekonomistyrningen i 
Nynäshamns kommun. De nya riktlinjerna ska bidra till målet att Nynäshamn är en ekonomiskt 
hållbar kommun, vilket innebär att skattemedlen ska användas effektivt och till största nytta för 
innevånarna i kommunen. God ekonomisk hushållning handlar med andra ord om att styra 
ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv och förutsätter en långsiktig ekonomisk 
planering.  
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En del i en förbättrad styrning är att budget för nästkommande år ska beslutas i juni istället för i 
november. Det leder till att nämnderna ges bättre förutsättningar för att styra och planera sin 
verksamhet. Budgeten för 2021-2024 är framtagen med ny resursfördelning där nuvarande behov 
och kommande behov analyserats mer detaljerat. Detta gör att det finns en tydlig bild över vad 
Nynäshamns kommun har för resursbehov för att driva en ändamålsenlig verksamhet och möta 
kommande volymökningar. En förutsättning för den nya resursfördelningen är också den höga 
kostnadseffektivitet som redovisats i verksamheten. Som regulator i denna nya resursfördelning 
finns en större buffert för att möjliggöra justeringar för förändrat skatteunderlag.  
 
Nynäshamns kommun har startat ett arbete med att förändra kommunens styrmodell för att på ett 
tydligare och enklare sätt säkerställa de politiska prioriteringarna. Ett partiövergripande 
förändringsarbete startades under våren 2020. Målsättningen för arbetet är att alla företrädarna för 
partierna som finns representerade i kommunstyrelsen arbetar fram gemensamma långsiktiga 
övergripande mål och vision för kommunen. Syftet har varit att enas kring en gemensam inriktning 
för kommunen som är långsiktigt hållbar. På grund av covid-19 har det inte varit möjligt att brett 
förankra de förslag som diskuterats. Arbetet har endast hunnit landa i de tre mest prioriterade 
områdena: Skola, omsorg och näringsliv/skapa arbetstillfällen. Det påbörjade förändringsarbetet 
kommer därför att fortsätta under hösten. 
 
Mål och budget har under våren bland annat beretts genom presentation av förutsättningar för 
kommunstyrelsen vid två tillfällen samt genom att ett budgetdirektiv skickades ut i slutet av februari 
för beredning i respektive nämnd. Den nya resursfördelningen, inkomna remissvar och 
skatteprognosen från 29 april är underlag för den nu presenterade budgeten. Ärendet 
återremitterades på kommunstyrelsen den 19 maj 2020 § 126 och svar på återremissen bifogas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. Kommunövergripande mål och nämndmål fastställs. Resultat och balansräkning fastställs med ett 
budgeterat resultat 2021 på 33,1 mnkr. Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett 
belopp på 1554,0 mnkr 2021 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet. 
 
2. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2021 till 20,15 %. 
 
3. Fastställa VA-taxan enligt bilaga 6 ”Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning” som innebär höjd taxa med 4,00 kronor per kubikmeter, till 24,0 kronor per 
kubikmeter. 
 
4. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en 
total ram för långfristiga lån på 1 400 mnkr, varav högst 150 mnkr får avse utlåning till företag inom 
koncernen Nynäshamns kommun. 
 
5. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 1 000 mnkr kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
6. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka 
kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlen samt 
helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram 
på 500 mnkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
7. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 1,0 mnkr av kommunens eget kapital för 
oförutsedda händelser. 
 
8. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2021 till 1,25 %. 
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9. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd 
47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas 
senast den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad. 
10. Avslå motionen 80-90-100 då det ekonomiska utrymmet inte finns inom budgetram.  
 
11. Fastställa Mål och budget för år 2021-2024 för Nynäshamns kommun i enlighet med 
budgetförslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. 
     

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

- Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att: 

- Bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

_______ 

Beslutsunderlag 
Mål och budget 2021-2024  
Bilaga 1 Konkretisering av Miljö- och klimatmål 
Bilaga 2 Lokalförsörjningsplan 2021-2028 
Bilaga 3 Exploateringsplan 2021-2024 
Bilaga 4 Förteckning styrdokument  
Bilaga 5 Förteckning över Taxor och avgifter  
Bilaga 6 Taxa för Nynäshamns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
Bilaga 7 Förslag till taxa om avgifter och viten vid schakt- och grävtillstånd 
Bilaga 8 Förslag till ändring av båtplatsavgifter 
Bilaga 9 Förslag till parkeringsavgifter i hamnområdet 
Bilaga 10 Utlåtande Motion 80-90-100  
Bilaga 11 Mål, nämndmål och indikatorer 
 

Skickas till 
Akten 

  



 
 
 
 
 
2020-10-01 
 
250/20  
 
Ersättaryttrande från Miljöpartiet mål och Budget 
 
Miljöpartiet deltar inte i beslutet och hänvisar till vår budget.  
 
 
 
 
För Miljöpartiet de Gröna Nynäshamn  
 
 
 
 
 
Emma Solander 
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§ 251/20  

Nästa sammanträde 22 oktober kl. 09.00 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
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§ 252/20 

Övriga frågor 
1. Bernt Månsson (V) önskar uppdatering om Tietos arbete med 360. 

Kanslichef Christian Wigren besvarar frågan. Kansliavdelningen har sammanställt ledamöternas 
synpunkter och skickat dem till Tieto. 

2. Lena Dafgård (SN) önskar veta när svar kommer på de frågor hon tidigare väckt. 

Ordförande (M) besvarar frågan. 

3. Patrik Isestad (S) lämnar synpunkter på ett brev som gått ut till hemtjänsten. 

Kommundirektör Carolina Pettersson tar med sig synpunkterna. 
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