PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-03-25

Plats och tid
Kommunhuset Nynäshamn, lokal: Landsort, 2021-03-25 klockan 09.00-16.36.
Ajournering: 10.45-10.55, 11.26-11.30, 12.03-13.00, 14.30-14.36.
Beslutande
Harry Bouveng (M), ordförande, till och med klockan 16.24 § 108

Deltar på distans:

Per Malmsten (M) tjänstgör istället för Harry Bouveng (M) §§ 109–111
Mikael Persson (L) tjänstgör som ordförande istället för Harry Bouveng (M) §§ 109–111
Tommy Cumselius (M) till och med klockan 15.35 §§ 107
Agneta Tjärnhammar (M) tjänstgör istället för Tommy Cumselius (M) §§ 108–111
Theresia Bergendahl (C)
Bengt-Göran Pettersson (KD)
Patrik Isestad (S)
Janice Boije Junerud (S)
Lars-Åke Lundin (S)
Bernt Månsson (V)
Lena Dafgård (SN)
Donald Löfving (SD)
Icke tjänstgörande ersättare
Enligt förteckning

Övriga deltagare
Enligt förteckning
Paragrafer
§§ 107–111
Justeringens plats och tid
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 2021-03-29 klockan 13.00.
Underskrifter
Harry Bouveng (M)
ordförande § 108

Mikael Persson (L)
justerare § 108, ordförande §§ 109–111

Patrik Isestad (S)
justerare

Agneta Tjärnhammar (M)
justerare §§ 109–111

Matilda Ekh
sekreterare

Anslag

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-03-25
Anslaget sätts upp: 2021-03-29
Anslaget tas ned: 2021-04-20
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen
Underskrift

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-03-25

Icke tjänstgörande ersättare

Deltar på distans:

Agneta Tjärnhammar (M)
Per Malmsten (M)
Sophia Stureson (L) till och med klockan 12.03
Göran Bergander (S)
Ola Hägg (S)
Rolf Hofsten (PPiN)
Emma Solander (MP)
Per Ranch (SN)
Övriga deltagare
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare
Matilda Ekh, sekreterare
Sanja Batljan, VD Nynäshamnsbostäder

Deltar på distans:

Carolina Pettersson, kommundirektör
Alf Olsson, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
Marlen Terrell, förvaltningschef socialförvaltningen
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen
Marcus Svinhufvud (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden
Antonella Pirrone (KD), ordförande socialnämnden
Maria Gard Günster (C), ordförande samhällsbyggnadsnämnden
Sara Frykman (M), revisor
Kenneth Åhs (S), revisor
Göran Palmedal (M), revisor
Bernt Högberg (M), revisor
Aline Varre, politisk sekreterare
Nathalie Majdek Mathisen, politisk sekreterare
Steven Jörsäter, politisk sekreterare
Lucas Svärd, politisk sekreterare
Dan Olén, ekonomichef
Marie Stålbom Warg, controllerchef
Anna Fröström, controller
Håkan Lythell, controller
Marie Ekenstierna, controller
Marita Öberg, redovisningschef
Petra Kålbäck, utvecklingschef
Patrik Appelkvist Larsson, representant från DIK
Thomas Johansson, representant från Vision
Anja Bergelin, representant från Lärarförbundet
Linn Marsten, personalchef
Åsa Gutesten, HR-strateg
Carolina Wallberg, controller
Claes Kilström, fastighetschef
Milan Vladusic, tf. säkerhetschef

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-03-25

Innehållsförteckning
§ 107/21

Fastställande av dagordning

§ 108/21

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020

§ 109/21

Internkontrollplan Kommunstyrelsen 2020 - Återrapportering

§ 110/21

Årsredovisning 2020 - Nynäshamns kommun

§ 111/21

Övriga frågor

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-03-25

§ 107/21

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

Protokollsanteckning

Sammanträdet är en temadag med temat årsredovisning 2020.
Temadagen består av följande pass:
- Nynäshamnsbostäder
- Kommunen och kommunstyrelsen
- Redovisningsprinciper
- Coronapandemins konsekvenser
- Klimat- och miljömålen
- Samhällsbyggnadsnämnden
- Barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden
- Socialnämnden
- Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.
Efter temadagens olika pass hanteras sammanträdets beslutspunkter.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-03-25

§ 108/21

Sida 5(8)

KS/2020/0441/042

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2020.

Reservationer och särskilda yttranden

Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga A.
Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga B.

Ärendet

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

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2020

Yrkanden

Patrik Isestad (S), Lena Dafgård (SN) och Harry Bouveng (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag
till beslut.
_____

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020
Bilaga 1 exploateringsredovisning 2020

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga A

Nynäshamn, 2021-03-25
Kommunstyrelsen
Ärendenummer 108/21

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020
Fullmäktige beslutade om ett mål- och budgetdokument för år 2020 med indikatorer
för att kunna bedöma måluppfyllelsen. Alliansen anser att merparten av målen har
uppfyllts till en gul eller grön nivå, alltså har de delvis uppnåtts eller uppnåtts.
För att kunna lära av misstag eller felprioriteringar är det viktigt att vara sanningsenlig
i en utvärdering av verksamhetsåret. När fakta saknas och spekulation tar vid
försvinner tilliten till den offentliga utvärderingen. Utvärderingen av
verksamhetsplanen är inte säkerställd då målen genomgående saknar data och
statistik för bestämda indikatorer. Det är mycket statistik som saknas för år 2020, det
vill säga för det år som ska utvärderas.
Det är ett beskrivande dokument men texten skönmålar verkligheten. Dokumentet
för tankarna till ett börsnoterat företag som säljer en produkt. För politiken blir
berättelsen inget annat än en reklambroschyr där spackel och färg används i
utvärderingen.
Nedan kommenteras några av de uppställda målen för kommunstyrelsen.
Ekonomisk hållbarhet
Ett av kommunstyrelsens mål är att ”stärka bilden av Nynäshamns kommun”.
Verksamhetsberättelsen berättar bland annat att kommunen är duktig på
Facebookinlägg och att chefer har tagit kurser i hur de kan använda sig av sociala
medier och/eller kommunikation. Marknadsföringsinsatser har genomförts och
kommunen har kommunicerat en handlingsplan för företagare. Med dessa åtgärder
förklarar verksamhetsberättelsen att målet om att stärka bilden av vår kommun
uppfylls till stor del. Socialdemokraterna är mycket tveksamma till den slutsatsen.
Nöjd Regionindex och Nöjd Inflytandeindex 2019 visar att Nynäshamns kommun
kraftigt understiger genomsnittet för både riket och länet. Det saknas sedan data om
2020 då ingen medborgarundersökning gjordes. Därmed saknas indikatorer för
måluppfyllelsen och med det negativa resultatet för 2019 kan vi inte anta att index
drastiskt har förändrats i en positiv riktning år 2020.
Arbetstillfällen
Det andra målet för kommunstyrelsen som också kategoriseras under ekonomisk
hållbarhet, är att öka antalet arbetstillfällen. Här anser utvärderingen att målet till stor
del uppfylls i år. Alltså under pandemins år 2020 där vi vet att arbetslösheten har
ökat. Kommunstyrelsen har enligt punkt 1.2.1 skapat förutsättningar för företag att
utvecklas och växa i hela kommunen. Vi har också enligt 1.2.2 marknadsfört
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exploateringsobjekt samt enligt punkt 1.2.3 säkerställt att exploaterbar
verksamhetsmark finns tillgänglig i enlighet med kommunens strategiska planering.
De första två åtagandena anser den politiska ledningen är påbörjade, och den sista
målsättningen anses vara färdig och avslutad.
Data för att kunna mäta utfallet av arbetstillfällen har samtidigt inte varit tillgänglig,
och detta kommer redovisas vecka 49, år 2021. Hur kan verksamhetsberättelsen då
dra slutsatser om huruvida målet uppfyllts eller inte? Det framstår som att
måluppfyllelse och klarmarkering baseras på eget tyckande.
Kommunens service och bemötande av företag
Det fjärde målet under ekonomisk hållbarhet bedöms vara delvis uppfyllt och
dokumentet hänvisar till implementeringen av strategin för ett bättre företagsklimat.
Vidare hänvisas till fem företagarträffar som genomfördes under året 2020 och därav
två frukostklubbar samt Näringslivets galafest ställdes in.
Även för detta mål saknar vi mätbara indikatorer, men företagsklimatet enligt svenskt
näringsliv presenteras där Nynäshamns kommun störtdyker i placeringar och är en av
de sämsta företagskommunerna i Sverige. Trots detta anser den politiska ledningen
att målet – företag är nöjda med kommunens service och bemötande är delvis
uppfyllt.
Ett social hållbart Nynäshamn
Bedömningen från den politiska ledningen är att mål 2.1 om att ha en varierad
bostadsmarknad har uppfyllts till stor del. Till stöd för bedömningen har indikatorer
använts som inte är tillgängliga vid bedömning om målet är uppfyllt.
Däremot kan indikatorer för 2019 användas som påvisar ett lägre utfall än länet och
riket i genomsnitt. För att vidare förstärka måluppfyllelsen redovisas att arbetet med
bostadsförsörjning har skjutits upp på grund av pandemin. Trots detta är slutsatsen
för den politiska ledningen att målet är uppfyllt till stor del.
Nynäshamns kommun är och upplevs som tryggt
Under denna målsättning anser den politiska ledningen att målet uppfylls till stor del.
Punkt 2.2.1 som lyder ”arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande
tillsammans med relevanta aktörer” anses vara klart.
Inga av indikatorerna vid tidpunkten är mätbara, då ingen trygghetsundersökning är
presenterad för Nynäshamns kommun. Det bör därmed anses vara omöjligt att mäta
huruvida målen har uppfyllts.
Slutsats
Kommunstyrelsens utvärdering av verksamhetsplanen är inte baserad på evidens då
mycket relevant data saknas för året. Slutsats om vart kommunen befinner sig i
utvecklingen saknas det bevis för.
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Mätning av måluppfyllelse i verksamhetsplan samt bokslutet kan inte tolkas som ren
skönmålning av progressiva indikatorer. Skönmålning av måluppfyllelse behöver
stoppas för att kunna utveckla samt säkerställa en högre servicenivå till medborgare
och näringslivet.
Yrkande;
Socialdemokraterna yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna
verksamhetsberättelsen för 2020 med hänvisning till eget särskilt yttrande.
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen

Bilaga B

Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun
Västerby 2021-03-25

Särskilt yttrande gällande Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020
Bakgrund
Ett problem med att bedöma måluppfyllelsen är att det inte finns specifika mål att uppnå i det av fullmäktige
antagna Mål- och budgetdokumentet för 2020-2024 från Alliansen. I kommunstyrelsens verksamhetsberättelse görs
genomgående bedömningar av måluppfyllelse utifrån åtaganden och aktiviteter eller mål som inte är preciserade,
som t.ex. “progression” eller “regression”. Det är en missuppfattning att åtaganden och aktiviteter kan mäta
måluppfyllelse. Det är först när effekten av åtaganden och aktiviteter mäts som en bedömning av måluppfyllelse
kan göras. I många fall saknas också data, eftersom de undersökningar, som skulle mäta måluppfyllelsen, inte har
genomförts. Detta gäller t.ex. medborgarundersökningen. På sidan 40 står det att kansliavdelningen bland annat
har hanterat medborgarundersökningen. Men på andra ställen står det att medborgarundersökningen inte har
genomförts under 2020?
Här ges några konkreta exempel på de otydligheter och problem som vi ser när det gäller bedömning av
måluppfyllelsen i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.
Olika färgmarkeringar i grönt, gult och rött har använts för att visa på måluppfyllelse i lägre eller högre grad, vilket är
en bra idé. Däremot, att dessutom använda olika fyllnadsgrader av färgcirklar blir irrelevant och förvirrar mer än
förtydligar, inte minst som det ofta saknas mätningar av data, vilket egentligen innebär att måluppfyllelsen inte har
kunnat mätas. Vi bedömer att det har skett en sammanblandning av två modeller för att visualisera måluppfyllelse,
se bilaga 1.
På sidan 7 finns t.ex. en tabell där mål, bedömning och trend anges. Bedömning är gjord, men det finns inga
mätningar av måluppfyllelsen utan resultatet baseras på kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen.
Det finns också många mål som uttrycks som: “Verka för att … “ Dessa mål är i många fall bedömda som klara
utan att något resultat har uppnåtts eller att mätning ens har skett. Vi har svårt att se att sådana åtaganden kan
vara klara. Enligt vår mening måste vår kommun kontinuerligt arbeta med många av dessa åtaganden, se exempel
nedan:
KS mål 1.8 Kommunen har en ändamålsenlig infrastruktur. Bedömningen är att målet uppfylls delvis i år. Det
finns två åtaganden:
1.8.1 Verka för bättre kollektivtrafik och infrastruktur genom påverkan på stad och region. Status:
Klar.
1.8.2 Verka för att hållbara transporter som cykel- och kollektivtrafik ges bättre förutsättningar.
Status: Klar.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Som stöd för ovanstående anges:
“Kommunen har löpande under året följt upp och säkerställt avsiktsförklaringar kopplade till
Trafikverkets åtgärdsvalsstudier (ÅVS). Möten med Trafikverket finns redovisat i ett separat
dokument. Under perioden har det förekommit flera möten kopplat till ÅVS 73 samt ÅVS 225.
Kommunen träffar och uppvaktar regelbundet regionens och statens trafikaktörer för att framföra
kommunens krav och önskemål i kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor. Antal kontakter finns
redovisade separat. Under året har cirka 60 kontaktytor skett.”
I tabellen med indikatorer (mätningar) saknas resultat för gång- och cykelvägar samt för gator och vägar för 2020,
eftersom ingen medborgarundersökning har genomförts år 2020.
Det finns inga mätningar som visar på bättre kollektivtrafik och infrastruktur eller att hållbara transporter som cykeloch kollektivtrafik har givits bättre förutsättningar. Hur kan man då anse att målet är delvis uppfyllt? Bara det faktum
att man har haft möten med regionens och statens trafikaktörer har ju inte påverkat resultatet, om man inte har mätt
resultatet och/eller att kollektivtrafiken och infrastrukturen verkligen har förbättrats eller att hållbara transporter som
cykel- och kollektivtrafik har givits bättre förutsättningar i praktiken.
När det gäller Exploateringsplan 2020-2023, bilaga 1, har det blivit ett faktafel på sidan 5 under rubriken
Grödby/Trollstamalm. I kommentaren står det om GC-vägen, men den går mellan Grödby och Valsta och inte
mellan Grödby och Trollstamalm. Exploatören av Valsta har byggt GC-vägen, men den delen av GC-vägen, som
vår kommun skulle bygga enligt avtalet, dvs. mellan Valsta och Trollstamalm är inte ens påbörjad. Det enda som
har hänt är att marken för GC-vägen är inköpt av vår kommun sedan många år.
Yrkande
Vi yrkar att
●
●

●

måluppfyllelser i fortsättningen mäts med indikatorer och inte bedöms utifrån åtaganden och aktiviteter.
Först när resultatet av åtaganden och aktiviteter är mätta, kan en bedömning av måluppfyllelse göras.
indikatorer, som i fortsättningen väljs för att mäta måluppfyllelsen, finns tillgängliga vid tiden för
redovisningen av verksamhetsberättelsen. Nu finns det många exempel på indikatorer vars resultat finns
tillgängliga först i slutet av året medan verksamhetsberättelsen ska godkännas på våren.
redovisning av måluppfyllelse i fortsättningen visualiseras med grönt, gult och rött utan olika fyllnadsgrader

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunstyrelsen
i Barn- och utbildningsnämnden samt
i Kommunfullmäktige

BIlaga 1: Modeller för att visualisera måluppfyllelse

2021-03-25

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Sida 2 av 3

BIlaga 1: Modeller för att visualisera måluppfyllelse

Två modeller för att visualisera måluppfyllelse:
1. Trafikljus där färgerna rött, gult och grönt symboliserar graden av måluppfyllelse
2. Vattenglas där ett tomt glas, ett halvfullt glas och ett fullt glas symboliserar graden av måluppfyllelse

2021-03-25

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
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PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-03-25

§ 109/21
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KS/2020/0180/007

Internkontrollplan Kommunstyrelsen 2020 - Återrapportering
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020 –
återrapportering.

Ärendet

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

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020 –
återrapportering.

Yrkanden

Mikael Persson (L) och Agneta Tjärnhammar (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
_____

Beslutsunderlag

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

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-03-25

§ 110/21
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KS/2021/0022/042

Årsredovisning 2020 - Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

Reservationer och särskilda yttranden

Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga C.

Ärendet

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

Förvaltningens förslag till beslut

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

Yrkanden

Agneta Tjärnhammar (M), Patrik Isestad (S), Bengt-Göran Pettersson (KD) och Mikael Persson (L)
yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
______

Beslutsunderlag

Årsredovisning Nynäshamns kommun 2020
Nynäshamnsbostäder Årsredovisning 2020
Nynäshamnsbostäder Revisionsberättelse 2020
Tegeltraven Holding Årsredovisning 2020
Tegeltraven Holding Revisionsberättelse 2020

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga C

Nynäshamn, 2021-03-25
Kommunstyrelsen
Ärendenummer 110/21

Årsredovisning 2020 – Nynäshamns kommun.
En hembygd i kris och i förändring.
En kommuns främsta uppgift är att se till att varje människa får sina livsvillkor
tillfredsställda så långt som möjligt.
Detta är politikens ansvar och uppgift i motgång och medgång göra allt som står i vår
makt att förenkla livsvillkoren för våra medborgare. Vi politiker har tillsammans ställt
oss i främsta ledet och fått medborgarnas förtroende. Det kan låta tungt och svårt för
somliga. I en kris är det viktigt med samling och gemensamma krafttag, inte söka
konflikt utan att finna lösningar. Politiker må ha olika bakgrund, egna historier från
olika gator och olika tankar om plikt och rätt. I en kris är just olikheter en styrka att
finna nya lösningar.
Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Samhället går att förändra. Vi är
förändringsbenägna, vi är aldrig nöjda och vi är inte rädda för att riva upp och göra
rätt. En missad pass eller ett bakåt mål är lärdomar som tar oss framåt.
En spacklad och skönmålad årsredovisning.
Statsbidrag och gåvor i form av broar och vägar har räddat det ekonomiska resultatet.
Alliansens budget för år (2020) var redan när den beslutades underfinansierad med
38 miljoner kronor. Nynäshamns kommuns finansiella ställning har stärkts kraftigt
efter att den socialdemokratiskt ledda regeringen beslutat om extra statsbidrag på
grund av rådande pandemin. Detta har resulterar i att kommunens minskade
skatteintäkter kompenseras samt att den underfinansierade Alliansbudgeten får ett
överskott. Den underfinansierade budgeten är inte bara siffror i ett kalkylblad utan
också medarbetare som fått erfara uppsägningar samt medarbetare som fått arbeta
dubbelt när vikarier inte kallats in under brinnande pandemi. Bakom siffrorna om
vinst för koncernen och skönmålande Excel dokument finns välfärdstjänster som
inte blivit utförd, omsorg som fått stryka på foten samt skolbarn som inte uppnår
godkända betyg i skolan.
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. Årsredovisningen redovisar ett överskott långt över
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2 procent samtidigt som kraftiga försämringar genomförs i välfärden med
uppsägning och utebliven tillsättning av medarbetare i skola, förskolan,
parkförvaltning samt omsorgen.
Kommunen 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.
Detta innebär att kommunen tillfälligt under år 2020, inte sparar för att tillskjuta
resurser till omsorgen och skolan. Enligt prognosen tillfördes med det
socialdemokratiska budgetförslaget totalt 32 miljoner mer till välfärden istället för
till kommunalt överskott.
Den borgerliga alliansen presenterade istället en budget baserat på ett överskottsmål
med 2 procent och kraftiga besparingar på välfärden. M, Kd, L och C begärde
ytterligare nedskärningar på skola och omsorg med 11,3 miljoner och sommarjobb
och folkhälsa med 5,5 miljoner plus ett överskott med 32 miljoner kronor.
Utfallet i bokslutet när det är rensat från gåvor på 52 miljoner kronor (gång- och
cykelväg samt bro) samt extra statsbidrag från den socialdemokratiska regeringen
med 53,6 miljoner kronor skulle den borgerliga alliansens budget inte redovisat ett
överskott med 44,5 miljoner kronor. En oförändrad skatt samt ett högt ställt mål
för sparande innebär mindre välfärd till medborgaren.
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.
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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. Tur i oturen med
verkligheten som facit lyckades inte den borgerliga alliansen ambitionen och några
delar i välfärden räddades och den kommunala hemtjänsten såldes inte ut.
Utförsäljningen av den kommunala hemtjänsten stoppades av ett folkuppror under
namnet ”Tillsammans”.
Andra besparingar som socialnämndens borgerliga 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. Under 2020, påbörjade även den borgerliga
alliansen försök till att avveckla trygghetsboendet Balder.
En historiskt svag budget för skötseln av kommunens parker och renhållningen på
allmänna platser har under 2020, 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.
Tillsammans för Nynäshamn
Årsredovisningen beskriver en positiv ekonomisk utveckling efter att gåvor och
statsbidrag från den socialdemokratiskt ledda regeringen kommit kommunen till del.
Redovisningen nämner inte bristerna i kommunens kärnuppdrag och vilka effekter
den underfinansierade budgeten från den borgerliga alliansen fått på välfärden.
Redovisningen tar inte upp riskerna med det stagnerande bostadsbyggandet,
inflyttningen till kommunen och den svaga planberedskapen.
Det positiva inflyttningsnettot i kommunen är baserat på av Socialdemokraterna
tidigare beslutade bostads och samhällsbyggnadsprojekt. Vi ser med oro på den svaga
planberedskapen för nya samhällsbyggnadsprojekt i kommunen.
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!
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Socialdemokraterna yrkar:
Socialdemokraterna godkänner årsredovisningen och hänvisar samtidigt till eget
särskilda yttrandet.
Socialdemokraterna i Nynäshamn
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