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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum 2021-02-24

Sida 1(5)
Diarienummer
KS/2020/0380/008-5

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Yvonne Persson
E-post: Yvonne.A.Persson@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Antagande av reglemente samt fastställande av
förvaltningsorganisation för näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Anta reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,
2. Fastställa föreslagen förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,
3. Överföra verksamheterna i sin helhet med ekonomiskt utfall och budget för hela
verksamhetsåret 2021,
4. Uppdra åt avlämnande nämnd att översiktligt granska det ekonomiska och
verksamhetsmässiga resultatet i samband med överlämningen för att tydliggöra ansvaret
fram till överlämnandet, samt
5. Anta förslagna förändringar i reglemente för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med bifogat förslag.
6. Reglementena träder i kraft den 1 juli 2021.

Sammanfattning

I samband med beslut om mål- och budget för 2021 – 2024 den 15 oktober 2020 § 108, beslutande
kommunfullmäktige att från och med den 1 januari 2021 inrätta en ny näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd.
Nämndens arbete ska bidra till att motverka utanförskap och arbetslöshet, samt förenkla och
förbättra kommunens kontakter med näringslivet och ge bättre förutsättningar för näringslivets
tillväxt. Nämnden ska även bidra till att öka attraktiviteten för studenter och elever.
Kommunstyrelseförvaltningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till avgränsning av nämndens
ansvarsområde och ett förslag till förvaltningsorganisation. En förutsättning för att den nya
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska kunna bedriva ett effektivt arbete med start den 1 juli
2021 är att kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med berörda förvaltningar fortsätter att
utreda och ta fram förslag till lösningar på de frågeställningar som lyfts vid framtagandet av
beslutsunderlaget inför inrättande av en ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd.
Efter att förslaget har behandlats i kommunstyrelsen ska en projektledare tillsättas för att påbörja
inrättande av ny nämnd med tillhörande organisation. I uppdraget för projektledaren ingår att
säkerställa att de frågeställningar som lyfts i risk- och konsekvensbedömningar och nämndernas
yttranden tas om hand på ett bra sätt.
Kommunstyrelseförvaltningen anser således att svaret på ovanstående frågeställningar inte är en
förutsättning för att fullmäktige ska kunna ta beslut om att inrätta en näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd med en förvaltningsorganisation till den 1 juli 2021.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer därmed att det förslag till reglemente som presenteras av
kommunstyrelseförvaltningen kan ligga till grund för att tillskapa en ny näringslivs- och
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arbetsmarknadsnämnd som har förutsättningar för att kunna arbeta efter de mål som fullmäktige
satt upp för nämnden. Kommunfullmäktige föreslås därför bland annat att anta förslag till
reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.

Ärendet

I samband med beslut om mål- och budget för 2021 – 2024 den 15 oktober 2020 § 108, beslutande
kommunfullmäktige även att inrätta en ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd.
Förhoppningen är att nämndens arbete ska bidra till att motverka utanförskap och arbetslöshet,
samt förenkla och förbättra kommunens kontakter med näringslivet och ge bättre förutsättningar för
näringslivets tillväxt. Nämnden ska även bidra till att öka attraktiviteten för studenter och elever.
Kommunstyrelseförvaltningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till avgränsning av nämndens
ansvarsområde och ett förslag till förvaltningsorganisation.
I förslag till reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden presenteras nämndens
uppdrag samt vilka uppdrag som kommer att lyftas bort från kommunens redan inrättade nämnder
och överlåtas till den nya nämnden.
En djupare beskrivning kring näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag presenteras i
kommunstyrelseförvaltningen, Utredningsrapport – Ny nämnd för näringslivs- och
arbetsmarknadsfrågor, Uppdrag, förutsättningar, organisation. Av utredningsrapporten framgår ett
möjligt ansvarsområde för en ny nämnd enligt fullmäktiges uppdrag samt en beskrivning kring de
verksamheter som berörs. Utredningsrapporten redogör även för några andra kommuner som har
organiserat nämnder med en liknande inriktning.
Kommunstyrelseförvaltningen har även tagit fram en rapport - Inrättande av en ny näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd – Förslag till budget, förvaltningsorganisation och övriga förutsättningar, som
beskriver kommunstyrelseförvaltningens slutgiltiga förslag till hur nämnden ska sammansättas, hur
arbetet ska ledas, organiseras och budgeteras.
Rapporten behandlar även synpunkter från socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden på det förslag till reglemente för näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden som har remitterats till nämnderna under perioden datum 28 december
2020 till och med den 28 februari 2021. Nämndernas synpunkter har i vissa fall lett till förändringar
av det ursprungliga förslaget till reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.
Rapporten behandlar slutligen ett antal övriga frågeställningar som uppmärksammats av
kommunstyrelseförvaltningen under beredningen.

Förslag till förvaltningsorganisation

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att det inrättas en ny förvaltning tillhörande näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden. Nämndens förvaltning föreslås att bestå av en förvaltningschef samt en
avdelning för gymnasium och vuxenutbildning, en näringslivsavdelning samt en avdelning för
arbetsmarknad och försörjning.
Nämndsekretariatets funktioner för den nya nämnden ska hanteras av
kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens
nämndsekretariat kommer med andra ord att organiseras utanför näringslivs- och
arbetsmarknadsförvaltningen och istället hanteras centralt.

Finansiering av näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet

Utgångspunkten för organisationsförändringens genomförande är att finansieringen i första hand
sker inom befintliga ramar för de berörda nämnderna. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att
vissa kostnader behöver finansieras med tillkommande resurser, såsom rekrytering av ny
förvaltningschef och ny avdelningschef för arbetsmarknad och försörjning. Näringslivs- och
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arbetsmarknadsnämnden föreslås därför att tillföras ytterligare 3 miljoner kronor som fördelas från
fullmäktiges ofördelade medel. Dessa medel kommer att användas för att säkerställa att en ny
näringsliv- och arbetsmarknadsnämnd och dess organisation kan inrättas.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att det till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden överförs
nämndbidrag med föreslagna förändringar inom respektive nämnds ansvarsområde i enlighet med
nedanstående tabell:
Nämnd
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Summa

Summa i tkr
10 026
137 187
2 750
50 025
199 988

De befintliga nämnderna föreslås att genomföra en översiktlig granskning av det ekonomiska och
verksamhetsmässiga resultatet i samband med överlämningen. I samband med granskningen bör
även ett ställningstagande göras kring ansvarsfördelningen mellan överlämnande och mottagande
nämnd för eventuella ekonomiska över- och underskott vid överföringen och vilken nämnd som ska
anses vara ansvarig för eventuella kostnader och intäkter som blir kända efter överförandet.

Revidering av socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens samt
samhällsbyggnadsnämndens reglementen

En konsekvens av att kommunen inrättar en ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd är att vissa
ansvarsområden från kommunens befintliga nämnder kommer att lyftas bort och överföras till den
nya nämnden. Detta inkluderar även verksamhetsansvaret för de verksamheter som omfattas av
organisationsförändringen.
Av förslag till revidering av socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens samt
samhällsbyggnadsnämndens reglementen framgår vilket ansvar och vilka verksamheter som lyfts
bort från befintlig nämnds ansvar.

Förvaltningens bedömning

Kommunstyrelseförvaltningen har i det slutgiltiga förslaget till reglemente som presenteras för
kommunfullmäktige försökt att ta hänsyn till de synpunkter som framförts av respektive nämnd.
En förutsättning för att den nya näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska kunna bedriva ett
effektivt arbete med start den 1 juli 2021 är att kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med
berörda förvaltningar fortsätter att utreda och ta fram förslag till lösningar på de frågeställningar
som lyfts i denna utredning om inrättande av en ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd. Det rör
sig sammanfattningsvis om frågor om bland annat
hantering av allmänna handlingar, sekretess mellan myndighetsgränser, anpassningar av
verksamhetssystem, kostnadsfördelning av vissa stödfunktioner mellan de olika nämnderna,
tydliggörande kring ansvar mellan övertagande och överlåtande nämnd för eventuella ekonomiska
över- och underskott vid överföringen samt framtagande av rutiner och gemensamma arbetssätt
mellan de olika nämnderna för att åstadkomma en effektiv och rättssäker verksamhet.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det är möjligt att bereda fram svar och tydliggöranden
kring ovanstående frågor fram till utsatt datum för inrättandet av nämnden under förutsättning att
utredningarna prioriteras av organisationen.

69/21 Antagande av reglemente samt fastställande av förvaltningsorganisationen för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

4(5)

Efter att förslaget har behandlats i kommunstyrelsen ska en projektledare tillsättas för att påbörja
inrättande av ny nämnd med tillhörande organisation. I uppdraget för projektledaren ingår att
säkerställa att de frågeställningar som lyfts i risk- och konsekvensbedömningar och nämndernas
yttranden tas om hand på ett bra sätt. En bred förankrings- och arbetsprocess ska inledas med
företrädare från alla verksamheter som berörs, samt med de fackliga företrädarna.
Kommunstyrelseförvaltningen anser således att svaret på ovanstående frågeställningar inte är en
förutsättning för att fullmäktige ska kunna ta beslut om att inrätta näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden med dess förvaltningsorganisation till den 1 juli 2021.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det förslag till reglemente som presenterats av
kommunstyrelseförvaltningen kan ligga till grund för att tillskapa en ny näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd och som har förutsättningar för att kunna arbeta utifrån de mål som
fullmäktige satt upp för nämnden. Kommunstyrelseförvaltningen ser gärna att målen för den nya
nämnden ses över i samband med mål och budget 2022, för att säkerställa att alla delar i nämndens
uppdrag får en god styrning.
Den förvaltningsorganisation som föreslås bedöms slutligen kunna ge goda möjligheter för att
nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Föreslagen förvaltningsorganisation ska verka för att det
finns goda möjligheter att bo och arbeta i kommunen samt att företag är nöjda med den
kommunala servicen. Förvaltningsorganisationen ska ha förutsättningar att stärka näringslivsarbetet
och på så sätt öka antalet arbetstillfällen i kommunen, att utveckla näringslivsarbetet och
besöksnäringsfrågorna, att stärka kommunens unga bland annat genom att erbjuda en bra
utbildning med god koppling till arbetsmarknaden och slutligen att stärka vuxna invånarens
möjlighet till utbildning, arbete och egen försörjning
Med anledning av ovan föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.
2. Fastställa föreslagen förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.
3. Överföra nämndbidrag med föreslagna förändringar inom respektive nämnds
ansvarsområde i enlighet med förvaltningens förslag, samt
4. Anta förslagna förändringar i reglemente för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med bifogat förslag.
Reglementena föreslås att träda i kraft den 1 juli 2021.

_______________________
Carolina Pettersson
kommundirektör

______________________
Yvonne Persson
kommunjurist

Beslutsunderlag

Utredningsrapport – Ny nämnd för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, Uppdrag, förutsättningar,

organisation (inklusive förslag till delegationsordning)
Rapport, Inrättande av en ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd – Förslag till budget,
förvaltningsorganisation och övriga förutsättningar

Mål- och budget för Nynäshamns kommun 2021- 2024
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden den 26 februari 2021 § 54 - Yttrande över remiss - förslag
till nytt reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, samt förslag till reviderade
reglementen för nämnderna – med förvaltningens tjänsteskrivelse.
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Beslut från socialnämnden den 3 mars 2021 § 30 Remissyttrande – Nytt reglemente för näringslivsoch arbetsmarknadsnämnden – med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut från barn- och utbildningsnämnden den 24 februari 2021 § 23 - Yttrande över remiss
gällande nytt reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd samt förslag till reviderade
reglementen för nämnderna – med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Skickas till

Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-02-26

Sida 1(2)
Diarienummer
KS/2019/0427/373-19

Tjänsteställe/handläggare
Planering och samhällsutveckling
Albin Törnberg
E-post: albin.tornberg@nynashamn.se
Tel: 08 520 688 66

Beslutsinstans
Click or tap here to enter text.

Svar i kompletterande samråd för kraftledning KolbottenNynäshamn
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar bilaga A som kommunens svar i samrådet.

Sammanfattning

Vattenfall arbetar med att höja spänningen i regionnätet. För en del av ledningen mellan Kolbotten
och Nynäshamn utreds nu en ny sträckning för att undvika konflikter med kommande exploatering
mellan Källberga och Lidatorp. Förvaltningen har ingenting att erinra mot sträckningen.

Ärendet
Vattenfall eldistribution arbetar med att höja spänningen i regionnätet för att öka kapaciteten och
driftsäkerheten i elförsörjningen. För att kunna genomföra spänningshöjningarna behöver Vattenfall
nätkoncessioner från energimarknadsinspektionen. Ledningen mellan Kolbotten och Nynäshamn har
tidigare varit föremål för flera samråd och kompletterande samråd.
Vid det senaste kompletterande samrådet svarade kommunstyrelsen (2020-10-22) att en ny
sträckning behövde utredas för att ledningen inte skulle hindra vidare utveckling av Källberga.
Vattenfall har därefter haft en dialog med planeringsavdelningen och markägaren för att hitta en ny
sträckning.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har inget att erinra mot föreslagen sträckning. Påverkan på natur- och kulturmiljö
bedöms vara begränsad. Potentiella konflikter med exploatering mellan Källberga och Lidatorp har
tagits i beaktande och det problemet får anses vara löst.
Förvaltningen vill poängtera att en spänningshöjning i regionnätet är av stort intresse för kommunen
och att ett driftsäkert elnät med tillräcklig kapacitet är en förutsättning för Nynäshamns fortsatta
utveckling.

_______________________
Carolina Pettersson
Kommundirektör

Beslutsunderlag

______________________
Mikael Gustafsson
Planeringschef

Bilaga A – Svar i kompletterande samråd avseende kraftledning Kolbotten-Nynäshamn
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Ansökan med bilagor

Skickas till
Sökanden
Planeringschef
Akten

Svar på revisorernas granskning av långsiktig planering av äldreomsorgen - KS/2021/0114/007-3 Svar på revisorernas granskning av långsiktig planering av äldreomsorgen : Svar på revisorernas granskning av långsiktig planering av äldreomsorgen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum 2021-02-23

Sida 1(3)
Diarienummer
KS/2021/0114/007-3

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Yvonne Persson
E-post: Yvonne.A.Persson@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Svar på revisorernas granskning av långsiktig planering av
äldreomsorgen
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens skrivelse och överlämnar den till revisorerna i Nynäshamn.

Sammanfattning

Den 2 februari 2021 inkom revisorerna i Nynäshamn med en rapport gällande granskning av
långsiktig planering av äldreomsorgen. Syftet med revisorernas granskning har varit att bedöma om
kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig långsiktig planering av
äldreomsorgen utifrån intentionerna i det äldrepolitiska programmet.
Kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har fått i uppdrag att senast den 19 mars
2021 inkomma med synpunkter på revisorernas rapport samt uppgifter kring vilka åtgärder som
nämnderna tänker vidta med anledning av revisorernas granskning.
Kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har gemensamt i denna tjänsteskrivelse fört
fram förvaltningarnas synpunkter på rapporten och presenterat vilka åtgärder som nämnderna
kommer att vidta med anledning av revisorernas granskningsrapport. Kommunstyrelsen och
socialnämnden föreslås att godkänna förvaltningens skrivelse och överlämna den till revisorerna i
Nynäshamn.

Bakgrund

Den 2 februari 2021 inkom revisorerna i Nynäshamn med en rapport gällande granskning av
långsiktig planering av äldreomsorgen. Syftet med revisorernas granskning har varit att bedöma om
kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig långsiktig planering av
äldreomsorgen utifrån intentionerna i det äldrepolitiska programmet.
Revisorernas övergripande bedömning är att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis
säkerställer en ändamålsenlig långsiktig planering av äldreomsorgen utifrån intentionerna i det
äldrepolitiska programmet.
Revisorerna har baserat sin bedömning på att nämnderna i begränsad utsträckning aktivt arbetar för
att utveckla och anpassa verksamheten till de kommande välfärdsbehoven eller säkerställa att
boenden och omsorgsverksamhet motsvarar invånarnas/brukarnas behov. Förebyggande insatser
finns men ekonomiska restriktioner försvårar, enligt revisorernas uppfattning, att dessa utvecklas.
Det finns en planering, byggd framför allt på framskrivning av befolkningsprognosen, för att
säkerställa tillgång till vård- och omsorgsplatser för verksamheterna, med den täcker inte behoven
förrän tidigast om 5 år. Revisorerna anför dessutom att behoven inte är riskbedömda i någon större
utsträckning.
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Revisorerna rekommenderar mot bakgrund av granskningens resultat att kommunstyrelsen och
socialnämnden:
• Vid en uppdatering eller aktualisering av äldrepolitiska programmet, tydliggör ansvar och
roller samt koppla programmet till mål- och budget. Därutöver bör en revidering av
programmet ske mer frekvent än en gång per mandatperiod i syfte att vara aktuellt.
• Genomför en dokumenterad riskanalys av beslutet att upphandla nytt vård- och
omsorgsboende.
Revisorerna önskar att ta del av kommunstyrelsens och socialnämndens gemensamma synpunkter
på rapporten samt en redogörelse över vilka åtgärder som avses att vidtas utifrån rapporten senast
den 19 mars 2021.

Ärendet

Kommunstyrelsen och socialnämnden har fått i uppdrag att överlämna sina gemensamma
synpunkter på rapporten till revisorerna. Först och främst vill kommunstyrelseförvaltningen påpeka
för revisorerna att kommunstyrelsen och socialnämnden är två skilda myndigheter och att det därför
som huvudregel kan vara svårt att åstadkomma ett gemensamt svar på en granskningsrapport.
Myndigheterna kan ha olika uppfattningar kring de aktuella frågeställningarna och kan således
behöva inkomma med olika svar utifrån respektive myndighets ansvarsområde.
Kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har samverkat i framtagandet av detta svar till
revisorerna. Kommunstyrelsen och Socialnämnden kommer dock att behandla ärendet på respektive
nämnd.
När det gäller synpunkter på granskningsrapporten så bedömer kommunstyrelseförvaltningen och
socialförvaltningen att rapporten i stora delar stämmer överens med förvaltningarnas uppfattning
kring de olika frågeställningarna. Kommunstyrelseförvaltningen vill dock lyfta ett förtydligande till
skrivelsen rörande revisorernas iakttagelser om tillräcklig framförhållning och riskbedömning i
planeringen, revisionsfråga 6, se sidan 15 3 stycket i revisorernas rapport:
Revisorerna har framfört att kommunen har kommit fram till att kommunen inte själv har den
kompetens som krävs för att genomföra upphandlingen av ett vård- och omsorgsboende, vilket
revisorerna har bedömt att det kan ses som ett tecken på att upphandlingskompetens setts som ett
riskområde. Kommunstyrelseförvaltningen vill tydliggöra att upphandlingskompetens finns i
organisationen, genom Upphandling Södertörn. Förvaltningarna har dock gjort bedömningen att det
finns visst behov av stöd i kravställningen av vårdtekniska detaljfrågor. En upphandling av ett vårdoch omsorgsboende omfattar mångårigt kontrakt med leverantören. Det är därför viktigt att
socialnämnden kan ställa upp relevanta krav utifrån det uppdrag som man vill överlämna för att få
en så rättvis kostnad som möjligt för uppdraget. För att specificera denna del av kravställningen har
kommunen bedömt att det bör tillföras en sakkunnig konsult.
Utöver lämnandet av synpunkter på revisorernas granskningsrapport ska kommunstyrelsen och
socialnämnden även inkomma med svar till revisorerna om hur nedanstående aspekter ska
tillgodoses:
1. Vid en uppdatering eller aktualisering av äldrepolitiska programmet, ska ansvaret och roller
tydliggöras, programmet ska även kopplas till mål- och budget. Därutöver bör en revidering
av programmet ske mer frekvent än en gång per mandatperiod i syfte att vara aktuellt.
2. En dokumenterad riskanalys av beslutet att upphandla nytt vård- och omsorgsboende ska
genomföras.
När det gäller revisorernas första punkt gällande aktualisering av äldrepolitiska programmet så
kommer socialnämnden, som ett åtgärdsområde i verksamhetsplanen 2021, att revidera/uppdatera
det äldrepolitiska programmet. Socialförvaltningen kan konstatera att det, trots att verksamheterna
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kontinuerligt arbetar med ständiga förbättringar, kan föreligga vissa svårigheter att koppla
aktiviteter och händelser direkt till programmet och att detta behöver förtydligas. Vidare delar
socialförvaltningen revisorernas uppfattning om att programmet bör ha en tydligare koppling till
mål- och budget.
I samband med revideringen av det äldrepolitiska programmet kommer socialnämnden att se över:
• Programmet i sin helhet, struktur och innehåll
• Kopplingen till Mål- och budget
• De övergripande målen och hur dessa kan brytas ner och kopplas till verksamhetsplan och
arbetsplaner för att skapa tydlighet kring hur de ska uppnås
• Roller och ansvar
• Frekvens för uppdatering och uppföljning av programmet.
När det gäller revisorernas synpunkt om att nämnderna ska genomföra en dokumenterad riskanalys
av beslutet att upphandla nytt vård- och omsorgsboende så kommer nämnderna gemensamt att
genomföra en sådan riskanalys under tertial 1 2021. Riskanalysen kommer att expedieras till
revisorerna efter att den upprättats.

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att socialnämnden och kommunstyrelsen antar förvaltningens
svar som sitt eget och överlämnar det till revisorerna i Nynäshamn.

_______________________
Carolina Pettersson
kommundirektör

______________________
Yvonne Persson
kommunjurist
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