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FORTSATT FRAMÅT FÖR HELA NYNÄSHAMN

Efter ett år som Kommunstyrelsens ordförande kan jag 

konstatera att vi under en utmanande tid för kommun

sverige och trots att vi under året tagit tag i flera gamla 

ekonomiska sorgebarn, med engångskostnader som följd, 

ändå kan visa upp ett positivt resultat.

Vi lägger 2019 till handlingarna med ett positivt resultat 

som uppgår till 12,9 mkr, vilket är lägre än budgeterat, men 

efter omständigheterna ändå rimligt godkänt. 

Det positiva resultatet, inte enbart ekonomiskt, är en 

början på vägen mot bättre näringslivsklimat och skol

resultat och där effektiviserade interna arbetssätt i förläng

ningen kommer att leda till högre kvalitet i de kommunala 

kärnuppdragen.  

Det är viktigt att ta ansvar för ekonomin när Nynäshamn 

växer. En välskött ekonomi lägger grunden för  möjlig heten 

att klara de ekonomiska utmaningarna och det stora invest

eringsbehovet framöver.   

Nynäshamns kommun kommer under de kommande 

åren att växa, vilket måste mötas med investeringar i 

 bostäder, skola, äldreomsorg och annan kommunal verk

samhet. Befolkningsökningen skapar större efterfrågan 

för trygghetsboenden för äldre men även andra typer av 

bostäder. Det är viktigt att vi formar Nynäshamns utveckling 

på ett sätt som behåller vår unika karaktär som en lands

bygdskommun i storstadens närhet. 

Alla våra resultat, ekonomiska och  verksamhetsmässiga, 

grundas på det arbete som varje dag utförs av våra kom

petenta och motiverade medarbetare vilket också har 

bidragit till att vi bland annat uppfyller vårt politiska mål om 

att vara en attraktiv arbetsgivare.  

Kommunstyrelsens ordförande 

Vi fortsätter på den inslagna linjen med prioriteringar på 

näringsliv och skola med investeringar i särskilt fokus. Vi står 

rustade att anta utmaningarna framåt med en  kompetent 

organisation, god ekonomistyrning och effektivt arbetssätt. 

Detta kommer att bidra till en trygg utveckling.

Harry Bouveng

Kommunstyrelsens ordförande (M)



Inledning
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Om Nynäshamns kommun

GEOGRAFI

Nynäshamn är den sydligaste kommunen inom Stock

holms län och den enda där du ser havshorisonten från 

fastlandet. Ingen som bor i kommunen har längre än nio 

kilometer till havet. Utöver fastlandet består kommunen av 

1 553 öar, varav 13 har åretruntboende.

Kommundelar

	Q Nynäshamn

	Q Sorunda 

	Q Ösmo

	Q Torö

Förbindelser

Med fyrfilig motorväg hela sträckan Stockholm – Nynäs

hamn ligger storstaden inom räckhåll. Med pendeltåget tar 

du dig till Stockholms city på 50 minuter och sedan enkelt 

vidare till Arlanda och resten av världen. 

NÄRINGSLIV

Nynäshamn är en tillväxtkommun. Det finns cirka 3 000 

företag inom kommunen och 7 544 arbetstillfällen. 

Näringslivet består av allt från stora företag som oljeraffina

deriet Nynas AB till enmansföretag. Nynäshamns kommun 

är idag den största arbetsgivaren med cirka 2 000 med

arbetare som tillsammans servar kommunens invånare och 

företagare.

Befolkning

	Q Antal invånare: 28 575 invånare per december 2019

	Q 2019 flyttade 2 091 personer in till kommunen och 

1 819 personer lämnade kommunen

Befolkningsförändringar under 2019

	Q Folkökning under året: 285

	Q Födda: 280

	Q Döda: 279

	Q Inrikes inflyttningar: 1 839

	Q Inrikes utflyttningar: 1 718

	Q Invandringar: 252

	Q Utvandringar: 101

MANDATFÖRDELNING
Parti 2006 2010 2014 2018

Centerpartiet 2 1 2 2

Kristdemokraterna 2 1 1 2

Liberalerna 2 3 3 2

Miljöpartiet 2 2 3 2

Moderaterna 10 12 10 10

Pensionärspartiet 2 1 1 1

Socialdemokraterna 17 15 11 10

Sorundanet Nynäshamns 

kommunparti 1 2 3 4

Sverigedemokraterna 1 2 4 6

Vänsterpartiet 2 2 3 2

Samtliga partiers mandat 41 41 41 41



7Inledning 7

NYNÄSHAMNS KVALITET I KORTHET 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett verktyg för 

att jämföra kommuner med varandra ur ett medborgar

perspektiv.

Nynäshamns kommun har deltagit i undersökningen 

KKiK som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

sedan år 2012. Rapporten består av tre huvudområden.

	Q Barn och unga

	Q Stöd och service

	Q Samhälle och miljö

All statistik är inte inrapporterad från Sveriges kommuner 

till SCB för 2019, dock visar rapporten 3 års statistik och ger 

ändå en indikation på Nynäshamns Kommuns kvalitet jäm

fört med övriga kommuner. När KKiKresultaten redovisas

använder SKR en färgkodning där de 25 procent av kom

munerna som har bäst resultat får grön markering, de

25 procent av kommunerna som har sämst resultat får röd 

markering och resterande kommuner med medelresultat

får gul markering. Färgen i tabellen visar alltså Nynäshamns 

resultat i förhållande till övriga kommuner, och inte en gra

dering av om resultatet är bra eller dåligt.
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BARN OCH UNGA 
2017 2018 2019

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)                94                91                63

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal               5,5               5,1                  -

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 153 566 153 034                  -

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet 

i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)                76                72                 74

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)             92,6             92,7             88,2

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)             82,0             84,0             86,7

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)             84,7             85,3              87,9

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)                  -             51,3                  -

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev        100 588       102 875                  -

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)             55,6             50,0             55,8

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)             64,4             65,9             66,7

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev         25 974        122 863                  -

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek,  

antal/1 000 inv 0-20 år             58,5             43,8                  -

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år                24                25                  -

Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)                  - 19                  -

OBS! Om rapport skrivs ut i svartvitt kan det vara svårt att se förhållande till 

andra kommuner

           25 %  

bästa

              50  %  

mittersta

           25 %  

sämsta

Gällande att få plats på förskola på önskat datum finns en 

sjunkande trend för Nynäshamns Kommun, det är en lägre 

andel (63 procent) som får plats på önskat datum 2019 

än tidigare år. Men andelen är fortfarande något högre 

än medel för deltagande kommuner, som är 59 procent 

(2019). Nynäshamns Kommun har haft en positiv utveck-

ling av andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkes-

program och för 2019 så tillhör kommunen  bland de 25 

procent av kommunerna som har högst andel behöriga, 

andelen som går i kommunala  skolor med behörighet är 

86,7 procent, 2019. Kommunen har dock en sjunkande 

trend av elever i årskurs 6 med lägst betyg E i matematik 

88,2 procent. 2019. På risknivå kan man se att skolresulta-

ten varierar mycket mellan kommunerna och mycket mel-

lan flickor och pojkar.
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STÖD OCH OMSORG
2017 2018 2019

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, 

andel (%)               -             88                -

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 

försörjningsstöd, andel (%)             89             70              93

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, 

medelvärde             30             38              57

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv        3 666        3 742                -

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum 

avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde               -               -                4

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)               -               -              80

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker 

som är viktiga, andel (%)               -             69                -

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK 

enl SFB, kr/inv        7 066        6 987                -

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet 

inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde             22             53              78

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 

dagar, medelvärde             10             10                 8

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng                 -                       -              80

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)             84             82              74

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)             90             90              87

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+    202 646    193 947                -

OBS! Om rapport skrivs ut i svartvitt kan det vara svårt att se förhållande till 

andra kommuner

        25 %  

bästa

        50 % 

mittersta

         25 %  

sämsta

Kostnaden för äldreomsorg i Nynäshamns Kommun är 

bland de lägsta i Sverige. Nynäshamns äldreomsorg har 

25 procent lägre kostnad per innevånare som är 80 år 

och äldre än referenskostnaden för samtliga kommuner 

i Sverige. Även kostnaden för Individ- och familjeomsorg 

är 16,2 % lägre än referenskostnaden. Brukarbedöm-

ningen inom äldreomsorgen både inom särskilt boende  

och hemtjänst har en sjunkande trend och kan vara ett 

tecken på en allt för ekonomiskt pressad verksamhet. Hög 

personal omsättning har påverkat att handläggningstiderna 

för beslut om försörjningsstöd, dock visar statistiken på en 

förbättring  år 2019 på antalet vuxna med avslutat försörj-

ningsstöd och som inte har återkommit om ytterligare stöd 

från Kommunen.
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SAMHÄLLE OCH MILJÖ
2017 2018 2019

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)            98            94          100

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på 

en enkel fråga, (%)            58            69            69

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)            84            92            90

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng              -              -            63

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som 

börjat arbeta eller studera, andel (%)            52            80             -

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)            54            59              -

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 

dagar), andel (%)            22            52              -

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI            70            71              -

Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov, 

antal dagar              -            80              -

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till 

beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar              -            16              -

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person          515          530              -

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)         28,6         25,0         24,2

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)            34            32              -

OBS! Om rapport skrivs ut i svartvitt kan det vara svårt att se förhållande till 

andra kommuner

       25 %  

bästa

        50 % 

mittersta

       25 %  

sämsta

Andelen som tar kontakt med Nynäshamns Kommun via 

telefon som får direkt svar på en enkel fråga har en sti-

gande trend och kommunen är bland de 25 % av kommu-

nerna med bäst resultat. Nynäshamns Kommun har gått 

ifrån att ha en traditionell växel till ett kontaktcenter som 

hanterar enklare frågor som har bidragit positivt till service-

nivån till kommuninnevånarna. Andelen miljöbilar inom 

kommunorganisationen är relativt låg trots ett medvetet 

miljöarbete inom hela kommunorganisationen.



Förvaltningsberättelse
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Översikt över  
verksamhetens utveckling

Om förvaltningsberättelsen
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergrip

ande och tydlig bild av Nynäshamns kommuns verk

samhet enligt den struktur som anges i lagen om 

kommunal bokföring och redovisning (LKBR) som bör

jade gälla från och med den 1 januari 2019. Huvudsak

ligt fokus i förvaltningsberättelsen är den kommunala 

koncernen som ger en bild av den samlade kommu

nala verksamheten, oberoende av hur verksamheten är 

org aniserad, men ger även en bild över den kommu

nala verksamheten separat som inte bedrivs i bolags

form.

I Nynäshamns kommunkoncern ingår både hel 

och delägda bolag samt kommunalförbund och 

samverkans organ. Det enskilt största bolaget är det 

helägda dotter bolaget AB Nynäshamnsbostäder. Mer 

information om vilka bolag och kommunala förbund 

som ingår i Nynäshamns kommunkoncern finns att 

läsa under avsnittet Kommunkoncernen i förvaltnings

berättelsen.

På nästa sida presenteras en översikt av Nynäshamns 

kommuns ekonomiska utveckling under de senaste 8 åren 

samt reflektioner kring kommunens framtida ekono

miska utman ingar. Tabellerna nedan presenterar Nynäs

hamns kommun inklusive bolag och kommunalförbund, 

som refereras till som kommunkoncernen. Den verksam

het som inte bedrivs i bolagsform refereras till som Nynäs

hamns kommun.
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Nynäshamns kommun – 8 år i sammandrag

Nynäshamns kommun inklusive bolag och kommunal

förbund (kommunkoncernen)

KONCERNEN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Resultaträkning (tkr)

Skatteintäkter  963 187     997 129     1 030 144     1 072 747     1 125 077     1 183 252     1 223 706     1 255 926    

Generella 

statsbidrag, 

skatteutjämning  185 782     181 396     211 792     217 056     246 790     241 492     250 036     268 110    

Verksamhetens 

intäkter  472 874     468 682     441 766     465 019     525 553     526 226     671 822     566 257    

Summa intäkter  1 621 843     1 647 207     1 683 702     1 754 822     1 897 420     1 950 970     2 145 564     2 090 293    

   

Verksamhetens 

kostnader – 1 516 592    – 1 491 669    – 1 546 714    – 1 600 767    – 1 761 107    – 1 822 142    – 2 003 659    – 1 955 646    

Avskrivningar – 74 540    – 74 122    – 75 094    – 81 983    – 80 334    – 87 353    – 97 392    – 106 156    

Finansiella intäkter/

kostnader – 34 740    – 47 471     233 739     41 484    – 12 372    – 11 346    – 9 801    – 7 394    

Extraordinära 

intäkter/kostnader – 1 945    – 5 286     1 626    – 1 763     6 090    – 3 545     –        –       

Summa kostnader – 1 627 817    – 1 618 548    – 1 386 443    – 1 643 029    – 1 847 723    – 1 924 386    – 2 110 852    – 2 069 196    

   

Periodens resultat – 5 974     28 659     297 259     111 793     49 697     26 584     34 712     21 097    

   

Balansräkning (tkr)  

Totala tillgångar  2 355 099     2 684 086     2 609 520     2 939 648     3 078 994     3 194 090     3 184 650     3 195 745    

Eget kapital  647 931     675 090     997 094     1 111 815     1 161 395     1 187 981     1 214 302     1 242 102    

Långfristiga skulder  1 322 979     1 581 503     1 212 580     1 239 893     1 245 810     1 246 512     1 299 023     1 305 471    

   

Finansiella nyckeltal  

Totala 

pensionsförpliktelser  692 259     758 526     745 304     738 140     736 639     731 901     732 530     733 365    

Investeringar (netto)  114 477     415 248     99 157     239 150     227 676     127 158     219 352     233 836    

Resultat i % av 

skatteintäkter och 

bidrag – 1 % 2 % 24 % 9 % 4 % 2 % 2 % 1 %

Avskrivningar % av 

nettokostnader 7 % 7 % 6 % 7 % 6 % 6 % 7 % 7 %

Soliditet (inklusive 

pensionsskuld), % 2,71 % 1,84 % 15,13 % 18,08 % 19,75 % 20,20 % 21,63 % 23,06 %

Egenfinansierings

grad, % 60 % 25 % 376 % 81 % 57 % 90 % 60 % 54 %
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KOMMUNEN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Resultaträkning (tkr)

Skatteintäkter  963 187     997 129     1 030 144     1 072 747     1 125 077     1 183 252     1 223 706     1 255 926    

Generella 

statsbidrag, 

skatteutjämning  185 782     181 396     211 792     217 056     246 790     241 492     250 036     268 110    

Verksamhetens 

intäkter  300 148     299 355     292 852     319 514     377 943     358 376     499 009     386 126    

Summa intäkter  1 449 117     1 477 880     1 534 788     1 609 317     1 749 810     1 783 120     1 972 751     1 910 162    

   

Verksamhetens 

kostnader – 1 404 399    – 1 385 890    – 1 445 052    – 1 503 615    – 1 668 937    – 1 708 060    – 1 880 345    – 1 828 291    

Avskrivningar – 49 330    – 49 286    – 51 574    – 57 928    – 53 512    – 58 445    – 68 806    – 69 048    

Finansiella intäkter/

kostnader – 5 079    – 20 276    – 11 789     53 062    – 3 897    – 3 778    – 183     76    

Extraordinära 

intäkter/kostnader  –        –        –        –        –        –        –        –       

Summa kostnader – 1 458 808    – 1 455 452    – 1 508 415    – 1 508 481    – 1 726 346    – 1 770 283    – 1 949 334    – 1 897 263    

   

Periodens resultat – 9 691     22 428     26 373     100 836     23 464     12 837     23 417     12 899    

   

Balansräkning (tkr)  

Totala tillgångar  1 350 234     1 680 500     1 713 648     2 071 990     2 123 615     2 221 076     2 145 429     2 155 404    

Eget kapital  555 785     578 213     604 586     705 422     728 886     741 723     755 474     778 050    

Långfristiga skulder  465 876     730 468     734 357     834 108     777 905     779 237     784 097     790 923    

Finansiella nyckeltal  

Totala 

pensionsförpliktelser  691 906     758 108     744 844     737 603     736 001     731 123     731 274     731 868    

Investeringar (netto)  107 423     377 776     231 879     181 220     92 756     101 860     97 136     203 000    

Resultat i % av 

skatteintäkter och 

bidrag – 0,84 % 1,90 % 2,12 % 7,82 % 1,71 % 0,90 % 1,59 % 0,85 %

Avskrivningar % av 

nettokostnader 4 % 4 % 4 % 5 % 4 % 4 % 5 % 5 %

Soliditet (inklusive 

pensionsskuld), % – 2,10 % – 2,83 % 0,14 % 6,04 % 8,27 % 8,96 % 10,72 % 12,66 %

Egenfinansierings

grad, % 37 % 19 % 34 % 88 % 83 % 70 % 95 % 40 %

   

Övrigt  

Antal 

kommuninvånare  26 481     26 743     26 975     27 439     27 703     28 048     28 224     28 575    

Antal anställda i 

kommunen  1 850     1 858     1 845     1 940     2 016     2 050     1 973     1 884    

Skattesats kommun, %  19,83  19,83  19,83  19,83  19,85  19,85  19,85  19,85 

Skattesats region, %  12,10     12,10     12,10     12,10     12,08     12,08     12,08     12,08    

Skattesats kommun 

och region, %  31,93     31,93     31,93     31,93     31,93     31,93     31,93     31,93    
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Positiva resultat har stärkt Nynäshamns kommuns 

finansiella ställning

Nynäshamns kommun, inklusive kommunala bolag och 

kommunalförbund (kommunkoncernen) redovisade ett 

positivt resultat på 21,1 mkr 2019 (34,7 mkr 2018). Kom

munkoncernens soliditet (eget kapital i förhållande till 

kommunens totala tillgångar) ökade till 22,59 procent. 

Soliditeten har förbättrats betydligt de senaste sex åren 

på grund av att koncernen har redovisat positiva  resultat, 

investeringsnivåer där större andel har finansierats med 

egna medel, men även att koncernens totala pensions

åtaganden har planat ut. Soliditet på över 20 procent för 

kommunkoncernen inklusive totala pensionsåtaganden 

är en bra och ekonomiskt hållbar nivå och det speglas 

också i ägardirektiven till AB Nynäshamnsbostäder, där det 

bland annat anges att bolaget ska ha en soliditet på över 

20 procent. 

Kommunen redovisade ett resultat på 12,9 mkr 2019 

(23,4 mkr 2018). Även Nynäshamns kommuns balans

räkning har stärkts. Soliditeten ökade till 12,3 procent och 

har ökat varje år de senaste sex åren tack vare positiva 

resultat. Att soliditet förbättrats i kommunen är bra, efter

som det säkerställer att inte kommunens skuldsättning 

ökar i för snabb takt och är en viktig indikator på att kom

munen har en god ekonomisk hushållning. Kommunfull

mäktige antog i december 2019 nya långsiktiga finansiella 

mål där de bland annat anger att även kommunen på lång 

sikt ska eftersträva en soliditet på över 20 procent.

Minskad ökningstakt av skatteintäkter 

och generella bidrag 

Kommunens totala skatteintäkter och generella bidrag 

uppgick till 1 524 mkr 2019 (1 474 mkr 2018). Öknings takten 

har i snitt varit 4,7 procent de senaste tio åren, på grund av 

att skatteunderlaget har gynnats av en stark  ekonomi med 

hög sysselsättning. Enligt senaste prognos från Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) kommer öknings takten 

i Nynäshamns kommuns skatteintäkter och bidrag att 

minska till en ökningstakt på cirka 3 procent per år, mot

svarande cirka 50–65 mkr per år de kommande fem åren. 

Befolkningsökning och kraftig förändring av 

demografi

Nynäshamns kommun tillhör en tillväxtregion och kom

munens invånarantal har vuxit i snitt med 1 procent per 

år de senaste tio åren och Nynäshamns kommun har 

per november 2019 totalt 28 575 invånare. Tillväxten är 

positiv och oerhört viktig för kommunens utveckling, 

men samtidigt har andelen som är äldre och unga rela

tivt  andelen som yrkesarbetar i Nynäshamns kommun 

 successivt förändrats under den senaste tioårsperioden. 

Invånare 69 år eller äldre har ökat med i snitt 5 procent per 

år den senaste tioårsperioden och antalet unga 0–18 år 

har ökat i genomsnitt med 2 procent per år. Befolknings

ökning och en kraftig demografisk förändring skapar väx

ande behov av bostäder, lokaler, infrastruktur, omsorg och 

service. Verksamhetskostnaderna inom äldreomsorg samt 

barn och unga kommer att öka med cirka 20–30 mkr per 

år de kommande fem åren på grund av kommunens väx

ande andel unga och äldre, vilket innebär en total kost

nadsökning av kommunens verksamhetskostnader på 4–5 

procent per år de kommande fem åren.

Stort investeringsbehov kommande år

Investeringarna uppgick till totalt 254 mkr för  koncernen 

och 203 mkr för Nynäshamns kommun 2019, vilket är 

en betydligt högre nivå än snittet de senaste tio åren. 

Nynäshamns kommun har likt övriga kommuner i  Sverige 

många fastigheter byggda på 1960 och 1970talen med 

stort renoveringsbehov, samtidigt som behovet av nya 

förskolor, skolor och boenden för äldre har ökat på grund 

av en växande befolkning och förändrad demografi. 

Det finns ett stort behov att behålla investeringstakten i 

många år framöver.

Det är viktigt att noga följa konsekvenser av invest

eringsbeslut, om kostnaden för avskrivningar och rän

tor i kommunens resultaträkning ökar i en snabbare takt 

än ökningstakten av kommunens totala verksamhets

kostnader så leder det till ökade krav på effektivisering av 

den löpande verksamheten.

Hur ska ett ökat investeringsbehov finansieras?

Under de senaste fem åren har kommunkoncernens 

invest er ingar finansierats till 50–90 procent med egna 

medel och motsvarande siffra för kommunen har varit 

mellan 40 och 95 procent. Egna medel definieras för

enklat som koncernens/kommunens resultat plus avskriv

ningar. Om investeringar finansieras helt med egna medel 

är egenfinansieringsgraden 100 procent. Om investeringar 

finansieras till större andel lånade medel, så gör det även 

att kommunens skuldsättningsgrad (skuld i förhållande till 

totala tillgångar) ökar, ränterisken ökar och kommunens 

soliditet (eget kapital i förhållande till totala tillgångar)  sjunker. 

En alltför hög skuldsättning idag får stora konsekvenser för 

nästa generations kommuninvånare. Kommunfullmäktige 

har därför antagit nya riktlinjer i december 2019 som anger 

att en långsiktig målsättning är att ha en egenfinansierings

grad på mellan 50 och 100 procent. 
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Hur ska Nynäshamns kommun uppnå 

en budget i balans?

Ökningstakten på skatteintäkter och generella bidrag för

väntas minska på grund av en svagare konjunktur, medan 

kostnadstrycket i kommunens kärnverksamheter ökar på 

grund av befolkningstillväxt och demografiförändringar. 

Nya äldreboenden, skolor och förskolor behövs – och de 

som redan finns är i behov av underhåll. Hur ska Nynäs

hamns kommun uppnå en budget i balans kommande år? 

Nynäshamns situation är inte unik, utmaningarna är 

 liknande i en majoritet av Sveriges kommuner och 110 av 

Sveriges 290 kommuner förväntas redovisa ett negativt 

resultat för bokslutsåret 2019. Ytterligare bidrag från  staten 

till Sveriges kommuner, fortsatta effektiviseringar av kom

munernas verksamhet, digitalisering, innovativa lösningar 

och arbetssätt samt kommunala skattehöjningar är lös

ningar som diskuteras runtom i Sveriges kommuner för 

att behålla eller öka kvaliteten i den kommunala välfärden. 

Långsiktig planering, prioritering av kommande invest

eringar, prioritering mellan verksamheter, i god tid ana

lysera alternativ och konsekvenser av olika beslut i ett 

helhets perspektiv är några viktiga verktyg för att möta de 

utman ingar som Nynäshamns kommun står inför.
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Den kommunala koncernen

Nämnder Förvaltningar Rådgivande grupper

Kommunägda bolag Samverkansorgan

Samordnings-  

och uppföljnings ansvar 

mot samtliga förvalt-

ningar

KommunfullmäktigeValnämnd Revision

Barn- och 
 utbildningsnämnden

Ordf. Marcus Svinhufvud (M)

Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden

Ordförande Daniel Adborn (L)

Socialnämnden

Ordf. Antonella Pirrone (KD)

Kommunstyrelsen

Ordförande Harry Bouveng (M)

Kultur- och  fritidsnämnden

Ordf. Maria Gard Günster (C)

Kommunstyrelse-
förvaltningen

Kommundir. Carolina Pettersson

Barn- och 
 utbildningsförvaltningen

Förv. chef Lina Axelsson Kihlbom

Miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen

Förvaltningschef Alf Olsson

Socialförvaltningen

Socialchef Marlen Terrell

Nynäshamns Mark AB 50 %
Styrelseordförande Jonas Nilsson

VD Thomas Andersson

Kvastbindaren AB 100 %

Styrelseledamot Alf Olsson

Letupa AB 100 %

Styrelseledamot Dan Olén

AB Nynäshamnsbostäder 100 %
Styrelsordf. Tommy Cumselius (M)

VD Sanja Batljan

Alkärrsplans Utvecklings AB 19 %
Styrelseordförande Gjert Brun

VD Terje Kojedal

SRV återvinning AB 20 %
Styrelseordförande Göran Svensson

VD Mette Holst

Gemensamt med Haninge,  
Botkyrka, Huddinge, Tyresö, Ekerö, 

Nykvarn, Salem och Södertälje

Gemensamt med Haninge

Gemensamt med Haninge  
och Tyresö

Gemensamt med Haninge,  
Botkyrka, Huddinge, Salem      

och Tyresö

Gemensamt med Haninge,   
Tyresö, Försäkringskassan,  

Arbets förmedlingen och SLL

Södertörns 
 brandförsvarsförbund

Södertörns 
 upphandlingsnämnd

Södertörns miljö- och 
 hälsoskyddsnämnd

Södertörns 
 överförmyndarnämnd

Samordningsförbundet  Östra 
Södertörn

Kommunala  pensionärsrådet

Rådet för 
 funktionshinderfrågor

Näringslivs beredningen
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KOMMUNEN

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kom-

munens nämnds- och förvaltningsorganisation och kom-

munala bolag. Nynäshamns kommun består av fyra 

förvaltningar och sex hel- eller delägda bolag. Varje för-

valtning är underordnad en nämnd. Kultur- och fritidsverk-

samheten ingår i Barn- och utbildningsförvaltningen men 

har en egen nämnd. Nämnderna består av folkvalda poli-

tiker och förvaltningarna av anställd personal. Kommun-

fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och 

har till uppgift att bland annat fastställa vilka nämnder som 

ska finnas, välja ledamöter och ersättare till Kommun-

styrelsen, facknämnderna och de kommunala bolagen 

och fastställa kommunens budget. Därtill finns ett antal 

kommunalförbund och samverkansorgan. 

Valnämndens uppgift är att på lokal nivå ansvara för 

genomförandet av val till bland annat riksdag, kommun-

fullmäktige och regionfullmäktige. Kommunrevisionen 

består av förtroendevalda revisorer som granskar om kom-

munens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt 

och säkert sätt samt om räkenskaperna är rättvisande. 

Skälen till att Nynäshamns kommun driver viss verk-

samhet i bolagsform eller samverkansorgan är dels 

 organisatoriska, dels ekonomiska. Den verksamhet som 

drivs i bolagsform är verksamhet som är konkurrensutsatt 

och drivs på affärsmässiga grunder eller tillsammans med 

annan ägare. Den verksamhet som drivs i samverkans-

organ eller förbund är verksamhet som framför allt drivs 

tillsammans med annan kommun. Syftet med samord-

ningen är en mer kostnadseffektiv samlad verksamhet. För 

förtydligande av vad som ingår i den sammanställda redo-

visningen, se avsnittet Redovisningsprinciper.

Kommunägda bolag 

AB Nynäshamnsbostäder är Nynäshamns kommuns 

helägda bostadsföretag. Bolaget äger och förvaltar bo-

städer och lokaler inom Nynäshamns kommun. Bolaget 

bildades 1995 efter att tidigare ha bedrivits i stiftelseform 

(1946–1994). Bolaget äger ett dotterbolag, Tegeltraven 

Holding AB. 

Letupa AB är ett helägt dotterbolag till Nynäshamns 

kommun. Bolaget äger en exploateringsfastighet. 

I slutet av 2017 förvärvade kommunen Kvastbindaren 

Fastighets AB. Bolaget äger en fastighet i Ösmo där kom-

munen har verksamhetslokaler.

Nynäshamns Mark AB har sitt säte i Nynäshamn och 

ägs till lika delar av Stockholms Hamn AB och Nynäshamns 

kommun. Bolaget äger och förvaltar markområden och 

vissa anläggningar som verksamheten i Nynäshamns hamn 

disponerar. Bolaget har inga anställda. 

Alkärrsplans Utvecklings AB registrerades 2008 med 

syfte att utveckla centrumområdet i Nynäshamn till en 

sammanhållen anläggning med vårdcentral, butiker, bo-

städer med mera. Nynäshamns kommuns ägarandel av 

bolaget uppgår till 19 procent. Resterande del ägs av Orkla 

Eiendom AS och Utstillingsplassen Eiendom AS med var-

dera 40,5 procent. Bolagets verksamhet består dels av 

projekt ering och planläggning av köpcenter, dels av 

 ut hyrning av lokal för vårdcentral och övriga verksamheter.

SRV återvinning AB ägs av fem kommuner på Söder-

törn: Nynäshamn, Huddinge, Haninge, Botkyrka och 

Salem. Kommunerna har gett SRV i uppdrag att sköta 

insamling och hantering av hushållssopor. Det är även 

SRV som fakturerar dessa tjänster. Verksamheten  om fattar 

insamling och förädling av återvinningsmaterial, bränsle 

och avfall samt deponering. 

Samverkansorgan och förbund 

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en 

överförmyndarnämnd. Nynäshamns kommun har i sam-

verkan med Botkyrka, Huddinge, Haninge, Tyresö och 

Salem en gemensam nämnd, Södertörns överförmyndar-

nämnd. Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och 

kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltar-

skap. 

År 2008 slog kommunerna Haninge, Nynäshamn och 

Tyresö ihop sin miljö- och hälsoskyddstillsyn och bildade 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. För bundets 

uppdrag är att bedriva den prövning och tillsyn som kom-

munerna är skyldiga att utföra enligt miljöbalken, livs-

medelslagen och angränsande lagar, förordningar och 

föreskrifter. Nynäshamn har en medlemsandel på 17,9 pro-

cent, Haninge 52,5 procent och Tyresö 29,6 procent. 

Nynäshamns kommun har tillsammans med Haninge 

kommun bildat Södertörns upphandlingsnämnd. Upp-

handlingsnämnden ansvarar för all upphandling som rör 

Nynäshamns och Haninge kommun.

Södertörns brandförsvarsförbund bildades 1993 och 

Nynäshamns kommun är tillsammans med nio andra 

 kommuner medlemmar i förbundet. Södertörns brand-

försvarsförbund ansvarar för räddningstjänsten på Söder-

törn. De har i uppdrag att bidra till att kommuninvånarna 

känner sig trygga och säkra i sin kommun. 

Samordningsförbundet Östra Södertörn har sedan 

2007 utvecklat samarbeten mellan myndigheter och 

andra partners kring personer med behov av samordnat 

stöd för att de lättare ska kunna försörja sig själva. Sam-

verkan sker mellan Försäkringskassan, Arbetsförmed-

lingen, Region Stockholm och kommunerna Haninge, 

Nynäshamn och Tyresö.
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Nynäshamns kommun är som organisation medlem 

i ett antal branschföreningar, till exempel Sveriges Kom-

muner och Regioner (SKR) och kommuner i Stockholms 

län (Storsthlm). 

Privata utförare

Kommunen anlitar privata utförare inom några områ-

den. Skälen till att Nynäshamns kommun anlitar privata 

 ut förare är framför allt för att erbjuda medborgarna valfri-

het. Verksamheten avseende personlig assistans övergick 

helt till privata utförare under 2019. Kommunens assistans-

verksamhet drivs från den 1 maj 2019 på entreprenad av 

företaget Carelli Assistans. Anledningen till att den person-

liga assistansen har upphandlats enligt lagen om offent-

lig upphandling (LOU) är kommunens ökade kostnader 

för verksamheten och att antalet brukare har minskat. De 

personer som har beslut om personlig assistans kommer 

att få samma hjälp som tidigare men av extern  utförare. 

Lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att personer 

med hemtjänst i Nynäshamns kommun kan välja bland de 

 utförare som kommunen godkänt. Nynäshamns kommun 

 bjuder in företag att ansöka om att bli utförare av hem-

tjänst.  Följande företag är godkända hemtjänstutförare: 

 Löt stugans hemtjänst, Malins hemtjänst, Norbergs Omsorg 

& Service, Sjöströms hemservice och Tredje handen. Hem-

tjänst erbjuds också i kommunal regi. 

I Nynäshamns kommun finns det fem fristående för-

skolor och en fristående grundskola som bedrivs i enlighet 

med gällande lagar, förordningar och myndighets före-

skrifter. Interkommunal ersättning utgår i de fall elever har 

placering på skolor som bedrivs av andra huvudmän. Bolag 

och förbund som konsolideras i de sammanställda räken-

skaperna för koncernen

BOLAG OCH FÖRBUND SOM KONSOLIDERAS 
I DE SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPERNA FÖR 
KONCERNEN
Bolagen och kommunal förbundet 2019 2018 2019

(miljoner kronor) Kommunen 
äger, %

Intäkter Kostnader Resultat Resultat Invest

AB Nynäshamnsbostäder 100 179,8 – 165,0 14,8 12,4 49,4

Tegeltraven Holding AB 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kvastbindaren Fastighets AB 100 1,6 – 1,3 0,3 – 0,8 0,0

Nynäshamns Mark AB 50 0,1 – 0,1 0,0 0,0 0,0

Alkärrsplans Utveckling AB 19 8,7 – 5,1 3,5 3,3 0,0

Södertörns Miljö och hälsoskyddsförbund 17,9 36,7 – 35,2 1,5 – 0,1 0,0

Letupa AB 100 0,0 – 0,1 – 0,1 0,2 0,0

I tabellen ovan redovisas de bolag och kommunalförbund 

som ingår i de sammanställda räkenskaperna för koncer-

nen. I tabellen redovisas intäkter och kostnader till 100 

procent, men konsolideras utifrån den ägarandel som 

framgår i tabellen.
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Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning

Enligt lagen om kommunal bokföring och  redovisning 

(LKBR) ska förvaltningsberättelsen innehålla  upplysningar 

om sådant som inte framgår av resultaträkning och 

balansräkning, men som är viktiga för bedömningen av 

kommun koncernens resultat och ekonomiska ställning.

Vad som händer i omvärlden, till exempel konjunktur, 

politiska beslut, global befolkningstillväxt, lagar och regler 

och miljöarbete har stor påverkan på Nynäshamns kom

mun, medborgare, verksamhetens ekonomi och utform

ning av mål och riktlinjer. Det här avsnittet innehåller 

upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och 

ekonomisk ställning samt analys av väsentliga risker och 

 osäkerhetsfaktorer.

OMVÄRLDSANALYS 

Mild lågkonjunktur väntar 2020

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) räknar med att 

Sverige går in i en mild lågkonjunktur under 2020 och 

att den kommer att fortsätta under 2021. SKR:s bedöm

ning är att BNP ökar med strax över 1 procent 2020 och att 

arbetslösheten stiger till drygt 7 procent, trots att arbets

kraftsdeltagandet sjunker något. Sverige har de senaste 

åren gynnats av stark export, bland annat tack vare kron

försvagningen. Nu börjar dock världskonjunkturen vika, 

på grund av den osäkerhet som råder kring bland annat 

Brexit och handelskrig. Detta drabbar i särskilt hög grad 

den svenska exportmarknaden, vilket innebär att tillväxten 

inte har samma förutsättningar att få ett positivt stöd från 

exporten. I Europa, liksom i Sverige, är penning politiken 

som mot medel i relativt hög grad uttömd. Det gör att sta

terna måste använda finanspolitiska medel för att stimu

lera ekonomin. Det osäkra läget samt svaga statsfinanser 

i många europe iska länder gör dock att många länder 

avvaktar. Svenska staten har starka finanser, med en låg 

Maastrichtskuld och ett positivt offentligfinansiellt spa

rande under de senaste åren. 

Demografin ställer höga krav på 

kommunsektorns finanser

SKR och andra prognosinstitut och organisationer kon

staterar att befolkningsförändringar ställer höga krav på 

kommunernas och regionernas finansiering kommande 

år. I juni 2019 presenterade Finansdepartementet en ana

lys som visade att med oförändrat välfärdsåtagande skulle 

gapet mellan intäkter och kostnader öka till 90  miljarder 

kronor år 2026. Skälet är att kostnaderna per invånare 

för barn, unga och äldre är så pass mycket högre än för 

befolkningen i arbetsför ålder och att det är just de äldre 

och unga som ökar snabbt under den kommande tioårs

perioden. Dessutom kommer största delen av intäkterna 

från skatt på arbete, och den arbetsföra delen av befolk

ningen ökar väsentligt långsammare.

Normalt sett sker en tillfällig nedgång av sysselsätt

ningen i samband med ekonomiska kriser, vilket  påverkar 

skatteintäkterna till kommuner och regioner negativt 

under några år. Sedan finanskrisen 2008–2009 har  antalet 

 arbet ade timmar utvecklats mycket positivt i förhållande 

till det demografiska trycket. Kommande år ser vi dock 

att utvecklingen blir den omvända när det  demografiska 

trycket ökar medan sysselsättningen, av både demo

grafiska och konjunkturella orsaker, inte längre kan växa i 

samma takt som tidigare. Sveriges kommuner går nu in i 

en period där de demografiska behoven väntas öka snabb

are än sysselsättningen i ekonomin, vilken är basen för de 

kommunala skatteintäkterna. Kostnadstrycket stiger där

med snabbare än vad intäkterna förväntas göra.  Sveriges 

kommuner går in i ett allt svårare ekonomiskt läge och 

arbetar med effektiviserings och besparingsplaner för att 

få ihop budget och plan för perioden 2020–2024.
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Statliga neddragningar ökar trycket 

på kommunerna

Förutom trycket från demografin, framför allt det  växande 

antalet äldre och yngre, måste kommunerna hantera 

 konsekvenserna av att staten drar ned på sina resurser på 

ett sätt som övervältrar ansvaret till kommunerna.

Statens neddragning av Arbetsförmedlingen innan det 

utarbetats något annat alternativ, gör att kommunerna 

får ta ett allt större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Dels 

drar Arbetsförmedlingen ned antalet kontor, dels minskas 

ersättningen till de arbetsmarknadspolitiska programmen 

kraftigt. I och med detta dras antalet extratjänster ned, när 

de precis har börjat användas adekvat i kommunerna som 

ett sätt att få nyanlända in på arbetsmarknaden.

Ytterligare en fråga som försämrar kommunernas eko

nomi är Försäkringskassans striktare tolkningar av  personlig 

assistans och den låga uppräkningen av ersättningen för 

den statliga personliga assistansen, som bland annat kom

munerna utför. Detta har gjort att många kommuner får ta 

över ett allt större kostnadsansvar för personer med olika 

funktionsnedsättningar.

Stora investeringsbehov och ökad skuldsättning 

i Sveriges kommuner 

Den kommunala låneskulden fortsätter att öka som en följd 

av stora investeringsbehov och försämrade  resultat i kom

munsektorn, visar Kommuninvests årliga rapport ”Den kom

munala låneskulden”. Kommuninvests bedömning är att 

skuldsättningen fortsätter att öka också under kommande 

år och att prioriteringar mellan olika investeringar blir alltmer 

nödvändiga för att upprätthålla en ekonomi i balans.

Enligt Kommuninvests rapport ökade  kommunernas och 

regionernas skuldsättning med 52 miljarder kronor under 

2018 och uppgick till 656 miljarder kronor, vilket  motsvarar 

13,7 procent av Sveriges BNP. Den huvudsakliga  drivkraften 

bakom skuldökningen är fortsatt ökande investeringar till 

följd av en stark befolkningstillväxt, ökande inflyttning till 

städerna och omfattande renoveringsbehov av fastigheter 

byggda i slutet av 1960talet och början av 1970talet.

Kommuninvest bedömer att låneskulden kommer att 

fortsätta att öka de kommande åren som en konsekvens 

av den försämrade ekonomin i kombination med nödvän

diga investeringar. Kommuninvests bedömning är att pri

oriteringar mellan olika investeringar kommer att bli allt 

viktigare för att kommunerna ska upprätthålla balans i eko

nomin. Kommunerna klarar endast en begränsad period 

med lägre självfinansieringsgrad och ökad låneskuld så 

länge  intäkterna är tillräckliga för att täcka kostnaderna, 

 vilket kommer att bli en utmaning, och prioritering mellan 

olika investeringar blir allt viktigare.

HUR SER DET UT I NYNÄSHAMNS KOMMUN?

I stort sett alla Sveriges kommuner har många gemen

samma utmaningar, såsom demografi och stort behov av 

fastighetsunderhåll. Men förutsättningarna att möta de 

kommande utmaningarna skiljer sig åt mellan kommuner.

Nynäshamns kommun tillhör en tillväxtregion

Nynäshamns kommun tillhör en tillväxtregion och kom

munens invånarantal har vuxit i snitt med 1 procent per 

år de senaste tio åren. Prognosen är att befolkningen 

ska fortsätta växa med i snitt 1 procent per år. Tillväxten 

är positiv och skapar förutsättningar för att möta kom

mande utmaningar. Kommunen har de senaste tio åren 

 kunnat anställa fler medarbetare inom bland annat skola 

och äldre omsorg och tillsatt fler tjänster inom strategisk 

 planering, för att kunna hantera utbyggnad av infrastruktur, 

skolor och bostäder. Men verksamhetskostnaderna inom 

äldreomsorg samt barn och unga kommer att öka de kom

mande fem åren på grund av kommunens växande andel 

unga och äldre om inte verksamheterna hittar nya arbets

sätt. Detta innebär en total kostnadsökning av kommunens 

verksamhetskostnader på 45 procent per år de kom

mande fem åren.

Minskad ökningstakt av skatteintäkter 

och generella bidrag 

Kommunens totala skatteintäkter och generella bidrag upp

gick till 1 524 mkr 2019 (1 474 mkr 2018). Öknings takten har 

i snitt varit 4,7 procent de senaste tio åren, på grund av att 

skatteunderlaget har gynnats av en stark ekonomi med hög 

sysselsättning. Enligt senaste prognos från SKR kommer 

ökningstakten i Nynäshamns kommuns skatte intäkter och 

bidrag att minska till cirka 3 procent per år, motsvarande 

cirka 50–65 mkr per år de kommande fem åren. 

Skatteintäkter och generella bidrag
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Nynäshamns kommun har kostnadseffektiv 

kärnverksamhet

I SCB:s statistikdatabas kan man se kostnader för kom

muners kärnverksamheter, vad en ”normal”  referenskostnad 

per invånare är och om Nynäshamns kommun ligger över 

eller under referensvärdet. På så sätt får vi en indikation på 

hur kostnadseffektiv Nynäshamns kommuns kärnverksam

heter är relativt alla Sveriges kommuner. Tabellen nedan 

visar referenskostnader för Nynäshamns förskola, fritids

verksamhet, grundskola, gymnasie skola, individ och 

familjeomsorg samt äldreomsorg. Statistiken är från 2018 

års bokslut, men visar även statistik för åren 2015–2018. 

Tabellen visar att samtliga av  kommunens verksamheter 

har mellan 3–27 procents lägre kostnad per invånare än 

respektive referenskostnad för 2018. Att bedriva kostnads

effektiv verksamhet är en viktig förutsättning för att klara 

kostnader för växande befolkning med fler unga och äldre.

Nettokostnadsavvikelser

Nynäshamns kommuns äldreomsorg bland 

de mest kostnadseffektiva 

Nynäshamns kommun har under de senaste åren gjort 

effektiviseringar av äldreomsorgen. Kostnaden för äldre

omsorg per invånare i Nynäshamns kommun var enligt 

SCB:s databas 2018 totalt 25 procent lägre än referenskost

naden för samtliga kommuner i Sverige. Endast Emma

boda kommun har en lägre kostnad per invånare för 

äldreomsorg. Kostnadseffektiv verksamhet är i grunden bra 

så att varje skattekrona nyttjas på bästa sätt till nytta för alla 

medborgare, men kan leda till förhöjda verksamhetsrisker 

såsom hög personalomsättning, sjukskrivningar och för

sämrad brukarbedömning.

(%)
N

etto
ko

stn
ad

savvikelse 
äld

reo
m

so
rg

N
etto

ko
stn

ad
savvikelse 

in
d

ivid
- o

ch
 fam

iljeo
m

so
rg

N
etto

ko
stn

ad
savvikelse 

g
ym

n
asiesko

la

N
etto

ko
stn

ad
savvikelse 

g
ru

n
d

sko
la F-9

N
etto

ko
stn

ad
savvikelse 

fritid
sh

em
 in

kl. ö
p

p
en

 
fritid

sverksam
h

et

N
etto

ko
stn

ad
savvikelse 

fö
rsko

la in
kl. ö

p
p

en
 fö

rsko
la

–30

–20

–10

0

10

20

30

2018201720162015

Nynäshamns kommun har stärkt den 

finansiella ställningen

Nynäshamns kommunkoncern och kommun har stärkt 

den finansiella ställningen de senaste åren. Koncernens 

soliditet, som får ses som ett mått på finansiell stabilitet, är 

22,59 procent och kommunens soliditet är 12,3 procent, 

en markant förbättring bara under de senaste sex åren. 

Kommuner med negativ soliditet kommer att utsätta sina 

verksamheter för stora finansiella risker vid en ökad upp

låning, eftersom dessa kommuner redan har mer  skulder 

än bokförda tillgångar i sin verksamhet. 

Nynäshamns kommuns skattesats jämfört 

med övriga kommuner

Nynäshamns kommun har en skattesats på 19,85 kr. I 

Stockholmsregionen är det endast Österåker som har en 

högre skattesats än Nynäshamn men jämfört med samtliga 

kommuner i Sverige tillhör Nynäshamn den kategori med 

lägst kommunal skattesats i Sverige. Till vänster i grafen är 

de kommuner med lägst skattesats där de flesta av kom

munerna i Stockholmsregionerna ingår. Snittet i riket är en 

kommunal skattesats på 20,74 kr. (Källa: SCB 2018). Den 

totala skattesatsen inklusive skatt till Region Stockholm är 

för Nynäshamns Kommun 31,93 kr.

Jämförelse med övriga kommuner
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VERKSAMHETSRISKER

Nynäshamns kommun står inför en allt svårare ekono

misk situation. Ökningstakten i skatteintäkter och generella 

bidrag väntas bli lägre än snittet de senaste åren,  samtidigt 

som vi blir fler äldre och unga relativt den arbetsföra befolk

ningen, som har eller kan ha behov av kommunal service. 

Omvärldsriskerna, minskat skatteunderlag och de kraftiga 

förändringarna i demografin skapar även förhöjda verk

samhetsrisker och finansiella risker. 

Generella effektiviseringskrav kan påverka 

kvalitet på service och arbetsmiljö

Nynäshamns kommun har idag en kostnadseffektiv verk

samhet i äldreomsorgen och skolan. Ett ökat antal äldre 

och yngre i kommunen innebär därför ett ökat kostnads

tryck i kommunens kärnverksamheter. 

Den totala kostnadsökningen för kommunen beräk

nas till 45 procent om inte verksamheterna hittar nya sätt 

att arbeta. Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för 

kommunenoch kommunens verksamhet. För vissa perso

nalgrupper, särskilt lärare, omvårdnadspersonal och ingen

jörer finns det rekryteringssvårigheter redan idag. 

För att klara kommande utmaningar blir det viktigt att 

prioritera effektiviseringsmöjligheter och konsekvenser 

både på kort och lång sikt, tydligt kommunicera vad med

borgare kan förvänta sig för nivå på service samt att ta till

vara alla medarbetares kreativa lösningar och förslag för att 

uppnå optimala rutiner och processer i en ständig process 

av förbättringar.

Fokus på friskvårdssatsningar och strategier för rekry

tering och förbättrad arbetsmiljö, och effektivare persona

lanvändning är några av de områden som kommer att bli 

allt viktigare för att klara framtidens utmaningar.

Åldrande anläggningar och byggnader i 

Nynäshamns kommun 

Nynäshamns kommun har likt övriga kommuner i Sverige 

många fastigheter byggda på 1960 och 1970talen med 

stort renoveringsbehov. Samtidigt har behovet av nya för

skolor, skolor och boenden för äldre ökat på grund av en 

växande befolkning och förändrad demografi. Investering

arna uppgick till totalt 253 mkr för koncernen och 203 mkr 

för kommunen 2019, vilket är en betydligt högre nivå än 

snittet de senaste tio åren. Det finns ett stort behov att 

behålla investeringstakten i många år framöver. 

Åldrade anläggningar och byggnader i  kommunen 

medför risk för att underhåll och investeringar måste 

 tidigareläggas i förhållande till befintliga underhålls och 

investeringsplaner. Det gäller såväl VAanläggningar och 

kommunens verksamhetsfastigheter som kommunens 

gator och väganläggningar. Det uppdämda reinvesterings

behovet, tillsammans med behovet av nyinvesteringar leder 

till ett eskalerande investeringsbehov. Tidigarelagda utgifter 

leder till ett ökat lånebehov, med följd att den kommunala 

koncernens resultaträkning kan komma att  belastas med 

ökade ränte och  avskrivningskostnader, samtidigt som ett 

fortsatt eftersatt renoveringsbehov kan leda till hälsorisker 

både för medborgare och anställda i kommunen.

Det är viktigt att noga följa konsekvenser av investe

ringsbeslut; om kostnaden för avskrivningar och räntor 

ökar i en snabbare takt än ökningstakten av kommunens 

totala verksamhetskostnader så leder det till ökade krav på 

effektivisering av den löpande verksamheten.

En väl fungerade styrning och prioritering av verksam

hetens investeringar är viktig för att kommunen ska kunna 

planera investeringars påverkan på koncernens och kom

munens resultaträkning de kommande åren, samt ha 

 kontroll på när och hur mycket kapital kommunen behöver 

låna för att finansiera investeringarna. Under hösten 2019 

startade en översyn av investeringsprocessen i Nynäs

hamns kommun. Kommunfullmäktige antog nya riktlinjer 

kring investeringsprocessen i december 2019 och  arbetet 

med att implementera nya rutiner, mallar och besluts

underlag kommer att pågå under större delen av 2020.

FINANSIELLA RISKER

Nedan följer en avstämning om koncernens och kom

munens finansiella risker och en avstämning mot den av 

kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn. Den kom

munala koncernen och kommunen är exponerad för fram

för allt följande finansiella risker: ränterisk, finansieringsrisk, 

kredit och likviditetsrisk och marknadsvärdesrisk i finans i

ella placeringar.

Skuldportföljens snittränta och 

marknadsräntans utveckling

Den totala låneskulden för kommunkoncernen uppgick 

per den 31 december 2019 till 1 230 mkr. Nynäshamns 

kommuns låneskuld uppgick till 730 mkr 2019 och res

terande andel är det helägda dotterbolaget AB Nynäs

hamnsbostäders låneskuld på 504 mkr. Trots att snitträntan 

på kommunkoncernens lån stigit med 20 baspunkter det 

senaste året är snitträntan på låneportföljen fortsatt låg, 

snitt senaste tolv månaderna för koncernen var 0,71 pro

cent. Ökningen beror på att den korta marknadsräntan, 

 Stibor 3 månader, stigit med cirka 28 baspunkter det 

senaste året, till +0,15 procent per den 30 december 2019 

(–0,13 procent per den 28 december 2018).
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Marknadens förväntningar på hur Stibor 3 månader ska 

utvecklas framåt har justerats nedåt det senaste året på 

grund av avmattningar i konjunkturen och oro i världs

ekonomin. Även marknadsräntorna på längre löptider har 

justerats nedåt. Trots oro i världsekonomin är marknadens 

förväntningar att Stibor 3 månader ska fortsätta stiga till 

cirka 1 procent inom en femårsperiod, dock är denna ränte  

prognos mycket osäker.

Skuldportföljens ränte- och finansieringsrisk

Med finansieringsrisk avses risken att  kommunkoncernen 

inte kan uppringa tillräcklig finansiering till en  rimlig 

kostnad. Sveriges kommuner anses ha mycket låg 

finansierings risk, då kommuner generellt har  möjlighet 

att låna stort kapital till mycket låg kostnad. Men även 

kommuner kan drabbas av finansieringsrisk på grund av 

omvärldsfaktorer, såsom finanskrisen 2008 eller en för hög 

skuldsättning i den egna kommunen. Med ränterisk menas 

skuldportföljens känslighet för förändringar i marknads

räntorna. Om skuldportföljen har en hög andel rörlig ränta 

(tre månader), eller stor andel av portföljen förfaller inom 

ett år så har skuldportföljen en hög ränterisk.

Kommunkoncernens finansieringsrisk och ränterisk 

kan reduceras genom att sprida skuldportföljens kapital

bindning (tid till förförfall av lån) och räntebindning på olika 

löptider. I kommunkoncernens finanspolicy anges att ränte

risken i kommunens upplåning ska begränsas genom en 

spridning i räntebindningstider och att den genomsnittliga 

räntebindningstiden ska vara 1–2 år, vilket i dagens mark

nadsläge är något begränsande eftersom i rådande ränte

marknad har låga räntenivåer även på längre  löptider. Enligt 

finanspolicyn är det även tillåtet att använda ränte swappar, 

ett vanligt finansiellt instrument för att säkra ränte risk. 

Upplåningen inom den kommunala koncernen löper 

både med fast och rörlig ränta. Ränteswappar används i 

kommunens helägda bolag, AB Nynäshamnsbostäder, för 

att säkra ränterisk och anpassa den genomsnittliga ränte

bindningstiden i låneportföljen. Kommunkoncernens 

genomsnittliga räntebindning är 2,24 år, motsvarande siffra 

för kommunen är 1,99 år. Både kommunkoncernen och 

kommunen har en spridning på räntebindning och kapital

bindning, utifrån vad som är tillåten enligt gällande finans

policy. 

Skuldportföljens ränte- och kapitalbindning

Översyn och uppdatering av finanspolicyn planeras 

till hösten 2020, eftersom finanspolicyn i sin nuvarande 

utformning är något begränsande i tillåten genomsnittlig 

bindningstid av kommunkoncernens skuldportfölj och där

med begränsar ytterligare riskreducering. 

Finansiella risker i kommunens pensionsplaceringar

Nynäshamns kommun har en placeringsportfölj med ett 

marknadsvärde på 236 mkr per den 31 december 2019. 

Finanspolicyn anger att målet med  placeringsportföljen 

är att minska de framtida kostnaderna för kommunens 

pensionsåtagande. De finansiella riskerna kopplade till 

placeringsportföljen är förändringarna i portföljens mark

nadsvärde (marknadsvärdesrisk), likviditetsrisk (att inte en 

placering går att sälja lätt och omvandla till likviditet) samt 

risken att en motpart inte fullgör sina förpliktelser (mot

partsrisk). Samtliga risker reduceras med hjälp av finans

policyn som anger vilka placeringar som får göras, vilka 

motparter som får användas samt hur lång löptid placer

ingarna får ha.

I policyn för pensionsportföljen får aktieandelen uppgå 

till högst 60 procent medan den totala ränteandelen får 

uppgå till högst 90 procent. Likvida medel får i  normalfallet 

utgöra max 10 procent, men hela portföljens värde kan 

överföras till likvida medel vid särskilda händelser. Port

följens innehav av räntebärande nominella värdepapper får 

ha en löptid på högst 5 år. Räntebärande instrument i form 

av strukturerad produkt kan ingå i portföljen och får teck

nas med en längsta bindningstid av 15 år. Emittent, mot

parten som ger ut den finansiella placeringen, ska ha en 

kreditrating för långfristiga skuldförbindelser på lägst A 

enligt Standard & Pooŕ s eller A enligt Moodý s.

Per den 31 december 2019 bestod kommunens finansi

ella placeringar till 17 procent av likvida medel. Resterande 
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andel (83 procent), består av räntebärande placeringar, 

samt två strukturerade produkter med förfall 2022 som är 

en mix av ränteplacering och aktieplacering. De struktur

erade produkterna har kapitalskydd till 97 procent. Löptider 

och motparter överensstämmer med den aktuella finans

policyn. Den något höga andelen likvida medel anses för

svarbart då det råder stor osäkerhet i finansmarknaderna 

samt svårigheter att få god avkastning till begränsad risk på 

räntemarknaden på grund av de historiskt låga marknads

räntorna.

Historisk utveckling av kommunens 

pensionsplaceringar

År 2011 placerades 180 mkr i två  pensionsobligationer med 

löptider om 10 respektive 5 år. Båda obligationerna var 

kapitalskyddade till 100 procent. Placeringarna utveckla

des positivt och för att säkerställa värdestegring på drygt 

60 mkr avslutades dessa placeringar 2015. De tidigare 

plac erade pensionsmedlen samt värdestegringen återpla

cerades. Totalt 200 mkr placerades i två olika strategier. 

Strukturerade produkter hade 7 års löptid och förfall er 

2022 och är på slutdagen återbetalningsskyddade till 97 

procent av nominellt belopp. Resterande cirka 40 mkr 

investerades i en obligationsportfölj, med en spridning på 

förfall fram till 2020.

Marknadsvärdet på placeringsportföljen var 236 mkr per 

den 31 december 2019. Den har det senaste året ökat med 

2,3 procent, dock har portföljens utveckling haft en negativ 

avkastning på 1,5 procent de senaste 4,5 åren. Svårigheter 

med att hitta placeringar i en negativ räntemiljö och global 

oro har begränsat möjligheterna att återinvestera kapital till 

begränsad risk vid förfall, och andelen likvida medel var 17 

procent per den 31 december 2019. I samband med över

syn av finanspolicyn hösten 2020 bör nya riktlinjer kring 

kommunens pensionsplaceringar arbetas fram.

Pensionsportföljens marknadsvärde
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PENSIONSFÖRPLIKTELSER

Kommunens redovisning och utbetalning av pensions

kostnader förändrades från och med 1998. Innan 1998 

byggde kommuner upp en pensionsskuld till framtida 

pensionärer som varit anställda av kommunen som en 

avsättning eller skuld som inte var del av kommunens 

balansräkning och rätten till pension beräknades utifrån en 

förmånsbestämd pension.

Från och med 1998 består årets intjänade pension av 

två delar:

	Q En avgiftsbestämd del som är 4,5 procent på löne

beloppet. Dessa medel betalas årligen ut till den 

pens ionsförvaltare som den anställda själv valt och 

kommunen bygger därmed inte upp en skuld i balans

räkningen. Den anställda har fått sin pensionsutbetal

ning till sin egen pensionsförsäkring. 

	Q En förmånsbestämd del. För de anställda som tjänar 

mer än 7,5 inkomstbasbelopp under året (40 250 kr per 

månad) avsätter kommunen medel i balansräkningen för 

utbetalning successivt när den anställde gått i pension.

Koncernens totala pensionsåtagande viktigt vid 

analys av koncernens finansiella ställning

Nynäshamns kommun redovisar sitt pensionsåtagande via 

blandmodellen, enligt nu gällande  redovisningsprinciper. 

Det innebär att pensioner intjänade för 1998 inte finns 

med i kommunens balansräkning, men pension intjänad 

från och med 1998 tas upp som en avsättning, en skuld till 

framtida pensionärer i kommunens balansräkning. 

Kommunal bokförings och redovisningslag anger 

däremot att vid analys av Nynäshamns kommunkoncerns 

finansiella ställning och analys av mått som skuldsättning, 

eget kapital i förhållande till totala tillgångar, är det viktigt 

att titta på kommunens totala pensionsskuld både intjänad 

före 1998, utanför balansräkningen och pension intjänad 

från och med 1998, eftersom det är den totala pensions

förpliktelsen som är kommunkoncernens verkliga skuld till 

framtida pensionärer. Nynäshamns kommun följer denna 

rekommendation och vid analys av koncernens finansiella 

ställning inkluderas den totala pensionsförpliktelsen.

Totalt pensionsåtagande 

I balansräkningen uppgår den avsatta pensionsskulden för 

koncernen till 228,1 mkr den 31 december 2019 (207,0 mkr 

den 31 december 2018).

I balansräkningen uppgår den avsatta  pensionsskulden 

för kommunen till 226,6 mkr den 31 december 2019 

(205,7 mkr den 31 december 2018).

Förutom denna avsättning, som avser pensionsrätt 

från och med 1998, finns bland ansvarsförbindelser hela 
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pensionsåtagandet upptaget, inklusive särskild löneskatt, 

för tiden före 1998. Detta belopp uppgår till 494,3 mkr 

(513,3 mkr 2018). Efter att ha ökat under många år, har 

ansvarsförbindelsen minskat de senaste åren.

Pensionsförpliktelse Kommunkoncernen Kommunen

2019 2018 2019 2018

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen

a) Avsättning inkl särskild löneskatt 228,1 207,0 226,6 205,7

b) Ansvarsförbindelse inkl särskild löneskatt 494,3 513,3 494,3 513,3

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse 

Summa pensionsförpliktelser (inkl försäkring och stiftelse) 722,4 720,3 720,9 719,0

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde 

Totalt pensionförsäkringskapital 

  varav överskottsmedel

Totalt kapital pensionsstiftelse

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning) 236,0 227,7 236,0 227,7

Summa förvaltade pensionsmedel 236,0 227,7 236,0 227,7

Finansiering 

Återlånade medel 486,4 492,6 484,9 491,3

Konsolideringsgrad 32,7 % 31,6 % 32,7 % 31,7 %

Periodens pensionskostnad kommunen 

Pensionskostnaden i resultaträkningen består av tre delar 

(siffror inom parentes avser motsvarande period 2018):

	Q nyintjänad pensionsrätt avgiftsbestämd del för  individuell 

förvaltning, 32,3 mkr (37,3 mkr)

	Q nyintjänad pensionsrätt (förmånsbestämd  ålderspension) 

avsatt i kommunens balansräkning, 11,4 mkr (9,1 mkr)

	Q utbetalning av löpande pensioner, 29,2 mkr (27,6 mkr).

Till dessa kostnader kommer särskild löneskatt på 

24,26 procent. 
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Händelser av väsentlig betydelse, 
påverkan på de finansiella 
rapporterna

Fastig heter AB för en förskola i Telegrafområdet under peri

oden 2020–2035. Förskolan som har tio avdelningar öppnar 

2020 och förberedelser genomfördes 2019. Total kostnad för 

kommunen under avtalsperioden uppgår till cirka 60 mkr. 

MILJÖ- OCH 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Kommunen har slutfört inventeringen av verksamhets

lokalernas skick, en inventering som visade på omfattande 

fuktskador på flera skolbyggnader. Arbetet med att ta fram 

en underhållsplan och underlag för kommunens lokal

försörjningsplan pågår. Det är viktigt för att se över hur ett 

effektivt fastighetsunderhåll ska kunna säkerställas i fram

tiden både i ett verksamhetsperspektiv och ekonomiskt.

Fastighetsavdelningen har belastats med kostnader för 

investeringar som har förts till resultatet, på grund av att de 

inte längre anses uppfylla kraven för en anläggning alter

n ativt inte längre är aktuella att slutföra eller behöver pro

jekteras om, på cirka 6,4 mkr. Dessutom har kostnader 

motsvarande 6,8 mkr driftsförts för projekteringen av 

Sorunda brandstation då denna har avbrutits och ska startas 

om med en ny detaljplaneutredning. 

ÖVRIGT 

Kommunen stämdes i juni 2019 av Train Alliance Sweden 

AB för att fastställa eventuell skadeståndsskyldighet. Detta 

ärende är kopplat till markanvisning och genomförande 

av detaljplan relaterat till en tågdepå. Eftersom ingen legal 

förpliktelse fanns klargjord 2019 har denna stämning inte 

beaktats finansiellt i kommunens årsbokslut. 

Avsnittet innehåller en kort redogörelse för händelser av 

väsentlig betydelse, såsom organisationsförändringar och 

ingångna avtal av väsentlig betydelse enligt lagen om kom

munal bokföring och redovisning (LKBR).

SOCIALFÖRVALTNINGEN

I samband med bokslut för 2018 uppdagades att intäkter 

från Migrationsverket ej skulle erhållas i den omfattning 

som förväntades. Detta resulterade i att en genomgång av 

samtliga återsökningar mot Migrationsverket genomfördes 

under våren 2019 och rättningen av den uppbokade pos t

 en genomfördes. Det innebar för Socialnämnden en 

resultatpåverkan med –12,4 mkr att hantera under 2019. 

Avvecklingen av verksamheten Personlig assistans 

i kommunal regi pågick under det första halvåret och 

blev färdig i juni 2019. Anledningen till att den personliga 

assistansen har upphandlats enligt lagen om offentlig upp

handling (LOU) är kommunens ökade kostnader för verk

samheten och att antalet brukare har minskat. De pers oner 

som har beslut om personlig assistans kommer att få 

samma hjälp som tidigare men av extern utförare.

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Barn och utbildningsförvaltningen fick i verksamhets

planen för 2019 i uppdrag att genomföra organisations

förändringar för ett mer effektivt lokalutnyttjande i 

verk samheterna. Ett antal organisationsförändringar 

påbörjades och genomfördes under årets första och 

andra tertial då det fanns överkapacitet i vissa lokaler och 

andra behövde upprustning. Exempelvis beslutades att 

Sunnerbyskolans elever årskurs 7–9 skulle flytta till Vansta

skolan från och med höstterminen 2019.

För att hantera den ökade efterfrågan samt för att 

kunna nå målet att minska barngruppernas storlekar har 

kommun  en arbetat med att etablera nya förskolor. Under 

våren 2019 stod konceptförskolan Cykelskogen klar och 

kommunen har träffat ett hyresavtal med Vaktberget 
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NYNÄSHAMNS KOMMUNS STYRMODELL

Nynäshamns kommuns styrmodell bygger på demo

kratins grunder. Kommunfullmäktige, som är den högst 

beslutande församlingen, ger nämnder och verksam heter 

uppdrag genom att upprätta Mål och budget. Mål och 

budget innefattar resurser för att bedriva verksamhet och 

inriktningar för att ge respektive nämnd eller verksamhet 

ledsagning i uppdraget. Inriktningarna visar vad politiken 

vill att organisationen ska fokusera på för att Nynäshamn 

ska utvecklas i riktning mot visionen. 

Mottagare av inriktningarna är nämnderna och de 

ansvarar för att arbeta utifrån dessa. Nämnderna ansvarar 

för att arbeta fram mål, resultatindikatorer och åtaganden 

Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten

som tillsammans blir verksamhetsplanen för respektive 

nämnd. Nämndernas mål måste vara mätbara och styra 

mot kommunfullmäktiges mål. Kommunfullmäktiges 

inriktningar målsätts inte men följs upp och redovisar hur 

Nynäshamn utvecklas i förhållande till dessa inriktningar. 

Denna uppföljning genomförs genom löpande kvalitets

arbete. 

Kommunen har också fastställda styrdokument. Dessa 

styrdokument och lagar utgör basen i den verksamhet som 

ska bedrivas och respektive nämnd ska förhålla sig till dem 

i samband med framtagande av verksamhetsplanen. En del 

av kommunens verksamhet har också uppföljningsansvar 

till berörd statlig myndighet. 

VISION
KOMMUNFULLMÄKTIGES  

INRIKTNINGAR
KOMMUNFULLMÄKTIGES  

MÅL
UPPFÖLJNING

NÄMNDERNAS MÅL och VERKSAMHETSPLAN

Förvaltningens verksamhets- och kvalitetsstyrning

UPPFÖLJNING

UPPFÖLJNING

L
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KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKTSPLIKT/
INTERN KONTROLL

Den interna kontrollen är en viktig del av kommunens 

styrsystem. I begreppet intern kontroll innefattas hela 

organisa tionen och alla de rutiner och olika samverkande 

aktiviteter som bland annat syftar till att 

	Q öka effektiviteten inom alla nivåer i organisationen

	Q säkerställa att lagar, riktlinjer och andra styrdokument 

efterlevs

	Q trygga tillgångar och förhindra att kommunen drabbas av 

extra kostnader på grund av oavsiktliga eller avsiktliga fel

	Q säkerställa en riktig och fullständig ekonomisk redovisning 

	Q säkerställa att resurser disponeras i enlighet med kommun

fullmäktiges intentioner.

För den interna kontrollen i kommunen finns av kom

munfullmäktige antagna reglemente samt anvisningar 

för genomförande av intern kontroll. Ansvaret för den 

interna kontrollen ligger på respektive nämnd. Kommun

styrelsen har tillsynsansvaret att nämnderna har en god 

intern kontroll.

MÅL OCH BUDGET ÄR NYNÄSHAMNS 
KOMMUNS VIKTIGASTE STYRDOKUMENT

I Nynäshamns kommunkoncern används olika styr

dokument. Styrdokumenten syftar till att förtydliga den 

politiska styrningen och säkerställa en effektiv organisation. 

Det centrala styrdokumentet i kommunens verksamhet är 

budgetdokumentet. Nynäshamns kommun har en budget 

som sträcker sig över en planeringsperiod på fyra år, för att 

säkerställa god ekonomisk hushållning och god framhåll

ning. Budgeten innehåller

	Q drift och investeringsramar 

	Q skattesats och VAavgifter 

	Q finansiella mål samt låneramar för planperioden. 

NY RIKTLINJE FÖR EKONOMISTYRNING I 
NYNÄSHAMNS KOMMUN

I december 2019 beslutade kommunfullmäktige om en 

uppdaterad ekonomistyrning i Nynäshamns kommun, som 

är utformad för att svara upp mot kommunallagens krav 

på riktlinjer om god ekonomisk hushållning, samt att ge en 

tydlig bild över Nynäshamns kommuns ekonomiska styr

ning i det korta och det långa perspektivet.

Ekonomistyrningsriktlinjen innehåller riktlinjer på 

lång siktiga finansiella mål för kommunen, kommunens 

budget process, investeringsprocess, ägardirektiv samt en 

sammanfattande bild och guidning till övriga riktlinjer och 

policydokument för kommunkoncernen.

I och med beslut om den nya ekonomistyrningen fatta

des även beslut om att från och med budget 2021 ska kom

munfullmäktige besluta om kommunens budget senast 

den 30 juni för kommande verksamhetsår och plan för de 

nästkommande tre åren. Vid valår ska beslut fattas senast 

den 31 december. Inför budget 2020 och historiskt har 

kommunfullmäktige beslutat om budget i november året 

innan verksamhetsåret. Förändringen innebär bättre för

bered  else och planering inför kommande verksamhetsår.

ÄGARDIREKTIV – KOMMUNALA BOLAG

Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för 

att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som 

bedrivs i dessa bolag syftar till att skapa nytta för kom

munen och kommuninvånarna. Det enskilt största 

kommunala bolaget i Nynäshamns kommun är AB 

Nynäshamns bostäder. God ekonomisk hushållning i de 

kommunala bolagen säkerställs separat via ägardirektiv. 

Ägardirektiv för de kommunala bolagen ska antas av 

kommunfullmäktige och utgå från de övergripande visioner 

och mål som Nynäshamns kommun har. Ägardirektiven ska 

vara långsiktiga och uttryckas för en period om fyra år. 

Ägardirektiven ska ha följande struktur

	Q ändamålet med bolagets verksamhet, precisering av 

bolagets samhällsnytta 

	Q ägarens mål med verksamheten och för bolaget rele

vanta finansiella mål (till exempel soliditet) 

	Q rapportering.

ÖVRIGA RIKTLINJER FÖR EKONOMISTYRNING 
I KOMMUNKONCERNEN

Detaljerade riktlinjer och policydokument som rör koncern

ens ekonomistyrning finns samlat på Nynäshamns kom

muns intranät. Några av dokumenten är

	Q riktlinje för internkontroll 

	Q riktlinje för budgetansvar 

	Q finanspolicy för Nynäshamns kommunkoncern

	Q policy för representation.
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ROLLER OCH ANSVARSFÖRDELNING  
INOM KOMMUNKONCERNEN 

Att styra och leda kommunen mot ett framtida önskvärt 

läge är ett gemensamt ansvar för alla i kommunorganisa

tionen. För att det ska fungera måste styrmodellen vara 

känd av alla. Kommunens ledning har ansvaret för att skapa 

förståelse för styrmodellens funktion hos chefer och med

arbetare. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES ANSVAR 

Kommunfullmäktige har det samlade ansvaret och styr alla 

kommunens nämnder och övriga verksamheter. Den cen

trala styrningen gentemot nämnderna sker via fullmäktiges 

antagande av mål och budget. I budgeten ingår uppdrag till 

nämnderna samt resultatmål för nästkomm ande år utifrån 

de övergripande målen. I budgeten fastställs skattesatsen 

och nämnderna tilldelas kommunbidrag (skattemedel), som 

ekonomiskt reglerar deras omfattning av verksamheten. 

Kommunfullmäktige beslutar även om investeringsramar 

per år samt per nämnd eller styrelse för planperioden. 

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen och 

beviljar ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och övriga 

nämnder. Kommunfullmäktige beslutar om taxor och 

avgifter såvida inte annat framgår av särskilda reglementen. 

DE KOMMUNALA REVISORERNAS ANSVAR 

De kommunala revisorernas ansvar är att pröva om kom

munens verksamheter sköts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorernas 

ansvar är också att pröva om den kontroll som görs inom 

nämnderna är tillräcklig samt uttala sig om ansvarsfrågan 

för styrelser och nämnder. 

KOMMUNSTYRELSENS ANSVAR 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 

för   val tnings        organ. Kommunstyrelsen har ansvar för 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt 

leder och samordnar planeringen och uppföljningen 

av kommunens ekonomi och verksamheter. Styrel

sen ansvarar för att den egna verksamheten drivs enligt 

kommunfullmäktiges fastställda mål, budget och direktiv 

samt gällande lagar och regler i övrigt. Kommunstyrel

sen ansvarar för kommunens årsredovisning, delårs

rapport och övrig rapportering till kommunfullmäktige 

och till kommunens revisorer. Kommunstyrelsen ska vid 

prognostiserat underskott till kommunfullmäktige före

slå åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. 

NÄMNDERNAS ANSVAR 

Nämnd ansvarar för att verksamheten drivs enligt kom

munfullmäktiges fastställda mål, budget och direktiv samt 

gällande lagar och regler i övrigt. Nämnd är skyldig att vidta 

åtgärder vid prognostiserat underskott mot budget. I första 

hand ska nämnden vidta åtgärder för att omdisponera till

gängliga resurser inom nämndens budgetram och i andra 

hand hos kommunfullmäktige aktualisera behov av att 

ändra mål och inriktning för verksamheten. Nämnd beslu

tar om nämndens internbudget. Nämnd ska rapportera till 

Kommunstyrelsen enligt fastställd tidplan för budget, upp

följning och bokslut samt därutöver i den omfattning som 

beslutas av Kommunstyrelsen. 

FÖRVALTNINGSCHEFENS ANSVAR 

Förvaltningschef ansvarar för verkställande och uppföljning 

av den löpande verksamheten. 

Förvaltningschef ansvarar för att ta fram beslutsunder

lag till nämnd. Vid prognostiserade underskott ansvarar 

förvaltningschef för att vidta åtgärder för att uppnå budget

balans och vid behov ta fram förslag till omprioriteringar 

och åtgärder till nämnden. Förvaltningschef ansvarar vidare 

för att lämna underlag till kommunledningens analyser 

och rapporter enligt lämnade anvisningar. Förvaltningschef 

utser budgetansvariga inom förvaltningen.
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Nynäshamn ska vara en ekonomiskt hållbar kommun för 

framtiden. Mål och riktlinjer för verksamheten ska bidra 

till att skattemedlen används effektivt till största nytta för 

invånarna i kommunen både idag och imorgon. God eko

nomisk hushållning handlar med andra ord om att styra 

ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv och 

förutsätter en långsiktig ekonomisk planering. 

Budgetdokumentet är det centrala styrdokumentet i 

kommunens verksamhet. I budgetdokumentet för 2019 

fastställdes

	Q ett finansiellt mål – kommunens resultat bör vara 1 pro

cent av skatteintäkter och generella bidrag

	Q åtta verksamhetsmål för verksamheten, framtagna av 

Kommunfullmäktige

	Q budgetramar för respektive nämnd för driftkostnader 

respektive investeringar. 

Total budget för kommunkoncernen sammanställs inte. 

Ägardirektiven anger mål och riktlinjer för de kommunägda 

bolagen. 

Nedan följer en utvärdering av verksamhetens målupp

fyllelse utifrån Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer 

enligt budget 2019 utifrån

	Q utvärdering av god ekonomisk hushållning 

	Q kort sammanställning och bedömning av Kommunfull

mäktiges verksamhetsmål

	Q analys av kommunkoncernens finansiella ställning

	Q uppföljning av nämndernas budgetföljsamhet – drift

budget

	Q uppföljning av nämndernas budgetföljsamhet – invest

eringsbudget. 

Analysen är en viktig del för att ständigt förbättra pro

cesser och arbetssätt, för att eftersträva en god ekonomisk 

hushållning och en effektiv organisation.

UTVÄRDERING AV GOD EKONOMISK 
HUSHÅLLNING 

Enligt kommunallagen (8 kap. 1 §) ska kommunerna ha en 

god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan 

verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. 

Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer samt ange 

finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hus

hållning.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING – 
UTVÄRDERING AV 2019 ÅRS FINANSIELLA MÅL

För bokslutsåret 2019 var det finansiella målet att kommu

nens resultat skulle uppgå till 1 procent av skatteintäkter och 

generella bidrag för att uppnå god ekonomisk hushållning. 

Utfall 2019 var ett resultat på 0,85 procent av skatteintäkter 

och generella bidrag och målet uppnåddes inte för 2019.

NYA LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL FÖR 
NYNÄSHAMNS KOMMUN

För att säkerställa att Nynäshamns kommun har god eko

nomisk hushållning när investeringsnivåerna ökar på 

grund av ökad befolkning, förändrad demografi och det 

stora underhållsbehovet, beslutade Kommunfullmäktige i 

december 2019 om en ny ekonomistyrningsriktlinje med 

nya långsiktiga finansiella mål. De nya finansiella målen 

täcker in alla delar av kommunens årsbokslut, resultat

räkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen. 

	Q Resultat 2–4 procent av totala skatteintäkter och gene

rella bidrag.

	Q Avskrivningar och ränta, max 7 procent av kommunens 

totala nettokostnader.

	Q Soliditet som ökar på årsbasis, långsiktigt eftersträva 

 > 20 procent.

	Q Egenfinansieringsgrad av kommunens totala invest

eringar på 50–100 procent.

God ekonomisk hushållning i kommunal verksamhet 

som bedrivs i bolagsform, säkerställs separat genom ägar

direktiv.

God ekonomisk hushållning 
och ekonomisk ställning 
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NYNÄSHAMNS KOMMUN HAR GOD 
FINANSIELL STÄLLNING

Resultat

De senaste sju åren har kommunkoncernen och kom

munen redovisat positiva resultat, vilket har stärkt koncer

nens finansiella ställning. Nynäshamns kommun, inklusive 

kommunala bolag och kommunalförbund (kommunkon

cernen) redovisade ett positivt resultat på 29,0 mkr 2019 

(34,7 mkr 2018). Kommunen redovisade ett resultat på 12,9 

mkr (23,4 mkr 2018), en minskning med 10,5 mkr från 2018 

och 2,4 mkr lägre än budgeterat. Stora engångsposter i 

kommunens redovisning på grund av nya redovisnings

principer och rättning av tidigare fel, påverkar dock jäm

förelsen mellan 2018 och 2019, se mer information under 

avsnittet Utvärdering av nämndernas budgetföljsamhet.

Kommunallagen ställer krav på en budget i balans, där 

kommunens intäkter överstiger verksamhetens kostnader. 

Om verksamhetens kostnader ökar i snabbare takt än 

skatte intäkterna försämras kommunens ekonomi, låne

behovet ökar och handlingsutrymmet begränsas. Ett posi

tivt resultat är viktigt för att kommunkoncernen ska behålla 

en god finansiell ställning. 

Prognosen är att ökningstakten av skatteintäkter och 

generella bidrag minskar och att kostnadstrycket i kom

munens kärnverksamheter ökar. Därför är det extra vik

tigt att ha en långsiktigt strategisk planering, tät uppföljning 

och att löpande vidta åtgärder. I ny riktlinje kring ekonomi

styrning som beslutades av Kommunfullmäktige i decem

ber anges att kommunen bör ha en planeringshorisont 

av kommunens driftredovisning på minst fyra år, samt ett 

resultat på mellan 2 och 4 procent per år.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING – 
UTVÄRDERING UTIFRÅN NYA LÅNGSIKTIGA 
FINANSIELLA MÅL

När man tittar på kommunkoncernens och kommunens 

hela ekonomi och inte bara utvärderar utifrån resultatet, 

får man en tydlig bild över kommunkoncernens ekono

miska ställning och utveckling och det är också lättare att 

bedöma om kommunkoncernen har en god ekonomisk 

hushållning. 

Balansräkningen har stärkts betydligt och de senaste 

tre åren har koncernens soliditet varit över 20 procent, på 

grund av att koncernen har haft positiva resultat, egen

finansieringsgrad som varit över 50 procent samt att kom

munkoncernens ökning av pensionsskulden har planat ut. 

Även kommunens balansräkning har stärkts, soliditeten har 

ökat varje år de senaste fem åren tack vare positiva resul

tat och en egenfinansieringsgrad som i snitt varit över 50 

procent. Nynäshamns kommunkoncern och Nynäshamns 

kommun har en god ekonomisk hushållning sett ur ett 

histo riskt perspektiv.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV 
KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL

Förutom det finansiella målet på ett resultat på 1 procent av 

skatteintäkter och generella bidrag beslutade Kommunfull

mäktige om åtta verksamhetsmål för 2019, som genom

syrar hela den kommunala organisationen. Målen utgår 

från de tre hållbarhetsdimensionerna: ekonomisk, social 

och ekologisk hållbarhet.

Måluppfyllelse

Målområde: Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn

Mål 1. Nynäshamn växer som kommun 	Q

Mål 2. Nynäshamn är en företagsvänlig kommun 	Q

Mål 3. Nynäshamns kommun bedriver en effektiv verksamhet med god service och ett gott bemötande 	Q

Mål 4. Nynäshamns kommun är en attraktiv arbetsgivare 	Q

Målområde: Ett socialt hållbart Nynäshamn

Mål 5. Nynäshamn är attraktivt att bo och leva i och besöka 	Q

Mål 6. Nynäshamn präglas av gemenskap och jämlika livschanser 	Q

Mål 7. Alla barn och ungdomar växer upp med goda villkor för utveckling, lek och lärande 	Q

Målområde: Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn

Mål 8. Nynäshamns kommuns verksamheter främjar utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och 

klimatneutralt samhälle

	Q	

Målen om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är 

delvis uppfyllda och fortsatt förbättringsarbete pågår. För 

en detaljerad analys av uppfyllelse av Kommunfullmäkti

ges mål, se avsnittet Verksamhetsberättelse – Kommun

fullmäktiges mål.
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Utveckling av Nynäshamns kommuns totala 

pensionsskuld

Kommunens totala pensionsskuld, både intjänad före 1998 

och från och med 1998, var per bokslutsdatum 733 mkr 

(732 mkr 2018). Den totala pensionsskulden har minskat 

och planat ut de senaste sex åren, eftersom en allt större 

andel av pensionsskulden som var intjänad före 1998 är 

under utbetalning. År 2013 var pensionsskulden på sin 

högsta nivå under de senaste 10 åren och den totala 

pensions förpliktelsen var då 758 mkr.  
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Andel av investeringar som finansierats med egna 

medel (egenfinansieringsgrad)

Investeringarna uppgick till totalt 253 mkr för koncernen 

och 203 mkr för Nynäshamns kommun 2019, vilket är en 

betydligt högre nivå än snittet de senaste tio åren. Under 

de senaste fem åren har kommunkoncernens investe

ringar finansierats till 56–90 procent med egna medel och 

motsvarande siffra för kommunen har varit 40–95 pro

cent. Egna medel definieras förenklat som koncernens/

kommunens resultat plus avskrivningar. Om investeringar 

finansieras helt med egna medel är egenfinansierings

graden 100 procent. Om investeringar finansieras till större 

andel lånade medel, så ökar kommunens skuldsättnings

grad (skuld i förhållande till totala tillgångar), ränterisken 

ökar och kommunens soliditet (eget kapital i förhållande 

till totala tillgångar) sjunker. En alltför hög skuldsättning 

får stora konsekvenser för nästa generations kommun

invånare. Kommunfullmäktige antog därför nya riktlinjer 

i december som anger att ett långsiktigt mål är att ha en 

egenfinansieringsgrad på mellan 50 och 100 procent. 
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SOLIDITET (EGET KAPITAL I FÖRHÅLLANDE 
TILL TOTALA TILLGÅNGAR)

Kommunkoncernens soliditet (eget kapital i förhållande till 

kommunens totala tillgångar) har förbättrats betydligt de 

senaste sex åren på grund av att koncernen har redo visat 

positiva resultat, investeringsnivåer där större andel har 

finansierats med egna medel, men även att koncernens 

totala pensionsåtaganden har planat ut. Soliditet på över  20 

procent för kommunkoncernen inklusive totala pensions

åtaganden är en bra och ekonomiskt hållbar nivå och det 

speglas också i ägardirektiven till AB Nynäshamnsbostäder, 

där det bland annat anges att bolaget ska ha en soliditet på 

över 20 procent. 

Även Nynäshamns kommuns balansräkning har stärkts. 

Soliditeten har ökat varje år de senaste sju åren tack vare 

positiva resultat. Att soliditeten förbättrats i kommunen är 

bra, eftersom det säkerställer att inte kommunens skuld

sättning ökar i för snabb takt och är en viktig indikator på 

att kommunen har en god ekonomisk hushållning. Kom

munfullmäktige antog i december nya långsiktiga finan

siella mål där de bland annat anger att även kommunen på 

lång sikt ska eftersträva en soliditet på över 20 procent.

Soliditet (eget kapital i förhållande  

till totala tillgångar)
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KÄNSLIGHETSANALYS FÖR NYNÄSHAMNS 
KOMMUN

Många faktorer kan påverka Nynäshamns kommuns eko

nomi och finansiella ställning framåt, till exempel änd

ringar i riktade bidrag till olika verksamheter, hur många 

som flyttar till kommunen, skattesats, avgifter, inflation 

med mera. Nedan är en känslighetsanalys över några få 

parametrar som har stor påverkan på hur intäkter och kost

nader påverkas ett enskilt år.

Belopp i mkr Koncernen Kommunen

Skattesats, förändring med 1 kr 66 66

Befolkningsökning 100 

personer, påverkan 

skatteintäkter 5,1 5,1

Löneökningar med 1 procent – 11 – 10,9

Upplåningskostnader ökar med 

1 procent – 12,3 – 7,3

Förändring marknadsvärde 

pensionsplaceringar +/– 1 

procent 2,4 2,4
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UTVÄRDERING AV NÄMNDERNAS 
BUDGETFÖLJSAMHET

Drift- och investeringsbudget är de interna budget-

ramarna som läggs per nämnd och förvaltning vidare ner 

på avdelnings- och enhetsnivå för drift respektive invester-

ingar inom kommunorganisationen. Driftredovisningen 

per förvaltning innehåller kommuninterna  transaktioner, 

såsom kostnader för lokaler, it, ränta och avskrivningar på 

invester ingar och mycket mer. Nämndernas  aggreg erade 

driftresultat inklusive kommungemensamma poster för 

pensionsavsättningar, ränta, avskrivningar och andra 

kommun gemensamma kostnader motsvarar  resultatet 

som presenteras i resultaträkningen för kommunen. En 

grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushåll-

ning är att kommunens nämnder bedriver sin verksamhet 

inom budgetramarna.

Stora engångsposter påverkar budgetjämförelsen 

av driftbudgeten för 2019

Kommunen redovisade ett resultat på 12,9 mkr, vilket inne-

bär ett budgetunderskott på 2,4 mkr. Nämndernas samlade 

resultat är ett underskott mot budget på 16 mkr. Nynäs-

hamns kommun har stora budgetavvikelser i driftbudgeten 

för bokslutsåret 2019. Dock påverkar stora engångsposter 

jämförelsen. Engångsposterna har att göra med nya redo-

visningsregler som har implementerats under året och som 

inte var med i budgetarbetet inför 2019. Samtidigt som 

arbetet med nya redovisningsprinciper har avstämningen 

av kommunens balanskonton förbättrats och bokförings-

fel från åren 2014–2016 har upptäckts och korrigerats, som 

har påverkat Socialförvaltningens och Finansförvaltningens 

resultat och därmed budgetjämförelse.

Driftredovisning

Nämnd/Förvaltning (tkr) Skatteintäkter 
& Generella 

 bidrag 
 (Nämndbidrag)

Verksamhets 
intäkter 

(Övriga intäkter 
& bidrag)

Verksamhetens 
kostnader

Resultat Budgeterat 
resultat

Avvikelse 
mot budget 

(resultat)

Kommunstyrelsen 193 850 51 170 – 216 955 28 065 7 466 20 599

 varav Mark och Exploatering 11 452 31 352 – 18 863 23 942 12 100 11 842

Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 61 200 341 360 – 425 668 – 23 108 – 7 465 – 15 642

 varav Vatten och Avlopp 800 – 78 341 – 3 967 0 – 3 967

Kultur- och fritidsnämnden 51 050 4 784 – 55 805 30 0 30

Barn- och utbildningsnämnden 665 100 142 679 – 808 843 – 1 064 0 – 1 064

Socialnämnden 505 500 97 950 – 623 485 – 20 035 0 – 20 035

Summa nämnder 1 476 700 637 944 – 2 130 755 – 16 112 0 – 16 112

Finansförvaltning 

(Kommungemensamma poster)

Intäkter

Skatteintäkter och generella bidrag 1 524 038

Övriga intäkter 44 240

Kostnader

Intern nämndbidragsfördelning – 1 476 700

Kommungemensamma, räntor, 

pension m m – 62 568 

Summa Finansförvaltningen 47 338 44 240 – 62 568 29 010  15 313 13 697

Justeringar kommuninterna 

transaktioner – 296 059  296 061 

Nynäshamns Kommun 

(Resultaträkning) 1 524 038  386 125 – 1 897 262 12 900  15 313 – 2 413
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Rättning av utdelning från Kommuninvest

Inom Finansförvaltningen har en justering gjorts avse-

ende hantering av tidigare års utdelning från Kommun-

invest, där kommunen är andelsägare för att bland annat 

få del av upplåning till bättre villkor. Åren 2012–2016 fick 

Nynäshamns kommun utdelningar som direkt användes till 

att köpa nya andelar i Kommuninvest, på förhand bestämt 

av Kommuninvests medlemmar, för att stärka Kommun-

invests kapital och kapacitet att fortsätta tillhandahålla 

lån till kommuner. Utdelningen åren 2012–2016  bokfördes 

 aldrig som en intäkt i kommunens  resultaträkning och köpet 

av andelarna bokfördes inte heller och korrekt andels ägande 

balanserades inte upp i kommunens balansräkning. Detta 

justerades 2019 och medför en positiv resultat påverkan och 

budgetavvikelse på 9,3 mkr. 

Rättning av uppbokad intäkt från Migrationsverket

I bokslutsarbetet 2018 upptäcktes att en uppbokad fordran 

på Migrationsverket inte var korrekt på 28 mkr, som inte 

heller var inkluderad i budgeten för 2019. Socialnämnden 

har lagt ned ett stort arbete på att granska samtliga åter-

sökningar till Migrationsverket från perioden 1 januari 2014 

till 1 juli 2017 samt Migrationsverkets beslut om utbetalning, 

för att säkerställa att bokföringen är korrekt och överens-

stämmer med Migrationsverkets beslut om utbetalningar. 

Posten har till viss del kunnat vägas upp med att Social-

nämnden var berättigad medel för etableringsersättning 

(12 mkr) och utredningskostnader (3,6 mkr) som var upp-

bokade som skuld på balansräkningen och inte var inklude-

rade i budget för 2019. Nettoeffekten av korrigering av de 

uppbokade balansposterna blev –12,4 mkr.

Ny redovisningsprincip – kommunens 

pensionsplaceringar bokförs till marknadsvärde

Finansförvaltningen påverkas också av att kommunens 

pensionsplaceringar redovisas till ett marknadsvärde, 

enligt den nya lagen om kommunal redovisning och 

 bokföring som började gälla från och med den 1 januari 

2019. Placerings portföljen har ett totalt marknadsvärde 

på 236 mkr per den 31 december 2019. Placeringarna 

som finns i portföljen har totalt orealiserade förluster på 

5,2 mkr, vilket har redovisats i resultaträkningen per bok-

slutsdatum. Förändringen var inte med i budget och har 

påverkat budgetavvikelse. 

Ny redovisningsprincip – vissa utgifter som tidigare 

bokförts som investering ska tas som driftkostnad

I den nya kommunala bokförings- och redovisningslagen 

är det striktare regler vad som får bokföras som en investe-

ring eller anläggningstillgång i kommunens balansräkning. 

Syftet är att utgifter för investeringar ska motsvara investe-

ringens verkliga värde. Utgifter som inte tillför investeringen 

något värde enligt lag och rekommendationer ska bokföras 

som en kostnad i kommunens resultaträkning. Detaljplane-

kostnader och tidiga projekteringar innan det är klart vilken 

anläggning som det ska investeras i är exempel på  utgifter 

som enligt nya redovisningsprinciper ska bok föras som 

en kostnad i kommunens resultaträkning. De nya redo-

visningsprinciperna har inkluderats i  budgetarbetet inför 

2019, dock kan gränsdragningen vara svår och vid uppfölj-

ningsarbete under året har Fastighetsavdelningens (inom 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) ytterligare kostna-

der på 13,2 mkr tagits i resultatet som inte var inkluderat i 

det  budgeterade resultatet.

Sammanfattad bedömning av driftredovisningens 

budgetavvikelse

Nämnderna redovisade en förlust på totalt 16 mkr för 

2019. Justerat för realisationsvinst på 20,2 mkr inom Mark- 

och exploateringsavdelning samt jämförelse störande 

posterna som påverkar nämnderna enligt redogörel-

sen ovan, så redovisar nämnderna fortfarande en för-

lust på 10,7 mkr. Nämnderna behöver hitta kostnadsnivå 

som möter framtida intäkter för att säkerställa god eko-

nomisk hushållning. Budgetavvikelse på total kommun-

nivå är relativt liten. Inom respektive nämnd är fortfarande 

budgetav vikelserna stora vilket är ett tecken på att budget-

process,  uppföljningsarbete och noggrann analys av upp-

följning behöver fortsätta att förbättras. För mer detaljerad 

informa tion om respektive nämnds budgetavvikelse, se 

årsredovisningens avsnitt Ekonomisk redovisning – Drift- 

och investeringsredovisning.

Nynäshamns kommun har stor budgetavvikelse från 

investeringsbudget

Investeringsbudgeten för 2019 uppgick till drygt 494 mkr. 

Utfall för 2019 blev drygt 203 mkr (124 mkr 2018). Investe-

ringsnivån ökade med 63 procent sedan 2018, dock 

är budgetavvikelsen mot budget fortsatt hög. Budget-

avvikelsen är stor inom samtliga avdelningar som har till-

delats en investeringsbudget för 2019. 

Nynäshamns kommun har ett ökat  investeringsbehov 

på grund av förändrad demografi och reinvesterings-
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behov av fastigheter, gator och VA-anläggningar. En väl 

fung erande styrning och budgetföljsamhet är viktig för att 

kommunen ska kunna planera  avskrivningarnas  påverkan 

på kommunens driftbudget de kommande åren, samt 

ha kontroll på när och hur mycket kapital  kommunen 

 behöver låna för att finansiera dessa investeringar. Nynäs-

hamns kommun har en hög avvikelse mot investerings-

budgeten och med anledning av det startades en översyn 

av investeringsprocessen hösten 2019. Nya riktlinjer kring 

investerings processen antogs i kommunfullmäktige i 

december 2019 och arbetet med att implementera nya 

rutiner, mallar och beslutsunderlag kommer att pågå under 

större delen av 2020.

Investeringsredovisning per nämnd med investerings tunga verksamheter och större projekt särredovisade. 

(mkr)

Investeringsredovisning, kommunen Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar

Färdigställda projekt Beslutad totalutgift Ack. Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Kommunstyrelsen 8,0 4,7 3,3 6,1 2,8 3,3

Kultur- och fritidsnämnden 0,5 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2

Barn- och utbildningsnämnden 13,4 8,1 5,3 10,3 5,1 5,3

Socialnämnden 2,9 0,4 2,5 2,3 0,0 2,3

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 102,2 97,6 4,6 19,2 12,3 6,9

   - Varav: Fastighet 47,2 43,4 3,8 10,1 6,0 4,2

   - Varav: Stadsmiljö, Plan, Stab och bygglov 46,5 46,0 0,5 4,5 1,9 2,5

Ösmo centrumlyft 29,9 29,9 0,0 1,9 0,1 1,8

 - Varav: Vatten och avlopp 8,6 8,3 0,3 4,7 4,4 0,3

S:a färdigställda projekt 127,0 111,1 15,8 38,4 20,4 18,0

Pågående projekt

Kommunstyrelsen 50,8 1,2 49,6 49,9 1,2 48,8

 - Varav: Mark och exploatering 42,0 0,0 42,0 42,0 0,0 42,0

Kultur- och fritidsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Barn- och utbildningsnämnden 5,2 1,6 3,6 5,2 1,6 3,6

Socialnämnden 1,0 0,3 0,7 1,0 0,3 0,7

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 484,6 263,9 220,7 399,8 179,6 220,2

 - Varav: Fastighet 269,2 167,4 101,9 203,3 102,4 101,0

   Skolhuslyft Gröndalsskolan 19,0 16,1 2,9 19,0 16,1 2,9

   Matsal Gröndalskolan 19,0 11,8 7,2 17,2 10,0 7,2

   Gröndalshallen 26,0 14,8 11,2 25,8 14,6 11,2

   Ny förskola Nickstahöjden 53,7 53,4 0,3 8,0 7,7 0,3

   Omb delar Sunnerbyskolan 49,0 19,4 29,6 49,0 19,4 29,6

 - Varav: Stadsmiljö, Plan, Stab och bygglov 67,0 40,1 26,9 58,4 31,4 27,0

 - Varav: Vatten och avlopp 148,4 56,4 92,0 138,1 45,8 92,2

   SBR/Utjämningsmagasin 25,5 0,6 24,9 25,5 0,6 24,9

S:a pågående projekt 541,6 267,0 274,6 455,9 182,7 273,2

S:a investeringsprojekt 668,6 378,2 290,4 494,4 203,1 291,2

För mer detaljerad information om investeringar som är 

pågående och avslutade för 2019, se årsredovisningens 

avsnitt Ekonomisk redovisning – Drift- och investerings-

redovisning.
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Enligt kommunallagen och lagen om kommunal bokföring 

och redovisning är ett minimikrav för god ekonomisk hus-

hållning att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att 

realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstäm-

ning mot detta balanskrav görs. Syftet med balanskravet 

är att en kommun ska visa att den inte lever över sina till-

gångar. Det innebär till exempel att realisationsvinster från 

försäljning av anläggningar inte ska finansiera den löpande 

driften. 

Om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är 

negativt ska det enligt kommunallagen regleras inom tre 

år. Kommunfullmäktige ska då anta en åtgärdsplan för hur 

regleringen av resultatet ska ske. Nynäshamn klarar inte 

balanskravet för 2019. Resultatnivån är för låg och balans-

kravsresultatet uppgår till –2,1 mkr. 

Beslut om reglering ska fattas i budgeten senast det 

tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet 

uppkom. Enligt kommunallagen får fullmäktige dock besluta 

att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska 

göras, om det finns synnerliga skäl. 

VA-verksamheten ingår i kommunen men är reglerad i 

vattentjänstlagen. VA-taxan, som ska vara skälig och rättvis, 

beslutas av kommunfullmäktige. Det totala avgiftsuttaget får 

inte överstiga kostnaderna (självkostnadsprincipen). Avgif-

terna fastställs i förväg och ska täcka nödvändiga kostnader 

för verksamheten. I de fall överuttag eller underskott redo-

visas ska dessa återföras/kompenseras de närmaste åren. För 

2019 redovisar VA-verksamheten ett negativt resultat mot-

svarande 4,0 mkr 2019. Underskottet balanseras mot tidi-

gare års överskott på 8,4 mkr och innebär att resultatet är en 

budget i balans. Resterande överskott om 4,4 mkr kommer 

att förbrukas under 2020, vilket medför att avdelningen även 

2020 planerar för en budget i balans. Med hänsyn till detta 

anses kommunens negativa balanskravsresultat vara reglerat.

Kommunen har sedan 2013 avsatt medel till en resultat-

utjämningsreserv. Resultatutjämningsreserven uppgår den 

31 december 2019 till 55,6 mkr. Enligt regelverket får 

denna ej nyttjas 2019. En korrigering har gjorts 2019. Tidi-

gare exkluderades VA-verksamhetens resultat vid beräk-

ning av balanskravsresultatet. Justeringen medförde högre 

avsättning till resultatutjämningsreserven, 55,6 mkr istället 

för 38,1 mkr. 

Balanskravsresultat
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Balanskravsutredning 

(miljoner kronor)

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Före 
2013

Årets resultat enligt resultaträkningen 12,9 23,4 12,8 23,5 100,8 26,4 22,4

– Samtliga realisationsvinster  – 20,2 – 0,0 – 0,1 – 1,2 – 61,2 – 4,7 – 3,5

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 

+ Orealiserade förluster i värdepapper 10,4

– Orealiserade vinster i värdepapper – 5,2

–/+ Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

= Årets resultat efter balanskravsjustering – 2,1 23,4 12,7 22,3 39,6 21,7 18,9

– Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0 – 8,7 0,0 – 8,6 – 26,7 – 9,2 0,0 – 2,4

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

= Årets balanskravsresultat – 2,1 14,7 12,7 13,7 12,9 12,5 18,9

Kommentar: Årets balanskravsresultat är negativt och uppgår till –2,1 mkr. Nynäshamns kommun har uppfyllt balanskravet 

tidigare år. Det finns inte något historiskt underskott att återställa. Resultatet har justerats med realisationsvinster på 20,2 mkr, 

orealiserade vinster i värdepapper på 5,2 mkr och orealiserade förluster i värdepapper på 10,4 mkr. Ingen reservering av medel 

till resultatutjämningsreserven har gjorts och heller ingen användning av medel från resutatutjämningsreserven har utnyttjats. 

Resultatutjämningsreserven uppgår 2019-12-31 till 55,6 mkr.
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Personalvolym kommunen

Personal 2018-12-31 2019-12-31

Anställda personer 

– alla oavsett sysselsättningsgrad (exklusive timavlönade)

– med sysselsättning över 40 procent

1 973

1 959

1 884

1 841

– därav kvinnor 1 557 1 477

– andel kvinnor, procent 79,0 78,3

– därav deltidsanställda 302 275

– andel deltidsanställda, procent 15,3 14,6

Anställningar omräknat till heltid (inklusive vikarier, exklusive timavlönade) 1 888 1 803

Tillfälliga personalresurser

Timavlönade januari–december

– totalt arbetade timmar

– omräknat till heltid i snitt per månad

190 023 

96

190 012

96 

Personalomsättning

Andel i procent som slutat, observera ny definition/beräkning

– Tillsvidareanställda 

– Visstidsanställda

– Total omsättning 

12,4 

67,9 

18,6 

11,5 

61,9 

16,8 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro per anställning i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid, januari–december 

respektive år, alla anställda även timavlönade

Totalt i kommunen 7,4 6,5 

Sjukfrånvarons fördelning efter kön och ålder

– Kvinnor

– Män

– 29 år och yngre

– 30–49 år

– 50 år och äldre

8,3

4,0

7,3

7,6

7,2

7,4 

3,8 

5,9 

6,7 

6,6 

Sjukfrånvaron uppdelat per dagintervall

– andel av sjukfrånvaron, 1–14 dagar

– andel av sjukfrånvaron, 14–59 dagar

– andel av sjukfrånvaron, 60 dagar eller mer    

38,5 

11,2 

50,3 

44,4 

12,4 

43,0 

Väsentliga personalförhållanden
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BESKRIVNING AV PERSONALSTRUKTUR

Antalet anställda i kommunen minskade med 43 personer 

mellan december 2018 och december 2019. Socialnämn-

den minskade med 76 personer varav ett 40-tal i samband 

med verksamhetsövergången inom personlig assistans. 

Barn- och utbildningsnämnden minskade med 15 perso-

ner, Kultur- och fritidsnämnden med 1 person, Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden med 2 personer medan Kom-

munstyrelseförvaltningen ökade antalet anställda med 7 

personer.

Andelen män fortsatte att öka. Om ökningstakten fort-

sätter att vara densamma uppnås jämn könsfördelning 

först bortom år 2040. Antalet deltidsanställda minskade 

stadigt och planerade projektinsatser förväntas snabba på 

utvecklingen på sikt. Personalomsättningen bland tills vidare-

anställda, det vill säga tillsvidareanställda som slutat helt i 

kommunen, minskade och blev 11,5 procent för 2019. 

Antalet arbetade timmar som fullgjorts av timavlönad per-

sonal och som motsvarar 96 heltider var lika som 2018. 

PERSONALFÖRSÖRJNING 

Nynäshamns kommun bedriver ett omfattande rekryte-

ringsarbete för att tillgodose verksamheternas behov av 

såväl tillsvidareanställd personal som månadsanställd per-

sonal och timavlönade. Totalt 280 annonser genererade 

över 4 000 ansökningar och 219 hade vid årsskiftet 2019/ 

2020 registrerats som rekryterade. Totalt 24 av dessa var 

chefs- och ledarrekryteringar varav 19 kunde tillsättas. 

Bemanningscentrum fick 412 ansökningar 2019. Av 

de som sökte anställdes 150 vikarier för arbete vid Social-

förvaltningens samt Barn- och utbildningsförvaltningens 

verksamheter.

För att underlätta framtida rekrytering fortsatte arbe-

tet med utveckling och implementering av kommunens 

arbetsgivarvarumärke. En ny karriärwebb lanserades och 

arbete med att ta fram yrkesprofiler, bilder och filmer fort-

satte därefter. Deltagande på Framtidsmässan blev en fram-

gång då kommunen lanserade ett nytt monterkoncept 

och fick fin utvärdering på både monter och bemötande. 
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Monterkonceptet vidareutvecklades och kommunens 

jobb  ambassadörer fick fortsatt utbildning för sina uppdrag. 

Utbildning i arbetsgivarkommunikation för kommunens 

chefer hålls i samband med rekryteringsutbildningarna. 

Under våren 2019 startades även implementeringen av ett 

nytt systemstöd för rekrytering. Systemet ska stödja arbetet 

med arbetsgivarvarumärket, stödja arbetet i enlighet med 

kommunens rekryteringsprocess och vara bättre anpassat 

för kraven i dataskyddsförordningen (GDPR).

År 2019 sökte totalt 509 ungdomar sommarjobb via 

kommunen och 401 tackade ja till sitt erbjudande, en 

minskning med totalt 45 jämfört med 2018. En utred-

ning med förslag om förändrade ansökningskriterier har 

genomförts för att kunna erbjuda så många sommarjobb 

till så många ungdomar som möjligt trots rådande budget-

läge. Förändringen som beslutats innebär att 16-åringar 

fortfarande har sommarjobbsgaranti, 17-åringar erbjuds 

i mån av plats inom budgetramen och att 18-åringar inte 

längre kan söka kommunens sommarjobb för ungdomar, 

de uppmuntras istället att söka jobb på Bemannings cent-

rum eller hos privata företag.

Från och med 2020 kan pension tas ut från 62–68 år 

jämfört med tidigare 61–67 år. Inom de närmaste fem åren 

visar en uppdaterad prognos på 192 pensionsavgångar om 

medarbetarna väljer att arbeta till 65 års ålder, vilket är den 

genomsnittliga pensionsåldern i kommunen. Skulle alla 

istället arbeta till 68 års ålder skulle pensionsavgångarna 

endast blir 77 de närmaste fem åren. Att fler jobbar längre 

är en av strategierna för förbättrad kompetensförsörjning 

och skulle således spara 115 nyrekryteringar på fem år. 

De yrkesgrupper som har störst andel pensions avgångar 

är förskollärare och barnskötare inom barnomsorgen och 

störst antal avgångar finns bland undersköterskor och vård-

biträden inom äldreomsorgen. 

CHEFER OCH LEDARE

I december 2019 hade kommunen 109 chefer. Under året 

tillträdde 19 chefer och ledare sina befattningar. Av dessa 

var 14 rekryterade utanför kommunen och 5 hade en tidi-

gare anställning i kommunen. I nyckeltal för personal-

omsättning inräknas enbart externa avgångar. De senaste 

fyra åren har personalomsättningen varit omkring 20 pro-

cent men under 2019 återgick omsättningen till en mer 

normal nivå (cirka 13 procent). 

Ett nytt ledarutvecklingsprogram planerades och star-

tades inom ramen för ESF-projektet Hälsofrämjande 

arbetsliv. Temat för ledarutvecklingen är hälsofrämjande 

ledarskap som bygger på evidens inom salutogent ledar-

skap. Programmet innehåller modulerna målstyrning 

för hälsosam arbetsbelastning, effektiv kommunikation, 

utvecklande dialog, transformerande ledarskap, grupp-

utveckling för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet, 

nödvändiga samtal, konflikthantering samt salutogent och 

hållbart ledarskap i praktiken. Totalt 43 chefer och ledare 

har påbörjat programmet och målet är att samtliga chefer 

ska gå programmet innan projekttidens slut den 30 sep-

tember 2021. Kommunen startade även chefsintroduktion 

för nya chefer i ny tappning. Utöver det planeras ett antal 

fördjupningsutbildningar inom personalrelaterade frågor. 

Målet är att en lämplig del av chefs- och ledarutbildning-

arna ska vara digitala för ökad tillgänglighet och effektivitet.

HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ 

Kommunens sjukfrånvaro fortsätter att minska. Sedan kul-

men 2016 har sjukfrånvaron minskat med 2,3 procent-

enheter, varav 0,9 procentenheter sedan 2018. Barn- och 

utbildningsnämnden minskar med 0,9 procentenheter, 

Kultur- och fritidsnämnden med 1,9 procentenheter, Miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden med 2,3 procentenheter 

och Kommunstyrelseförvaltningen med 1,1 procent enheter. 

Socialnämndens sjukfrånvaro som minskade med hela 

1,39 procentenheter mellan 2017 och 2018 har däremot 

planat ut och är i princip oförändrad mellan 2018 och 2019. 

Sjukfrånvaron fortsätter att vara mer än dubbelt så hög 

bland kvinnor jämfört med män och relationstalen kvarstår 

oavsett om arbetet utförs i ett traditionellt kvinnodominerat 

eller mansdominerat verksamhetsområde. Den tidigare 

utvecklingen av ökning av sjukfrånvaron bland de yngre 

(29 år eller yngre) har vänts till en minskning.

Kraftsamlingen med att rehabilitera sjuka medar betare 

fortsatte 2019 och förklarar den minskade långtidssjuk-

frånvaron (60 dagar eller mer). Cheferna jobbade foku-

serat med rehabilitering och hade tillgång till ett närmare 

HR-stöd, en förbättrad och förankrad rehabiliterings process 

och ett förbättrat stöd från företagshälsan. De hade också 

stöd av insatser från kommunens friskvårdskonsult. Tjäns-

terna från friskvårdskonsulten fylldes med ett delvis nytt 

innehåll med fokus på direkt stöd i rehabiliteringen av sjuka 

medarbetare och på förebyggande insatser för enskilda 

medarbetare i riskzon för sjukfrånvaro. 

Medarbetarundersökningen genomfördes hösten 2019 

med nytt upplägg och ett reviderat fråge batteri. Under-

sökningen innefattade även utvärderingsfrågor rörande 

projektet Hälsofrämjande arbetsliv och resulterade i en 

omfattande kartläggning av den organisatoriska och soci-

ala arbetsmiljön samt arbetet med hälsofrämjande och 

aktiva åtgärder. Svarsfrekvensen på 76,6 procent var lägre 

än tidigare år. Nöjd-medarbetar-index (NMI) som visar en 
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sammanfattande upplevelse av arbetssituationen, visade 

värdet 63,2 (skala 0–100) vilket är ett lägre resultat än 2018. 

Kommunen använder Sveriges Kommuner och Regioners 

(SKR:s) index för hållbart medarbetarengagemang (HME) 

vilket möjliggör en jämförelse med andra kommuner som 

använder indexet. År 2019 var HME-index för kommunen 

77,4 vilket var lägre än föregående år och lägre än genom-

snittet för kommuner i Sverige (79). 

Under året använde kommunen AFA Försäkrings system 

KIA för avvikelsehantering. Chefer, arbetsmiljöombud och 

huvudskyddsombud har behörighet i systemet och kan 

löpande ta del av inrapporterade händelser samt arbeta för 

att åtgärda och förebygga risker i arbetsmiljön. Avvikelser i 

arbetsmiljön rapporterades enligt diagrammet nedan. 

Verksamheterna arbetar löpande med att reducera ris-

ker i arbetsmiljön och värdet för riskreduktion landade 

på 28 procent för 2019. Det betyder att verksamheterna 

genom sitt arbetsmiljöarbete har minskat risken för skada, 

olycksfall och sjukdom i arbetet med 28 procent. 

Nynäshamns kommun och Järfälla kommun beviljades 

27 mkr från Europeiska socialfonden (ESF) under 2018 för att 

genomföra ett omfattande treårigt kompetens utveckling-

sprojekt inom arbetsmiljöområdet, Hälso främjande arbets-

liv. Syftet är att åstadkomma en för flyttning mot en mer 

förebyggande och främjande arbetsmiljö och därigenom 

sänka sjukfrånvaron ytter ligare. Under hösten 2018 till och 

med våren 2019 pågick en intensiv analys- och planerings-

fas varefter projektets avstämningsrapport och fortsättning 

godkändes av ESF-rådet. Genomförandefasen startades i 

maj med tre utbildningspaket: Hälso främjande ledarskap, 

Tidig upptäckt och förebygga ohälsa och OSA-dialogen. 

Utbildningarna tog full fart under hösten 2019 och har 43, 

73 respektive 187 deltagare. Ett frukostmöte planeras under 
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våren 2020 med fokus på ”aktiva åtgärder för lika möjlig-

heter i arbetslivet” som är en del av diskrimineringslagen 

som alla chefer ska arbeta med. Under våren kommer pro-

jektet att börja digitaliseringen av delar av utbildningarna 

för att skapa en mer kostnadseffektiv, hållbar och tillgäng-

lig utbildningsform. Detta är en del av att föra in projektets 

verksamhet i ordinarie strukturer för dess överlevnad efter 

projektet slut. I samma syfte arbetar projektet även med att 

paketera metoden OSA-dialogen och skapa enkla manu-

aler och handledningar för metodens process och verktyg.

Projektet Bättre tider pågick under delar av 2019. Till 

grund för arbetet ligger den handlingsplan som togs 

fram 2018 för att införa heltid som norm och tryggare 

anställningar. Utmaningarna var stora och arbetet gick 

långsamt framåt.

LÖNER OCH LÖNEKOSTNADER

Löneöversyn genomfördes för samtliga tillsvidareanställda 

medarbetare. Dialogmodell tillämpades för de flesta fack-

liga organisationerna och oorganiserade med undantag för 

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund samt Kommunal 

där traditionell förhandlingsmodell tillämpades. 

Totalt 30 231 löneutbetalningar genomfördes vilket är 

ett snitt på 2 519 löneutbetalningar per månad. Det är 

något färre jämfört med 2018. Utbetalningarna avser 

alla anställda inklusive timavlönade, förtroendevalda och 

övriga uppdrags tagare. 

Ökningen av den totala lönekostnadsmassan (inklusive 

avgifter) för anställda i kommunen blev totalt 2,84 procent. 

Kostnaderna för inhyrd personal ökade med 7,54 procent 

mellan 2018 och 2019.



44 Nynäshamns kommuns årsredovisning 2019

Nynäshamns kommun står inför stora utmaningar fram

över, inte minst när det gäller demografiutvecklingen, 

kompetensförsörjningen och de ökade investerings

behoven. Ekonomin i Sveriges kommuner väntas bli sämre 

framöver. Det blir därför viktigt att hitta rätt strategier för att 

möta utvecklingen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 

2019 om nya riktlinjer för ekonomistyrningen i Nynäs

hamns kommun. De nya riktlinjerna ska säkerställa en god 

ekonomisk hushållning både på kort och lång sikt och 

blir ett  viktigt verktyg i arbetet mot en ekonomiskt håll

bar  kommun. Det innebär att skattemedlen ska användas 

effektivt och till största nytta för invånarna i kommunen. 

God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekono

min både i ett kortare och längre tidsperspektiv och för

utsätter en långsiktig ekonomisk planering. För att uppnå 

detta har kommunen inlett ett arbete med att anpassa 

 processer, rutiner och mallar i linje med den nya riktlinjen. 

I den nya riktlinjen beskrivs också en ny budgetprocess där 

beslut om mål och budget är tidigarelagt till fullmäktige

mötet i juni månad. Beslut i juni är en förutsättning för att 

öka möjligheterna för verksamheterna att följa budgeten 

på bra sätt.

Nynäshamns kommun har parallellt startat ett arbete med 

att förändra kommunens styrmodell för att på ett tydligare 

och enklare sätt säkerställa de politiska prioriteringarna. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer att 

den ekonomiska situationen blir särskilt problematisk de 

kommande åren då befolkningen och behoven av skola, 

vård och omsorg fortsätter att växa i snabb takt  samtidigt 

som utvecklingen av skatteunderlaget blir lägre. Kom

munen måste möta dessa utmaningar genom en god 

kostnadskontroll och fortsatt hög effektivitet inom alla 

delar av kommunen. 

Nynäshamns kommuns höga investeringsbehov fram

över gör att svåra beslut gällande både ekonomi och 

verksamhet är nödvändiga. Det stora uppskjutna under

hållsbehovet i kommunens verksamhetslokaler och de 

kommande demografiska ökade behoven ställer mycket 

höga krav på en effektiv organisation. Många av de åtgärder 

som väntar kring underhåll och rivning av befintliga  lokaler 

är kostnader som kommer att belasta verksamheternas 

drift. Dessa kostnader klassificeras inte som investeringar. 

För att stärka kommunens balansräkning och ge 

utrymme för att skattefinansiera framtida investeringar 

och på så sätt slippa en alltför stor skuldsättning,  behöver 

resultat nivån vara minst 2,0 procent i förhållande till de 

totala skatteintäkterna och generella bidrag de kommande 

åren. Kommunen har ett tydligt behov av överskott för att 

möjliggöra de höga investeringsnivåerna. Eventuella fram

tida underskott i verksamheterna får stora konsekvenser för 

möjligheten att möta ett växande behov samt ge service 

med god kvalitet till medborgarna. 

Förväntad utveckling



Ekonomisk redovisning
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Drift- och investeringsredovisning 

DRIFTREDOVISNING 

Driftredovisningen är den interna budget som läggs per 

nämnd och förvaltning vidare ner på avdelnings- och 

enhetsnivå inom kommunorganisationen. Driftredovis-

ningen per förvaltning innehåller kommuninterna transak-

tioner, såsom kostnader för lokaler, it, ränta och mycket 

mer. Nämndernas aggregerade resultat inklusive kom-

mungemensamma poster för pensionsavsättningar, ränta 

med mera motsvarar resultatet som presenteras i resultat-

räkningen för kommunen.

Hur kommunens skatteintäkter och generella bidrag för-

delas mellan de olika nämnderna (det så kallade nämnd-

bidraget) avgör Kommunfullmäktige i november inför det 

aktuella verksamhetsåret. Inför 2021 års budget kom-

mer Kommunfullmäktige ta beslut om nämndbidrags-

fördelning per nämnd innan den 30 juni 2020, i linje med 

ny ekonomi styrningsriktlinje. 

Driftredovisning

Nämnd/Förvaltning (tkr) Skatteintäkter 
& Generella 

 bidrag 
(Nämndbidrag)

Verksamhets 
intäkter 

(Övriga intäkter  
& bidrag)

Verksamhetens 
 kostnader

Resultat Budgeterat 
resultat

Avvikelse 
 mot budget 

(resultat)

Kommunstyrelsen 193 850 51 170  –216 955 28 065 7 466 20 599

 varav Mark och Exploatering 11 452 31 352  –18 863 23 942 12 100 11 842

Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 61 200 341 360  –425 668  –23 108  –7 465  –15 642

 varav Vatten och Avlopp 800  –78 341  –3 967 0  –3 967

Kultur- och fritidsnämnden 51 050 4 784  –55 805 30 0 30

Barn- och utbildningsnämnden 665 100 142 679  –808 843  –1 064 0  –1 064

Socialnämnden 505 500 97 950  –623 485  –20 035 0  –20 035

Summa nämnder 1 476 700 637 944  –2 130 755  –16 112 0  –16 112

Finansförvaltning  

(Kommungemensamma poster)

Intäkter

Skatteintäkter och generella bidrag 1 524 038

Övriga intäkter 44 240

Kostnader

Intern nämndbidragsfördelning  –1 476 700

Kommungemensamma, räntor, 

pension m m  –62 568 

Summa Finansförvaltningen: 47 338 44 240  –62 568 29 010  15 313 13 697

Justeringar kommuninterna 

transaktioner  –296 059  296 061 

Nynäshamns Kommun 

(Resultaträkning) 1 524 038  386 125  –1 897 262 12 900  15 313  –2 413
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen visade ett positivt resultat för 2019 på 

28,1 mkr, vilket är 20,6 mkr bättre än budget. Verksamhets-

området Mark och exploatering gjorde ett stort överskott 

på grund av försäljning och byte av mark och fastigheter 

till ett värde av 23,9 mkr, vilket är 11,8 mkr högre än bud-

geterat. Kommunstyrelsen hade lägre personal- och drift-

kostnader än budgeterat, eftersom förvaltningen valde 

att ej tillsätta flera vakanta tjänster som i början av året 

ingick i budget, bland annat på Ekonomi-, HR-, Kansli- och 

Planerings avdelningen. En del projekt och uppdrag har 

skjutits på framtiden eller prioriterats bort.

Socialnämnden 

Socialnämndens resultat för 2019 blev –20 mkr, vilket 

är 20 mkr sämre än budget. Största enskilda orsaken till 

budge tavvikelsen är att vid bokslutsarbetet 2018 upptäck-

tes att en uppbokad fordran på Migrationsverket inte var 

korrekt på 28 mkr, som inte heller var inkluderad i  budgeten 

för 2019. Socialnämnden har lagt ned ett stort arbete på att 

granska samtliga återsökningar till  Migrationsverket från 

perioden 1 januari 2014 till 1 juli 2017, samt Migrations-

verkets beslut om utbetalning för att säkerställa att 

bok föringen är korrekt och överensstämmer med Migra-

tionsverkets beslut om utbetalningar. Posten har till viss 

del kunnat vägas upp med att Socialnämnden var berät-

tigad medel för etableringsersättning (12 mkr) och utred-

ningskostnader (3,6 mkr) som var uppbokade som skuld på 

balansräkningen och inte var inkluderade i budget för 2019. 

Nettoeffekten av korrigering av de uppbokade balanspos-

terna blev –12,4 mkr.

Justerat för den inkorrekta uppbokningen redovisar 

ändå Socialnämnden ett stort negativt resultat (–7,6 mkr), 

som kan härledas till att antalet personer med behov av 

service och stöd från socialtjänst och äldreomsorg har ökat 

markant bara de senaste två åren. Antalet utredningar inom 

Individ- och familjeomsorgen har ökat med 20 procent 

sedan 2017. Antalet ärenden där våld inom familjen är orsak 

till utredning har ökat med drygt 45 procent under samma 

period. Även det totala antalet insatser har ökat med 27 

procent vilket betyder att en större andel av de som utreds 

är i behov av insatser från socialtjänsten. Placeringskost-

naderna på barn och ungdom och vuxenmissbruk har 

ökat, komplexa ärenden i kombination med svårigheter att 

rekrytera har lett till högre konsultkostnader. Inom äldre-

omsorgen finns ett successivt ökande behov och därmed 

ökade kostnader bland annat i form av ökat köp av externa 

korttidsplatser. Socialnämnden ser inget avtagande behov 

av socialtjänst och äldreomsorg och kostnadstrycket kom-

mer att vara fortsatt starkt kommande år, samtidigt som 

verksamheten bedriver en kostnadseffektiv verksamhet 

jämfört med övriga kommuner i Sverige.

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden hade ett negativt resul-

tat 1,1 mkr lägre än budget för bokslutsåret 2019. Trots att 

intäkterna har förbättrats markant jämfört med budget har 

nämnden haft stora engångskostnader för evakuering av 

skolbyggnader, och stor ökning av timavlönad personal. 

Nämnden fick 16,6 mkr mer i direkta bidrag från Skolverket 

och Arbetsförmedlingen än budgeterat. Även övriga intäk-

ter ökade på grund av ökade intäkter för barnomsorgs-

avgifter samt ökning av antalet sålda platser inom bland 

annat grundskolan, på 3,2 mkr.

År 2019 hade Barn- och utbildningsnämnden extra-

ordinära kostnader för evakuering av skolbyggnader och 

ombyggnad av skolbyggnader på cirka 4,9 mkr. Perso-

nalkostnaderna ökade med 16,2 mkr jämfört mot bud-

get. Ökning består av kostnaderna för timavlönad personal, 

personal från bemanningscentrum och personal som är 

anställda via Arbetsförmedlingen.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett nollresultat, i 

nivå med lagd budget. Nämndens intäkter i form av stats-

bidrag och övriga intäkter var större än budget, bland annat 

beviljades lovmedel från Socialstyrelsen i februari. Motsva-

rande kostnad för lovmedlen har i motsvarande grad ökat 

kostnaderna för lovaktiviteter. På kostnadssidan var både 

personal och drift något högre än budgeterat, vilket del-

vis kompenserades med att nämnden jobbade aktivt med 

de anställdas semesteruttag vilket resulterade i en minskad 

semesterlöneskuld.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett 

underskott på 23,1 mkr 2019, dock fanns ett budgeterat 

underskott på 7,5 mkr för att iordningställa Ösmo simhall 

(7,0 mkr) och utredning gällande Ören (0,6 mkr). Budget-

avvikelsen är totalt –15,6 mkr för nämnden. Exkluderat 

Vatten och avlopp, som är helt taxefinansierat, är budget-

avvikelsen –11,6 mkr.

På grund av ny lag om kommunal bokföring och redo-

visning är det hårdare krav på vad som får bokföras som 

en investering/anläggningstillgång. Tidiga projekteringar 

och utredningar är exempel på sådant som ska tas som en 

kostnad direkt i kommunens resultat och får inte balanse-

ras upp som en tillgång. De nya redovisningsprinciperna 

har inkluderats i budgetarbetet inför 2019, dock kan gräns-

dragningen vara svår och vid uppföljningsarbete under 
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året har Fastighetsavdelningens ytterligare kostnader på 

13,2 mkr tagits i resultatet som inte var inkluderat i det bud-

geterade resultatet. Lägre avskrivnings- och räntekostnader 

på Fastighetsavdelningen och att avvakta med att anställa 

personal, har bidragit positivt till Fastighetsavdelningens 

resultat med 6,9 mkr och därmed kunnat mildra effekten 

av de ökade kostnaderna. 

Utöver förändrade redovisningsprinciper har intäk-

terna minskat och kostnaderna ökat mer än budgeterat 

för avdelningen Plan, stab och bygglov som redovisade 

ett underskott om 5,2 mkr vilket framför allt beror på lägre 

intäkter för detaljplaner och bygglov än budgeterat men 

även ökade kostnader för konsulter. Stadsmiljöavdelningen 

hade högre kostnader för skötsel av grönytor och renhåll-

ning av gator samt högre kostnader för skadegörelse och 

redovisade ett budgetunderskott på 2,9 mkr. 

Vatten och avlopps resultat för 2019 var ett under-

skott om 4,0 mkr, detta är dock ett beräknat underskott på 

grund av tidigare års överskott. Ett överskott inom Vatten 

och avlopps verksamhet ska balanseras med underskott 

inom de närmaste tre åren enligt gällande lagstiftning. 

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen är endast en resultatenhet, där kom-

mungemensamma poster bokförs. Skatteintäkter och 

bidrag bokförs på Finansförvaltningen som sedan fördelas 

ut till de olika enheterna i kommunorganisationen. Ränta 

och avskrivningar (kapitalkostnader) som ska belasta res-

pektive enhet, får Finansförvaltningen in som intäkt, och de 

externa räntekostnaderna och avskrivningar bokförs som 

en kostnad.

Inom Finansförvaltningen har en justering gjorts avse-

ende hantering av tidigare års utdelning från Kommun-

invest, där kommunen är andelsägare för att bland annat 

få del av upplåning till bättre villkor. Åren 2012–2016 har 

Nynäshamns kommun fått utdelningar som direkt använ-

des till att köpa nya andelar i Kommuninvest, på förhand 

bestämt av Kommuninvests medlemmar, för att stärka 

Kommuninvests kapital och kapacitet att fortsätta tillhan-

dahålla lån till kommuner. Utdelningen åren 2012–2016 

bokfördes aldrig som en intäkt i kommunens resultaträk-

ning, köpet av andelarna bokfördes inte heller och korrekt 

andelsägande balanserades inte upp i kommunens balans-

räkning. Detta justerades 2019 och medför en positiv resul-

tatpåverkan och budgetavvikelse på 9,3 mkr. 
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INVESTERINGSREDOVISNING

En investering är en anskaffning av en anläggningstillgång, 

till exempel inventarier, renovering av förskola eller byg-

gandet av nya bostäder. En utgift för en investering redo-

visas som en tillgång i kommunens balansräkning och 

påverkar vid anskaffningstillfället inte driftbudgeten, utan 

ska vara budgeterad i kommunens totala investerings-

budget. Tillgångens värde minskar varje år, värdeminsk-

ningen bokförs som en avskrivning, och påverkar därmed 

driftbudgeten under tillgångens ekonomiska livslängd som 

kan vara allt från 3 till över 50 år. 

I tabellen nedan redovisas utgifter för investeringar 

sedan projektets start, beslutad totalutgift mot ackumulerat 

utfall. Dels för avslutade investeringar, dels för pågående 

projekt. I tabellen redovisas även årets investeringar, total 

budget mot utfall. Investeringsbudgeten för 2019 upp-

gick till drygt 494 mkr. Utfall för 2019 blev drygt 203 mkr 

(124 mkr 2018). Investeringsnivån ökade med 63 procent 

sedan 2018, dock är budgetavvikelsen mot budget fort-

satt hög. 

Av kommunens totalt planerade investeringar på 

668,6 mkr har enbart 378,2 mkr genomförts. Detta beror 

på att delar av investeringarna först är planerade att utföras 

längre fram men beslutade tidigare år. Delar av investering-

arna har även pausats i avvaktan på nya beslut då det råder 

osäkerheter om bästa lösning.

Investeringsredovisning, kommunen Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar

Färdigställda projekt Beslutad totalutgift Ack. Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Kommunstyrelsen 8,0 4,7 3,3 6,1 2,8 3,3

Kultur- och fritidsnämnden 0,5 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2

Barn- och utbildningsnämnden 13,4 8,1 5,3 10,3 5,1 5,3

Socialnämnden 2,9 0,4 2,5 2,3 0,0 2,3

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 102,2 97,6 4,6 19,2 12,3 6,9

  – Varav: Fastighet 47,2 43,4 3,8 10,1 6,0 4,2

  – Varav: Stadsmiljö, Plan, Stab och bygglov 46,5 46,0 0,5 4,5 1,9 2,5

Ösmo centrumlyft 29,9 29,9 0,0 1,9 0,1 1,8

  – Varav: Vatten och avlopp 8,6 8,3 0,3 4,7 4,4 0,3

S:a färdigställda projekt 127,0 111,1 15,8 38,4 20,4 18,0

Pågående projekt

Kommunstyrelsen 50,8 1,2 49,6 49,9 1,2 48,8

  – Varav: Mark och exploatering 42,0 0,0 42,0 42,0 0,0 42,0

Kultur- och fritidsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Barn- och utbildningsnämnden 5,2 1,6 3,6 5,2 1,6 3,6

Socialnämnden 1,0 0,3 0,7 1,0 0,3 0,7

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 484,6 263,9 220,7 399,8 179,6 220,2

  – Varav: Fastighet 269,2 167,4 101,9 203,3 102,4 101,0

Skolhuslyft Gröndalsskolan 19,0 16,1 2,9 19,0 16,1 2,9

Matsal Gröndalskolan 19,0 11,8 7,2 17,2 10,0 7,2

Gröndalshallen 26,0 14,8 11,2 25,8 14,6 11,2

Ny förskola Nickstahöjden 53,7 53,4 0,3 8,0 7,7 0,3

Omb delar Sunnerbyskolan 49,0 19,4 29,6 49,0 19,4 29,6

  – Varav: Stadsmiljö, Plan, Stab och bygglov 67,0 40,1 26,9 58,4 31,4 27,0

  – Varav: Vatten och avlopp 148,4 56,4 92,0 138,1 45,8 92,2

SBR/Utjämningsmagasin 25,5 0,6 24,9 25,5 0,6 24,9

S:a pågående projekt 541,6 267,0 274,6 455,9 182,7 273,2

S:a investeringsprojekt 668,6 378,2 290,4 494,4 203,1 291,2
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Årets investeringar i sammandrag

Skolor och förskolor

En majoritet av Fastighetsavdelningens totala investeringar 

på 102,4 mkr gick till investeringar i skolor och förskolor i 

Nynäshamns kommun. Cykelskogens konceptförskola på 

Nickstahöjden med plats för 120 barn färdigställdes under 

första kvartalet och verksamheten är i gång. Större renove-

ringsarbeten har även skett på en rad av kommunens 

idrottshallar som tillgänglighetsanpassning och renove-

ring av Gröndalshallen och i Stora Vika idrottshall renove-

rades duschrum, omklädningsrum, fasad och tak samt att 

det installerades ett nytt luftbehandlingsaggregat.  Utöver 

det slutfördes skolhuslyftet, där bland annat för skolorna 

Skogsnibbles och Fjärdens fasader målades om och 

Viaskolan fick flera klassrum helrenoverade. 

Offentlig plats

Stadsmiljöavdelningen hade investeringar på 33,3 mkr. 

Ösmos centrumlyft färdigställdes som erbjuder mer plats 

för lek och umgänge. En rad vägar och gång- och cykel-

vägar slutfördes, bland annat arbetet med Nynäsvägen 

utmed Nynäshamnsbostäders nya fastighet, Industrivägen 

mellan Bryggargatan och Nynäsvägen samt nybyggnationen 

av gång- och cykelvägarna utmed Hammarhagsvägen och 

Nybblevägen färdigställdes. 

Vatten och avlopp

Nynäshamns kommuns avdelning för vatten och avlopp 

(VA) hade investeringar på totalt 50,2 mkr 2019. Flera av de 

stora investeringarna i befintliga verk, pumpstationer och 

ledningsnät är påbörjade och kommer att fortgå under 

kommande år för att säkra VA-försörjningen för  befintliga 

och kommande abonnenter. Enligt nuvarande prognos 

kommer VA-avdelningens investeringsvolym att fördubblas 

2020. Ökade kostnader för investeringar inom VA finansieras 

helt av VA-taxan, som planeras att höjas de kommande åren 

för att möta kostnaden för nödvändiga investeringar.
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EXPLOATERINGAR

Exploatering innebär att omvandla råmark till färdiga 

bostads- eller verksamhetsområden. De senaste åren har 

kommunens exploateringsverksamhet varit hårt belas-

tad eftersom efterfrågan på bostads- och verksamhets-

mark är hög.

Samhällsbyggnadsprocessen

Ett samhällsbyggnadsprojekt kan vara uppförandet av 

nya bostäder, byggandet av en ny förskola, utveckling av 

 centrumområde, ombyggnad av ett parkområde eller 

utbyggnad av vatten- och avloppsnätet. Den här typen av 

projekt tar vanligen flera år och berör många olika enheter 

och avdelningar i kommunen. Nynäshamns kommun växer 

och utvecklas inom många områden. Intresset för ledig 

mark, fler bostäder och möjlighet att etablera och utöka 

verksamheter är stort. För att kommunen ska fortsätta 

att utvecklas krävs en väl fungerande samhällsbyggnads-

process och exploateringsverksamhet.

Processen är dokumenterad i kommunens ”samhälls-

byggnadsprocess för Nynäshamns kommun” där hela 

processen är dokumenterad från idé till färdig byggnad, 

infrastruktur eller utemiljö. Processen beskriver bland annat 

projektorganisation, ansvarsområden och  beslutsmandat 

under hela processen. Samhällsbyggnadsprocessen är 

indelad i fyra faser: initieringsfas, planeringsfas, genom-

förandefas och avvecklingsfas. Om markområdena ägs 

av kommunen kan kommunen markanvisa och/eller sälja 

mark under processen. Dessa projekt kallas nedan för kom-

munala projekt. Ibland äger kommunen inte marken men 

för att kontrollera och säkerställa kvaliteteten, ekonomin 

och genomförandet i projektet tecknar då kommunen 

diverse avtal. Dessa projekt kallas nedan för externa projekt.

I Nynäshamns kommun är det vanligtvis Mark- och 

exploateringsenheten som har det övergripande projekt-

ledaransvaret, som ansvarar för att hålla ihop helheten 

under hela samhällsbyggnadsprojektet. Budget, utfall och 

prognos följs upp per projekt under tertial ett, tertial två 

och vid årsbokslutet. Samhällsbyggnadsprojekt består 

redovisningsmässigt av tre olika delar: 

	Q Investering – till exempel gator och VA. Redovisas som 

en anläggningstillgång i kommunens balansräkning. 

	Q Exploatering – till exempel mark som ska exploateras, 

lantmäteriförrättning och markförberedande åtgärder. 

Redovisas som en omsättningstillgång i kommunens 

balansräkning. 

	Q Driftkostnad. Vissa kostnader kan inte balanseras upp i 

balansräkningen, utan ska enligt god  redovisningssed 

tas direkt i kommunens resultaträkning, såsom detalj-

planekostnader och vissa projekteringskostnader. 

I kommunens totala investerings- och driftbudgetar ingår 

samhällsbyggnadsprojektens investeringsdel i investerings-

ramarna, driftpåverkande i driftbudgeten samt en separat 

del för exploateringskostnader.  Samhällsbyggnadsprojekten 

hade låga kostnader 2019, orsaken är att större ande-

lar av de pågående projekten befinner sig i processens 

tidiga skede snarare än en genomförandefas. Nedan är en 

tabell över totala exploateringskostnader per projekt, som 

redovisas som en omsättningstillgång i balansräkningen 

för Nynäshamns kommun. Samtliga exploateringar har 

 värderats vid årsskiftet 2019.

Exploateringsredovisning, kommunen

Pågående exploateringar Utgifter & inkomster 
 sedan projektens start

Varav: årets exploateringar

Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto

Kalvö 0,0 25,7  –25,7 0,0 0,1  –0,1

Alkärrsplan 0,0 15,0  –15,0 0,0 0,0 0,0

Grödby/Trollstamalm 0,0 0,5  –0,5 0,0 0,0 0,0

Telegrafenområdet 0,0 0,8  –0,8 0,0 0,4  –0,4

Vansta industriområde 0,0 4,4  –4,4 0,0 1,4  –1,4

Sunnerby industriområde 0,0 0,1  –0,1 0,0 0,0 0,0

Sydvästra Segersängsmotet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa färdigställda projekt 0,0 46,3  –46,3 0,0 1,9  –1,9
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Samhällsbyggnadsprojekt

Nynäshamns kommun har ett stort antal 

samhällsbyggnads projekt i olika faser. Nedan är en kort 

sammanfattning av några av de pågående samhällsbygg-

nadsprojekten. 

Kommunala projekt

Exempel på kommunala projekt är Kalvö utbyggnad av 

befintligt industriområde, Vansta industriområde samt 

utveckling av södra och centrala Ösmo. Kalvö industri-

område som omfattas av gällande stadsplan är till pro-

jektet till stor del genomförd. Försäljning av industrimark 

har skett förutom för fem möjliga styckningslotter, där 

processen är vilande i avvaktan på ny detaljplan. Vansta 

industriområde, utbyggnad enligt antagen detaljplan 

hamnade i slutet av 2019 i ett nytt läge, dels på grund 

av ett nytt detaljplanearbete kopplat till skolverksamhet, 

dels att beräknade utbyggnadskostnader översteg de 

ursprungliga kalkylerna. Beslut om framtida utveckling av 

projektet väntas under våren 2020. Utveckling av södra 

och centrala Ösmo, består preliminärt av 800–1 400 

bostäder. Projektplanering är klar avseende etappindelning 

och framtagande av exploateringskalkyl. Inbjudan till 

markanvisning för etappområde Hallängen ligger öppen 

31 januari–6 mars 2020.

Externa projekt

Det största pågående externa projektet är Norvik, utbygg-

nad hamn, industrispår och verksamhetsområde vid Nor-

vikudden, norra delen av Nynäshamns tätort. Markarbete 

med att anlägga Norvik hamn påbörjades 2016. Hamnen 

kommer att öppna i etapper och första fartyget beräk-

nas anlöpa hamnen i maj 2020. Stockholms hamnar kom-

mer att anlägga en järnväg från Nynäsbanan till Norvik 

hamn vilken beräknas stå klar 2020. I samband med anläg-

gandet av järnvägen kommer Stockholms hamnar att 

anlägga gång- och cykelbroar och vägar inom kommu-

nalt och statligt väghållaransvar. Intill hamnområdet ska 

NCC anlägga en företags- och logistikpark och området 

kommer att växa fram under 10–15 år från byggstart allt-

eftersom NCC lyckas losshålla och sälja allt det berg som 

behöver tas bort för att nå de marknivåer som är tänkta i 

området.

Pågående externa bostadsprojekt är bland andra NYBO 

Humlan och Skonaren. NYBO Humlan är utbyggnad av 

cirka 70 lägenheter i anslutning till pendeltågstationen 

Gröndalsviken. Detaljplan är antagen och genomförande 

pågår. Beräknas vara utbyggt i början av 2022. Skonaren är 

utbyggnad av max 140 radhus på Sandhamn i tre etapper. 

Första etappen är klar sedan en tid tillbaka. Genomförande 

av etapp 2 har påbörjats medan etapp 3 är vilande. 
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Resultaträkning

(tkr) Kommun Koncern

Not 2019 2018 2019 2018

Verksamhetens intäkter 1 386 126 499 009 566 257 671 823

Verksamhetens kostnader 2,3,4  –1 828 291  –1 880 345  –1 955 646  –2 003 659

Avskrivningar 5  –69 048  –68 806  –106 156  –97 392

Verksamhetens nettokostnader  –1 511 213  –1 450 142  –1 495 545  –1 429 228

Skatteintäkter 6 1 255 926 1 223 706 1 255 926 1 223 706

Generella statsbidrag och utjämning 7 268 110 250 036 268 110 250 036

Verksamhetens resultat 12 823 23 600 28 491 44 514

Finansiella intäkter 8 19 191 6 378 18 010 5 307

Finansiella kostnader 9  –19 115  –6 561  –25 404  –15 107

Resultat efter finansiella poster 12 899 23 417 21 097 34 714

Extraordinära poster 0 0 0 0

Årets resultat 10 12 899 23 417 21 097 34 714
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Balansräkning

Kommun Koncern

(tkr) Not 2019 2018 2019 2018

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 11 1 471 2 924 4 868 17 831

Materiella anläggningstillgångar

    Mark, byggnader och tekniska anläggningar 12 1 331 447 1 200 070 2 297 255 2 187 004

    Maskiner och inventarier 13 34 326 30 766 35 788 32 502

    Övriga materiella anläggningstillgångar 14 180 149 182 223 346 010 305 196

Finansiella anläggningstillgångar 15 128 530 120 696 51 142 42 733

Summa anläggningstillgångar 1 675 923 1 536 679 2 735 062 2 585 266

Omsättningstillgångar

    Förråd 16 0 0 89 91

    Pågående exploateringar 17 46 398 110 638 46 398 110 638

    Kortfristiga fordringar 18 144 380 163 829 145 575 180 312

    Kortfristiga placeringar 19 236 036 230 732 236 036 230 732

    Kassa, bank 20 52 667 103 551 32 585 77 713

Summa omsättningstillgångar 479 481 608 750 460 683 599 384

Summa tillgångar 2 155 404 2 145 429 3 195 745 3 184 650

Eget kapital, avsättningar och skulder 21

Eget kapital

    Årets resultat 12 899 23 417 21 097 34 713

    Resultatutjämningsreserv 55 551 55 551 55 551 55 551

    Övrigt eget kapital 709 600 676 506 1 165 455 1 124 038

Summa eget kapital 778 050 755 474 1 242 102 1 214 302

Avsättningar

    Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 22 226 604 205 743 228 101 206 999

    Andra avsättningar 23 6 884 6 884 20 943 28 868

Summa avsättningar 233 488 212 627 249 044 235 867

Skulder

    Långfristiga skulder 24 790 923 784 097 1 305 471 1 299 023

    Kortfristiga skulder 25 352 943 330 103 399 128 372 330

    Pågående exploateringsinkomster 26 0 63 128 0 63 128

Summa skulder 1 143 866 1 177 328 1 704 599 1 734 481

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 155 404 2 145 429 3 195 745 3 184 650

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter 27 0 0 13 300 16 050

Ansvarsförbindelser

     Pensionsförpliktelser som ej tagits upp  

bland skulder eller avsättningar
28

505 264 525 531 505 264 525 531

    Övriga ansvarsförbindelser 29 531 113 544 041 531 113 544 041

Summa panter och ansvarsförbindelser 1 036 377 1 069 572 1 049 677 1 085 622
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Kassaflödesanalys

Kommun Koncern

(tkr) Not 2019 2018 2019 2018

Årets resultat 12 899 23 417 21 097 34 713

Justering för ej likviditetspåverkande poster 31 76 936 75 955 104 996 105 848

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 89 835 99 372 126 092 140 561

Ökning–/minskning+ kortfristiga fordringar 19 449 23 493 34 637 21 249

Ökning–/minskning+ förråd och varulager 0 0 2 136

Ökning+/minskning– kortfristiga skulder 22 840 27 994 26 798 31 654

Kassaflöde från den löpande verksamheten 132 124 150 859 187 530 193 600

Investeringsverksamhet 32

Pågående investeringar etcetera – 5 073  –28 591  –54 473  –149 497

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0  –237 0  –237

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Investering i materiella anläggningstillgångar – 198 054  –80 193  –198 054  –81 503

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 20 119 0 20 119 0

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 11 885 0 11 885

Kassaflöde från investeringsverksamheten  –183 008  –97 136  –232 408  –219 352

Finansieringsverksamhet 33

Nyupptagna lån 0 0 0 50 000

Minskning av långfristig upplåning 0 0  –250  –250

Ökning långfristiga fordringar 0 0 0  –380

Minskning långfristiga fordringar 0 0 0 0

Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0  –250 49 370

Årets kassaflöde – 50 884 53 723 – 45 128 23 618

Likvida medel vid årets början 103 551 49 828 77 713 54 095

Likvida medel vid årets slut 52 667 103 551 32 585 77 713

Kontroll årets kassaflöde – 50 884 53 723 – 45 128 23 618
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Noter

(tkr) Kommun Koncern

2019 2018 2019 2018

Not 1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 10 669 8 471 14 169 11 661

Taxor och avgifter 135 274 134 451 139 172 132 702

Hyror och arrenden 49 132 35 893 221 861 207 325

Bidrag 131 641 155 640 131 645 155 644

Försäljning av verksamhet och entreprenad 33 127 161 925 33 127 161 862

  varav jämförelsestörande poster* 0 134 608 0 134 608

Realisationsvinster 20 119 31 20 119 31

Övriga intäkter 0 0 0 0

Justering av interna intäkter i investeringsverksamheten 6 164 2 598 6 164 2 598

Summa verksamhetens intäkter 386 126 499 009 566 257 671 823

  varav bidrag och ersättning från staten 128 131 146 121 128 131 146 121

* Under 2018 har redovisning av exploateringar anpassats till gällande principer, vilket innebär bruttoredovisning istället för 

nettoredovisning. Vidare har intäkter och driftkostnader som balanserats från tidigare år resultatförts under 2018.

Not 2 Personalkostnader

Utbetalda löner och arvoden 747 545 725 685 759 170 737 094

Sociala avgifter 230 271 224 401 234 682 228 693

Personalsociala kostnader 15 280 16 009 16 002 17 080

Årets pensionsutbetalningar/pensionsförvaltningsavgift 29 222 27 646 30 402 28 830

Nyintjänad pensionsrätt, avgiftsbestämd del 32 273 37 256 32 455 37 445

Nyintjänad pensionsrätt, ökning av pensionsskuld 11 398 9 066 11 563 9 210

Särskild löneskatt på pensioner 21 253 19 021 21 618 19 381

Summa personalkostnader 1 087 242 1 059 084 1 105 892 1 077 733

Not 3 Övriga verksamhetskostnader

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 8 969 6 928 8 980 6 929

Inköp av vatten för distribution 11 794 12 140 11 794 12 140

Bidrag 57 982 61 735 57 982 61 735

Köp av verksamhet 319 640 289 101 401 855 378 839

Övriga verksamhetskostnader 342 664 451 357 361 332 466 283

  varav jämförelsestörande poster* 0 143 336 0 143 336

Värdeförändring omsättningstillgång 0 0 0 0

Bokslutsdispositioner 0 0 5 440 0

Förändring av uppskjuten skatt 0 0 2 371

Summa verksamhetens kostnader 741 049 821 261 849 754 925 926

* Under 2018 har redovisning av exploateringar anpassats till gällande principer, vilket innebär bruttoredovisning istället för 

nettoredovisning. Vidare har intäkter och driftkostnader som balanserats från tidigare år resultatförts under 2018.
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(tkr) Kommun Koncern

2019 2018 2019 2018

Not 4 Revisionskostnad

Revisionskostnad sakkunnig 586 948 1 019 1 387

  varav räkenskapsrevision 170 146 603 585

Kostnad för lekmannarevisorer 491 321 491 321

Summa 1 077 1 269 1 510 1 708

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för 

räkenskapsår 2019.

Not 5 Avskrivningar

Avskrivningar immateriella tillgångar 1 454 3 354 9 215 3 354

Avskrivningar byggnader och anläggningar 56 397 53 810 85 311 83 305

Avskrivningar maskiner och inventarier 7 223 10 032 7 496 9 032

Nedskrivningar 3 974 1 610 4 134 1 701

Summa avskrivningar 69 048 68 806 106 156 97 392

Genomsnittlig nyttjandeperiod (år)

Immateriella avskrivningar 3,4 4,2 3,4 4,2

Byggnader och anläggningar 32,5 35,4 31,9 32,0

Maskiner och inventarier 5,8 8,2 5,8 8,1

För uppgifter om nyttjandeperiod/avskrivningstid se avsnitt Redovisningsprinciper. Samtliga immateriella anläggningstillgångar 

har en nyttjandeperiod/avskrivningstid på 5 år eller mindre.

Not 6 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 1 271 340 1 229 489 1 271 340 1 229 489

Preliminär slutavräkning innevarande år  –12 136  –1 711  –12 136  –1 711

Slutavräkningsdifferens föregående år  –3 278  –4 072  –3 278  –4 072

Summa skatteintäkter 1 255 926 1 223 706 1 255 926 1 223 706

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 206 261 196 897 206 261 196 897

Kommunal fastighetsavgift 58 591 60 628 58 591 60 628

Avgift för LSS-utjämning  –11 958  –22 890  –11 958  –22 890

Kostnadsutjämningsbidrag  –7 075 4 412  –7 075 4 412

Generella statsbidrag 6 009 10 990 6 009 10 990

Regleringsbidrag 16 282 0 16 282 0

Summa generella statsbidrag och utjämning 268 110 250 036 268 110 250 036

Not 8 Finansiella intäkter

Utdelningar på aktier och andelar* 11 427 4 397 11 427 4 397

Ränteintäkter 1 175 718 1 254 793

Övriga finansiella intäkter** 6 589 1 263 5 329 117

Summa finansiella intäkter 19 191 6 378 18 010 5 307

* Utdelning avser utdelningar från Kommuninvest som tidigare har bokats fel om 9 284 tkr samt årets utdelning om 2 142 tkr. 

** 5 230 tkr avser orealiserade vinster under 2019.
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(tkr) Kommun Koncern

2019 2018 2019 2018

Not 9 Finansiella kostnader

Räntekostnader 2 865 1 283 9 053 9 718

Ränta på pensionsavsättningar 5 403 4 806 5 429 4 827

Övriga finansiella kostnader* 10 847 472 10 922 562

Summa finansiella kostnader 19 115 6 561 25 404 15 107

* Ändring av redovisningsmetod avseende finansiella omsättningstillgångar har föranlett en realisationsförlust som avser flera 

år bakåt i tiden. Denna realisationsförlust är 10 473 tkr för åren innan 2019. 

Not 10 Avstämning mot balanskravet

Årets resultat enligt resultaträkningen 12,9 23,4

– Samtliga realisationsvinster  –20,2 0,0

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0

+ Orealiserade förluster i värdepapper 10,4 0,0

– Orealiserade vinster i värdepapper  –5,2 0,0

+/– Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper 0,0 0,0

Årets resultat efter balanskravsjustering  –2,1 23,4

– Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0  –8,7

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0

Årets balanskravsresultat  –2,1 14,7

Föregående års Balanskrav har justerats med resultat från VA-verksamheten. Denna post skall inte vara med i beräkning för 

balanskravet. Vi har också räknat om resultatutjämningsreserven från tidigare år enligt samma modell se not 21.

Not 11 Immateriella tillgångar

Anskaffningsvärde* 30 197 26 404 30 197 26 404

Ackumulerade avskrivningar – 25 398 – 24 768 – 25 398 – 24 768

Årets investeringar 0 3 792 0 3 792

Årets avskrivningar – 1 454 – 2 504 – 1 454 – 2 504

Årets nedskrivningar/utrangeringar – 1 874 0 – 1 874 0

Goodwill/negativ goodwill**

Tegeltraven AB 0 3 517

AB Nynäshamnsbostäder 0 1 062

Letupa AB 0 3 535

Kvastbindaren Fastighets AB 3 397 6 793

Summa 1 471 2 924 4 868 17 831

Genomsnittlig nyttjandeperiod (år)

Immateriella tillgångar 3,4 4,2 3,4 4,2

* Immateriella anläggningstillgångar har en nyttjandeperiod/avskrivningstid på 5 år eller mindre.

* Värdet av de immaterialla anläggningstillgångar baseras på anskaffningskostnad och nyttjandeperioden utifrån avtal om 

sådant finns, annars individuellt bedömd nyttjandeperiod.                

* Samtliga imateriella anläggningstillgångar skrivs av med en linjär planenlig avskrivningsmetod.             

* Samtliga immateriella anläggningstillgångar är förvärvade ej egenutvecklade.                              

* Beloppsgränsen för immateriella anläggningstillgångar är ett prisbasbelopp.                   

* Bestämmelser enligt 7 kap. 8§ LKBR bestämmelsen om redovisning till bestämd mängd och värde används inte av 

Nynäshamns kommun.                               

** Förvärvsanalysen har justerats så att samtlig goodwill skrivs av på 5 år. Detta medför större avskrivningar 2019 än tidigare år.                                                                                                                                           
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(tkr) Kommun Koncern

2019 2018 2019 2018

Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 2 121 993 1 984 894 3 462 473 3 305 066

Ackumulerade avskrivningar – 920 119 – 868 154 – 1 273 816 – 1 190 641

Årets investeringar (aktiverade) 187 774 137 099 193 516 157 408

Årets avskrivningar – 56 397 – 53 769 – 83 114 – 84 829

Årets nedskrivningar/utrangeringar – 1 804 0 – 1 964

Summa 1 331 447 1 200 070 2 297 255 2 187 004

Specifikation över fastigheter och anläggningar

Markreserv samt markvärde 337 484 321 596 517 215 473 581

Verksamhetsfastigheter 544 533 485 497 547 335 488 463

Fastigheter för affärsverksamhet 230 398 210 983 230 398 210 983

Bostadsfastigheter 0 0 767 856 815 984

Publika fastigheter 189 024 150 452 189 024 150 452

Fastigheter för annan verksamhet 29 988 31 520 45 297 47 403

Övriga fastigheter 20 22 129 138

Summa 1 331 447 1 200 070 2 297 254 2 187 004

Genomsnittlig nyttjandeperiod (år)

Byggnader och tekniska anläggningar 32,5 35,4 31,9 32,0

* Samtliga materiella anläggningstillgångar skrivs av med en linjär planenlig avskrivningsmetod.                          

* Värdet mark byggnader och tekniska anläggningar inom denna kategori värderas utifrån anskaffningsvärde.        

* Nyttjandeperioden för anläggningar inom denna kategori bedöms individuellt per anläggning. Fastigheter har 

komponentfördelats och nyttjandeperioden bedöms individuellt per komponent.                                                   

* På mark görs inga avskrivningar alls.                                                                                                            

* Beloppsgränsen för om en anläggning skall bedömmas vara av väsentligt värde är ett prisbasbelopp.  

* Bestämmelser enligt 7 kap. 8§ LKBR bestämmelsen om redovisning till bestämd mängd och värde används inte av 

Nynäshamns kommun.                                                                                                                                    

* Räntor aktiveras inte enligt 7 kap. 2§ LKBR.

Not 13 Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 287 778 282 156 293 045 286 865

Ackumulerade avskrivningar  –256 716  –248 253  –260 248  –252 283

Årets investeringar (aktiverade) 10 783 5 623 10 783 6 952

Årets avskrivningar  –7 223  –8 760  –7 496  –9 032

Årets nedskrivningar/utrangeringar  –296  –296

34 326 30 766 35 788 32 502

Genomsnittlig nyttjandeperiod (år)

Maskiner och inventarier 5,8 8,2 5,8 8,1

* Samtliga materiella anläggningstillgångar skrivs av med en linjär planenlig avskrivningsmetod.                            

* Beloppsgränsen för om en anläggning skall bedömmas vara av väsentligt värde är ett prisbasbelopp.                          

* Maskiner och inventarier värderas utifrån anskaffningsvärde.                                                                          

* Nyttjandeperioden på maskiner och inventarier varierar mellan 3 och 10 år och bedöms individuellt i fall till fall. 

* Bestämmelser enligt 7 kap. 8§ LKBR bestämmelsen om redovisning till bestämd mängd och värde används inte av 

Nynäshamns kommun.  
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(tkr) Kommun Koncern

2019 2018 2019 2018

Not 14 Pågående investeringar

Pågående investeringar 180 098 181 186 345 959 304 159

Pågående försäljningar 51 1 037 51 1 037

Summa 180 149 182 223 346 010 305 196

Not 15 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier 80 124 80 082 2 695 2 654

Andelar 29 350 20 949 29 390 20 949

Bostadsrätter 5 818 5 818 5 818 5 818

Långfristiga fordringar 13 237 13 847 13 237 13 312

Summa 128 530 120 696 51 142 42 733

Specifikation över aktieinnehav

AB Nynäshamnsbostäder 52 990 52 990 0 0

Nynäshamns Mark AB 2 006 2 006 0 0

Alkärrsplans Utvecklings AB 5 719 5 719 0 0

Stockholmsregionens Försäkring AB 2 499 2 499 2 499 2 499

Letupa AB 4 405 4 405 0 0

Kvastbindaren Fastighets AB 12 309 12 309 0 0

Inera AB 43 0 43 0

SRV återvinning AB 30 30 30 30

Föreningssparbanken 10 10 10 10

Vårljus AB 111 111 111 111

Business Arena Stockholm AB 2 2 2 2

SKL Kommentus AB (Kommunaktiebolag) 1 1 1 1

Stadshypotek 0 0 0 1

Summa 80 124 80 082 2 695 2 654

Specifikation över andelar

Förlagsbevis Kommuninvest 4 600 4 600 4 600 4 600

HBV Husbyggnadsvaror ekonomisk förening 0 0 40 40

Inera AB 0 43 0 43

Andelskapital Kommuninvest 24 750 16 306 24 750 16 266

Summa 29 350 20 949 29 390 20 949

Specifikation över bostadsrätter

Brf Björnen 12 12 12 12

Brf Månberget 5 806 5 806 5 806 5 806

Summa 5 818 5 818 5 818 5 818

Specifikation över långfristiga fordringar

VA-lån 290 0 290 0

Brf Vitsippan* 7 586 7 586 7 586 7 586

Nynäshamns sportboende** 2 520 3 420 2 520 3 420

Övriga långfristiga fordringar 2 841 2 841 2 841 2 306

Utlåning koncernföretag 0 0 0 0

Summa 13 237 13 847 13 237 13 312

* Fordran på Brf Vitsippan tas från och med april 2015 upp till nominellt värde.                                                  

** Total fordran på Nynäshamns sportboende uppgår till 5,6 mkr.
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(tkr) Kommun Koncern

2019 2018 2019 2018

Not 16 Förråd och lager

Lager 0 0 89 91

Summa 0 0 89 91

Not 17 Pågående exploateringsutgifter

Exploateringsutgifter* 46 398 110 638 46 398 110 638

Summa 46 398 110 638 46 398 110 638

* För vidare förklaring av exploateringsutgifter se avsnitt om exploateringar.

Not 18 Kortfristiga fordringar

Statsbidrag 3 002 2 172 3 002 2 172

Interimsfordringar 70 667 102 807 72 353 106 019

Kundfordringar 28 431 26 388 27 978 24 376

Skattekonto 3 899 1 586 4 091 1 592

Övriga fordringar 38 381 30 876 38 149 46 051

Summa 144 380 163 829 145 573 180 210

Not 19 Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar* 201 820 202 636 201 820 202 636

Nordea depå 34 216 28 096 34 216 28 096

Summa 236 036 230 732 236 036 230 732

Specifikation över kortfristiga placeringar 

Strukturerade produkter förfall 2022, 97 % kapitalskydd 194 801 189 610 194 801 189 610

Obligationer 7 019 13 026 7 019 13 026

201 820 202 636 201 820 202 636

* Placeringar under kortfristiga fordringar har tidigare år varit placerade som långfristiga fordringar. Ändring av 

redovisningsprinciper har medfört att dessa tillgångar klassats om och värderats om. De kortfristiga placeringarna har 

värderats enligt marknadsvärdesprincipen per den 31/12 2019. Värdeförändring på innevarande placeringsinnehav per den 

31/12 2019 för året är 5 169 tkr.

Not 20 Kassa och bank

Kassa 178 167 180 2 508

Plusgiro 52 051 103 137 29 837 73 376

Bank 438 247 2 568 1 829

Summa 52 667 103 551 32 585 77 713

Not 21 Eget kapital

Ingående eget kapital 755 474 741 723 1 214 302 1 187 981

Direktbokning eget kapital 25  –14 2 429  –8 392

Justeringspost på grund av ändrade redovisningsprinciper* 9 652  –9 652

Ökning fritt eget kapital 0 0 4 275 0

Periodens resultat 12 899 23 417 21 096 34 713

  varav VA-kollektivet  –3 967  –1 676  –3 967  –1 676

Utgående eget kapital 778 050 755 474 1 242 102 1 214 302

  varav resultatutjämningsreserv (RUR)** 55 551 55 551 55 551 55 551

* Då principen avseende kortfristiga placeringar har ändrats har tidigare års kursförändringar belastat eget kapital. 

** Omräkning av resultatutjämningsreserv har gjorts för åren innan 2019. 
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(tkr) Kommun Koncern

2019 2018 2019 2018

Not 22 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Ingående avsättning 205 743 188 505 205 743 188 505

Nya förpliktelser 22 731 19 084 22 731 19 084

  varav:

      Nyintjänad pension 17 185 14 561

      Ränte- och basbeloppsuppräkning 5 391 4 806

      Övrig post 155  –283

Årets utbetalningar  –5 943  –5 211  –4 961  –4 420

Förändring av löneskatt 4 073 3 365 4 588 3 830

Summa 226 604 205 743 228 101 206 999

Aktualiseringsgrad (%) 98 98 98 98

Kommunens pensionsskuld, som i sin helhet förvaltas av KPA, redovisas enligt blandmodellen. Detta innebär att den pension 

som intjänats till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse i balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade från och 

med 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Övriga pensionsåtaganden, som visstids- eller garantipension och 

intjänad pension på lönedelar över 7,5 basbelopp, redovisas under avsättningar i balansräkningen.

Not 23 Andra avsättningar

Övriga avsättningar 6 884 6 884 7 008 21 587

Uppskjuten skatt 0 0 13 935 7 281

Summa 6 884 6 884 20 943 28 868

 * Överskott inom VA-verksamheten har 2017 avsatts för åtgärder enligt särskild plan (6 884 tkr). Det är tillåtet enligt 

vattentjänstlagen att avsätta överuttag (förutbetalda intäkter) som en reservering det vill säga en långfristig skuld (fond) i 

balansräkningen om man kan visa i en investeringsplan vad medlen ska användas till, hur mycket och när. Investeringsfonden 

(förutbetald intäkt) löses sedan upp (intäktsförs) genom matchning mot avskrivningskostnaderna för den specifika 

investeringen. Upplösning av fonden skall ske under samma antal år som tillgången skrivs av på. De investeringar som kan 

komma ifråga är nyinvesteringar som kommer hela kollektivet tillgodo. Det gäller därmed inte för utbyggnad av anläggningen 

till nya kunder. Projektet för den avsättning som är gjord i 2017 års bokslut är påbörjad och beräknas färdigställas under 2021.

Not 24 Långfristiga skulder

Förutbetalda anslutningsavgifter VA 49 402 40 917 49 402 40 917

Övriga investeringar VA 9 509 10 769 9 511 10 769

Svenska banker och kreditinstitut 730 000 730 000 1 242 800 1 242 645

Övriga kreditgivare 2 000 2 399 3 746 4 680

Insamling simhall 12 12 12 12

Summa 790 923 784 097 1 305 471 1 299 023

Upplysning avseende lån

Genomsnittlig upplåningsränta 0,38 % 0,16 % 0,71 % 0,51 %

Genomsnittlig räntebindningstid 1,99 år 1,83 år 2,24 år 2,11 år

 * Kommunens samtliga lån är placerade hos Kommuninvest. Upplåningen inom den kommunala koncernen löper både med 

fast och rörlig ränta. Både kommunkoncernen och kommunen har en spridning på räntebindning och kapitalbindning utifrån 

gällande finanspolicy. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,35 år för koncernen och 2,46 år för kommunen. Inga 

emissionskostnader eller transaktionskostnader har periodiserats.
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(tkr) Kommun Koncern

2019 2018 2019 2018

Not 25 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 131 695 87 187 147 736 105 023

Interimsskulder 168 487 183 366 191 936 200 576

Upplupen pensionskostnad, avgiftsbestämd del 32 303 34 690 31 699 34 864

Övriga kortfristiga skulder 20 458 24 860 27 757 31 867

Summa 352 943 330 103 399 128 372 330

Not 26 Pågående exploateringsinkomster

Exploateringsinkomster 0 63 128 0 63 128

Summa 0 63 128 0 63 128

Not 27 Panter och därmed jämförliga säkerheter

Panter, fastighetsinteckningar 0 0 13 300 16 050

Summa 0 0 13 300 16 050

Not 28 Pensionsförpliktelser

Pensionsskuld intjänad före 1998 494 286 513 309 494 286 513 309

Pensionsskuld intjänad före 1998, Södertörns brandförsvarsförbund 10 978 12 222 10 978 12 222

Summa 505 264 525 531 505 264 525 531

* Pensionsförpliktelser är beräknade enligt RIPS 17.

Not 29 Övriga ansvarsförbindelser

AB Nynäshamnsbostäder 504 000 516 000 504 000 516 000

SRV återvinning AB 5 948 6 757 5 948 6 757

Bostadsrättsföreningar 21 165 21 239 21 165 21 239

Kommunalt borgens- och förlustansvar för egna hem 0 45 0 45

Summa 531 113 544 041 531 113 544 041

Not 30 Operationell leasing

Avser ej uppsägningsbara avtal innevarande år 16 980 17 769

Framtida leasingavgifter som förfaller inom 1 år 19 217 16 892

Framtida leasingavgifter som förfaller mellan 1 och 5 år 16 927 17 591

Framtida leasingavgifter som förfaller senare än 5 år 53 178

Summa 53 177 52 429 0 0

* Samtliga avtal har klassificerats som operationella. En översyn av samtliga leasingavtal görs för att redovisas enligt RKR:s 

rekommendation 5 avseende Leasing.
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2019 2018 2019 2018

Not 31 Ej likviditetspåverkande poster

Årets avskrivningar 69 048 68 806 106 156 97 392

Netto från exploateringar 46 398 25 641 46 398 25 641

Realisationsvinst/realisationsförlust (försäljningspris) 0 0 0 0

Realisationsvinster exploatering (försäljningspris) 0 0 0 0

Anslutningsavgifter VA – 8 485 0 – 8 485 0

Förutbetalda anslutningsavgifter/investeringsbidrag VA – 1 657 – 2 949 – 1 657 – 2 949

Tidigare års inbetalda anslutningsavgifter VA 0 0 0 0

Återvunna kundförluster 0 0 0 69

Byggnadstidsränta exploateringar 0 0 0 0

Upplupna ränteintäkter 0 0 0 0

Upplupna skatteintäkter 0 0 0 0

Avsättningar pensioner/andra avsättningar – 15 470 – 12 098 – 15 240 – 10 721

Ränta på pensioner – 5 391 – 4 429 – 5 391 – 4 429

Upplupna räntekostnader 0 0 0 659

Förutbetalda skatteintäkter/upplupna skattekostnader 0 0 0 0

Balansering projektredovisning 0 850 0 850

Byggnadstidsränta 0 0 0 0

Direktbokning mot eget kapital – 9 677 0 – 9 677 0

Interim 0 0 0 89

Elimineringar 0 0 – 8 380 1 021

Justering samt kostnad som ej genererat kassauttag i år 2 170 134 1 272 – 1 774

Summa 76 936 75 955 104 996 105 848

Not 32 Investeringar

Pågående investeringar etcetera – 5 073  –28 591 – 55 901  –149 497

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0  –237 0  –237

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Investering i materiella anläggningstillgångar – 198 054  –80 193 – 198 054  –81 503

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 20 119 0 20 119 0

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 11 885 0 11 885

Summa  –183 008  –97 136  –233 836  –219 352

Investeringsverksamheten har under 2019 varit betydligt högre än tidigare år, detta påverkar kassaflödet negativt.

Not 33 Finansieringsverksamhet

Nyupptagna lån 0 0 0 50 000

Minskning av långfristig upplåning 0 0  –250  –250

Ökning långfristiga fordringar 0 0 0  –380

Minskning långfristiga fordringar 0 0 0 0

Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar 0 0 0 0

Summa 0 0  –250 49 370

Not 34 Särredovisning

Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Särredovisningen finns att ta del av i avsnittet 

Verksamhetsberättelse för VA-verksamheten.
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LAGSTIFTNING 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om 

kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekom

mendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

om inget annat anges. Lagen om kommunal bokföring 

och redovisning trädde i kraft den 1 januari 2019. RKR har 

publicerat 18 nya rekommendationer. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräk

nas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaff

ningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av 

inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR/INVESTERINGAR

För att klassificeras som en investering och inte en kostnad 

ska tillgången vara avsedd för stadigvarande bruk eller inne

hav, värdet utgöra ett väsentligt belopp och ha en nyttjande

period om minst 3 år. I Nynäshamns kommun är gränsen 

för väsentligt belopp satt till ett prisbasbelopp. De materiella 

anläggningstillgångarna upptas i balansräkningen till anskaff

ningsvärde minus planenliga avskrivningar. 

Ej avslutade investeringar balanseras som pågående 

arbeten.

Avskrivningar beräknas inte för mark, konst och pågå

ende arbeten. På övriga anläggningstillgångar sker plan

enlig avskrivning utifrån planerad nyttjandeperiod. Avskrivning 

påbörjas när anläggningstillgången är färdig att tas i bruk. 

Från och med 2014 har komponentavskrivning tillämpats. 

Genomgång av anläggningar anskaffade tidigare har gjorts 

och komponentfördelats. Maskiner och inventarier kompo

nentfördelas inte.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER VA

Anläggningsavgifter till kommunens VAnät ska delfinansi

era avskrivningskostnaderna för investeringar i VAnät och 

reningsverk. Anläggningsavgifter tas upp som en förut

betald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder, och 

intäkten periodiseras över anläggningens genomsnittliga 

nyttjandeperiod.

EXPLOATERINGSREDOVISNING 

Nedlagda kostnader för pågående exploateringar är bok

förda som omsättningstillgång och de avgifter som är 

inbetalda som en förutbetald intäkt. Intäkterna resultat

förs i den takt som förpliktelsen kan anses uppfylld. År 2013 

redovisades förutbetalda exploateringsinkomster som en 

skuld i balansräkningen. Allteftersom medlen togs i anspråk 

minskades skulden. 

Från och med 2014 tillämpas bruttoredovisning, vilket inne

bär att utgifter för anskaffning av tillgången redovisas som 

omsättningstillgång medan förutbetalda intäkter redovisas 

som en skuld. 

Under 2018 har anpassning till nya redovisnings principer 

avseende exploateringar gjorts. Intäkter balanseras inte 

över åren utan bokförs direkt mot resultatet. Kostnader och 

intäkter i resultatet redovisas brutto och inte som tidigare 

netto.

Samtliga exploateringar har värderats vid årsskiftet 2019. 

DETALJPLANER 

Från och med den 1 januari 2019 är det inte längre tillåtet 

att tillgångsredovisa utgifter för framtagande av detaljplaner. 

Kommunen har kostnadsredovisat årets utgifter korrekt. 

En genomgång av historiska detaljplaneutgifter har gjorts 

under hösten 2019 för att korrigera tillgångsredovisade 

detaljplanekostnader till årsbokslutet. Endast kostnader för 

en detaljplan har identifierats i aktiverade anläggningstill

gångar. Denna tillgång har komponentfördelats och är där

med helt avskriven vilket inte föranlett ytterligare justering. 

Detaljplanekostnader har identifierats i pågående försälj

ningar, dessa har kostnadsförts under 2019. 

FINANSIELLA PLACERINGAR 

Finansiella placeringar har omklassificerats från finansiell 

anläggningstillgång till omsättningstillgång och bokförs 

till marknadsvärde per den 31 december 2019. 2018 års 

jämförande siffror i balansräkningen har justerats i års

redovisningen. 

Redovisningsprinciper
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GATUKOSTNADSERSÄTTNING OCH 
EXPLOATERINGSBIDRAG 

Från den 1 januari 2019 gäller lagen om kommunal bok

föring och redovisning (LKBR). RKR har tagit fram en 

rekommendation för intäkter R2. I den mån en avgift eller 

ett offentligt bidrag är hänförbart till en investering, ska 

inkomsten intäktsföras på ett sätt som återspeglar invest

eringens nyttjande och förbrukning. Bidrag från privata 

givare intäktsförs. 

GOODWILL 

Avskrivningstiden för upplösning av goodwill har under 

2019 justerats till max 5 år i enlighet med RKR:s rekom

mendationer. 

LEASINGAVTAL

Samtliga avtal har klassificerats som operationella. En över

syn av samtliga leasingavtal ska göras för att redovisas enligt 

RKR:s rekommendation 5 avseende leasing. 

PENSIONSSKULD 

Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen. Detta 

innebär att den pension som intjänats till och med 1997 

redovisas som ansvarsförbindelse i balansräkningen. Pen

sionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som 

en kostnad i resultaträkningen. Övriga pensionsåtaganden, 

som visstids eller garantipension och intjänad pension på 

lönedelar över 7,5 basbelopp, redovisas under avsättningar 

i balansräkningen. 

PERIODISERING AV TIMLÖNER MED MERA

Från och med 2011 har samtliga timlöner, övertids och 

mertidsersättning, ersättning för jour och beredskap 

och obtillägg som intjänats i december periodiserats till 

december månad. 

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER

De sammanställda räkenskaperna (koncernredovisningen) 

är upprättade i enlighet med lagen om kommunal bok

föring och redovisning (LKBR) och utformas enligt god 

redovisningssed. Räkenskaperna har upprättats enligt 

förvärvs metoden med proportionell konsolidering. Interna 

mellanhavanden av betydelse har eliminerats.

De sammanställda räkenskaperna omfattar kommunen 

samt bolag och kommunalförbund där kommunen har 

betydande inflytande genom att ägarandelen uppgår till 

minst 20 procent. För Nynäshamns kommun innebär det 

kommunens 100 procent ägda bostadsbolag AB Nynäs

hamnsbostäder och dess dotterbolag Tegeltraven Holding 

AB, Letupa AB samt Kvastbindaren Fastighets AB. Därutöver 

ingår i de sammanställda räkenskaperna Nynäshamns Mark 

AB där kommunen innehar 50 procent av aktierna, Alkärrs

plans Utvecklings AB, där kommunen innehar 19 procent 

av aktierna, och Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund, 

där kommunens andel uppgår till 17,9 procent.

Bolag och kommunalförbund som inte ingår i de samman

ställda räkenskaperna är SRV återvinning AB, Södertörns 

brandförsvarsförbund, Södertörns upphandlingsnämnd, 

Södertörns överförmyndarnämnd och Samordnings

förbundet Östra Södertörn. Dessa ägs tillsammans med 

andra kommuner och Nynäshamns kommuns andel av före

tagens omsättning överstiger inte 5 procent av kom munens 

skatte intäkter och generella statsbidrag. Företag som samägs 

med annan kommun och vars verksamhet är en kommunal 

angelägenhet, ska anses ha särskild betydelse för kommu

nens verksamhet. Under 2020 ska utredas om ytterligare 

bolag ska inkluderas i kommunens samman ställda räken

skaper.

RESULTAT INOM VA-VERKSAMHETEN

VAverksamheten regleras av självkostnadsprincipen. 

Event uellt överskott är en skuld till abonnenterna och ska 

återbetalas inom en treårsperiod i form av sänkta avgifter 

eller reglering av underskott. Negativa resultat ska regleras 

inom en treårsperiod.

Överskott inom VAverksamheten har 2017 avsatts för 

åtgärder enligt särskild plan. Det är tillåtet enligt vatten

tjänstlagen att avsätta överuttag (förutbetalda intäkter) 

som en reservering, det vill säga en långfristig skuld (fond) 

i balansräkningen om man kan visa i en investeringsplan 

vad medlen ska användas till, hur mycket och när. Invest

eringsfonden (förutbetald intäkt) löses sedan upp (intäkts

förs) genom matchning mot avskrivningskostnaderna för 

den specifika investeringen. Upplösning av fonden ska ske 

under samma antal år som tillgången skrivs av på. 

De investeringar som kan komma ifråga är nyinvest

eringar som kommer hela kollektivet tillgodo. Det gäller där

med inte för utbyggnad av anläggningen till nya kunder.
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ANLÄGGNINGSTILLGÅNG

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk, till 

exempel fastigheter, anläggningar, maskiner och lång

fristiga fordringar.

AVSKRIVNING

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar 

beräknat utifrån förväntad nyttjandeperiod.

BALANSKRAV

Kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning, 

ekonomi i balans. Intäkterna (realisationsvinst ej medräk

nat) ska vara större än kostnaderna. 

BALANSRÄKNING

Sammanställning av tillgångar, eget kapital, avsättningar 

och skulder på balansdagen. 

DRIFTREDOVISNING 

Redovisning av kostnader och intäkter som har ett direkt 

samband med produktionen av kommunal service. 

EGET KAPITAL

Skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder.

GOODWILL 

Betalning för framtida ekonomiska fördelar som inte går att 

enskilt identifiera och heller inte redovisa separat. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Redovisning av kommunens investeringar i anläggnings

tillgångar och utgifter för dessa under räkenskapsperioden. 

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POST 

Ekonomisk händelse som är av engångskaraktär och av 

betydande storlek vilken påverkar jämförelser.

KASSAFLÖDESANALYS

Sammanställning av kommunens kassaflöden indelat i 

löpande verksamhet, investeringar samt finansiering. Kassa

flödesanalysen visar i sammandrag betalningsflödet under 

året och vilka förändringar av likvida medel som har skett.

KOMPONENTREDOVISNING

Krav på komponentredovisning infördes från och med 

2014 av Rådet för kommunal redovisning (RKR). Kompo

nentredovisning innebär att en tillgång delas in i ett antal 

komponenter som sedan skrivs av var för sig utifrån den 

enskilda komponentens förväntade nyttjandetid. 

KORTFRISTIG FORDRAN/SKULD

Fordran/skuld som förfaller till betalning inom ett år från 

balansdagen.

LIKVIDITET

Kortfristig betalningsförmåga, förmågan att betala skulder 

i rätt tid. Förhållandet mellan lätt realiserbara tillgångar och 

kortfristiga skulder.

Ord- och begreppsförklaringar
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LÅNGFRISTIG FORDRAN/SKULD

Fordran/skuld som förfaller till betalning senare än ett år 

från balansdagen.

NEDSKRIVNING 

Om en tillgångs verkliga värde på balansdagen är lägre än 

anskaffningsvärdet för tillgången minus gjorda avskriv

ningar, görs nedskrivning. Värdeminskningen måste vara 

bestående för att nedskrivning ska göras. 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNG

Tillgång i form av kassa, bank, kortfristiga placeringar och 

kortfristiga fordringar.

PERIODISERING

Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisnings

perioder till vilka de hör.

RESULTATRÄKNING 

Sammanställning över årets redovisade intäkter och kost

nader, egenfinansieringsgrad (skattefinansieringsgrad) av 

invest eringarna

Beskriver hur stor andel av årets investeringar som kom

munen kan finansiera med egna medel. Egenfinansi

eringsgrad i Nynäshamns kommun: resultat plus årets 

avskrivningar, genom investeringar i anläggningstillgångar. 

SOLIDITET

Beskriver hur stor andel av kommunens bokförda tillgångar 

som har finansierats med egna medel. Soliditet i Nynäs

hamns kommun inkluderar pensionsavsättning före 1998, 

som är ett åtagande utanför balansräkningen: eget kapi

tal minus pensionsavsättning före 1998, genom totala bok

förda tillgångar.



Verksamhetsberättelser
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Måluppfyllelse

Målområde: Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn

Mål 1. Nynäshamn växer som kommun 	Q	

Mål 2. Nynäshamn är en företagsvänlig kommun 	Q	

Mål 3. Nynäshamns kommun bedriver en effektiv verksamhet med god service  

och ett gott bemötande

	Q	

Mål 4. Nynäshamns kommun är en attraktiv arbetsgivare 	Q	

Målområde: Ett socialt hållbart Nynäshamn

Mål 5. Nynäshamn är attraktivt att bo och leva i och besöka 	Q	

Mål 6. Nynäshamn präglas av gemenskap och jämlika livschanser 	Q	

Mål 7. Alla barn och ungdomar växer upp med goda villkor för utveckling, lek och lärande 	Q	

Målområde: Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn

Mål 8. Nynäshamns kommuns verksamheter främjar utvecklingen av ett långsiktigt hållbart  

och klimatneutralt samhälle

	Q	

MÅLOMRÅDE: ETT EKONOMISKT HÅLLBART 
NYNÄSHAMN 

Mål 1. Nynäshamn växer som kommun 

Utvärdering: Målet uppfylldes 

Antalet invånare i kommunen fortsatte att öka. Den 30 

december 2019 hade Nynäshamns kommun preliminärt 

28 575 invånare, en ökning med totalt 285 personer sedan 

årsskiftet 2018/2019. Invandringen till kommunen var 

större än utvandringen vilket gav ett positivt invandrings-

netto på 151 personer. Även inrikes inflyttade personer var 

fler än inrikes utflyttade personer vilket gav ett inrikes flytt-

netto på 121 personer. Den slutgiltiga befolkningsutveck-

lingen för 2019 blir tillgänglig i slutet av februari 2020.

Ett sätt att ge kommunen förutsättningar att växa är att 

bygga nya bostäder. Kommunen arbetar efter samhälls-

byggnadsprocessen för att möta medborgares, politikers 

och exploatörers förväntningar och behov. Två gånger 

Kommunfullmäktiges mål 
och måluppfyllelse

om året ses projektlistan för samhällsbyggnadsprojekten 

över för eventuella omprioriteringar. Första uppdateringen 

skedde i januari och andra uppdateringen i september.

Målet att antalet byggrätter ska ligga på en hög nivå ser 

ut att delvis uppfyllas. Detaljplanen för Kullsta 2 med flera 

överklagades till mark- och miljödomstolen och dom-

stolen dömde till de klagandes fördel. Kommunen valde att 

inte överklaga domstolens beslut vilket gör att bygget av de 

planerade hyresrätterna kommer att försenas. Detaljplanen 

Älgen 18 överklagades också och handlingarna skickades 

till mark- och miljödomstolen under mars 2019. Ärendet 

har ännu inte behandlats.

Totalt 233 bygglov beviljades och 137 startbesked läm-

nades, vilket totalt genererade 102 nya möjliga bostäder. 

Byggnadstakten minskade något jämfört med tidigare år.
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Delmål med tillhörande resultatindikatorer Utfall Nynäshamn Andra kommuner Flerårsplan 2019–2022

Snitt Mål

2017 2018 2019 länet riket 2019 2020 2021 2022

1A. Antal byggrätter ska ligga på en hög nivå        

Bostäder som beviljats bygglov under de två 

senaste åren, antal/1 000 invånare

8 29,5 2,8 16,9 

(2017)

8,5 

(2017)

Progression

Bostäder som planlagts under de två senaste åren, 

antal/1 000 invånare

4,1 27,5 5,2 12,7 

(2017)

7,9 

(2017)

Progression

Mål 2. Nynäshamn är en företagsvänlig kommun 

Utvärdering: Målet uppfylldes delvis 

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndig-

hetsutövning. Alla som deltagit i undersökningen har haft 

kontakt med kommunen i ett av fem myndighetsområ-

den nedan. Därefter har de fått ge sin åsikt om kommu-

Index - Myndighetsområden 2016 2017 2018 Riket, ovägt 
medel värde 2018

Totalt, NKI 68 70 71 73

Bygglov - Totalt, NKI 58 55 64 66

Livsmedelskontroll - Totalt, NKI 78 82 77 77

Markupplåtelse - Totalt, NKI 65 69 - -

Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI 65 62 60 70

Serveringstillstånd - Totalt, NKI - 71 74 77

Index - Serviceområden 2016 2017 2018 Riket, ovägt 
medel värde 2018

Totalt - Bemötande, NKI 76 77 76 79

Totalt - Effektivitet, NKI 64 70 68 72

Totalt - Information, NKI 66 71 72 71

Totalt - Kompetens, NKI 70 71 73 74

Totalt - Rättssäkerhet, NKI 69 74 76 74

Totalt - Tillgänglighet, NKI 66 67 73 73

nens service. Tabellen nedan visar resultatet bland gruppen 

företagare. Antal svar är i vissa myndighetsområden lågt 

men resultatet ger ändå en fingervisning om hur servicen 

fungerar. Mätningen har gjorts av ett externt företag i sam-

arbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Färgkodningen visar hur kommunens resultat ligger till jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner 

efter sina resultat. Den fjärdedel av kommunerna som får bäst resultat får grön färg, den fjärdedel med sämst resultat får 

röd färg och de resterande i mitten får gul färg. 
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Resultatet av servicemätningen visar en positiv utveck-

ling för kommunens service mot företag. Kommunen har 

under de tre senaste åren förbättrat Nöjd-kund-index (NKI) 

från 68 till 71. Det är dock något lägre än snittet för riket 

som ligger på 73. Många värden är gulmarkerade vilket 

innebär att kommunens resultat jämfört med andra kom-

muners resultat ligger relativt nära medianvärdet (läs mer 

under färgkodning under tabellen ovan). 

Bland de myndighetsområden som ingår i mätningen 

utgör bygglov det största med flest antal ärenden. Det kan 

glädjande konstateras att kundnöjdheten inom bygglov har 

förbättrats markant från 55 till 64, och låg vid den senaste 

mätningen 2018 nästan i nivå med rikssnittet. 

Tabellen med index för serviceområden visar en positiv 

utveckling över tid. Främst är det rättssäkerhet, information 

och tillgänglighet som har förbättrats. Effektivitetsvärdet 

har förbättrats sedan 2016 men sticker ändå ut på ett nega-

tivt sätt (68). Det ligger strax under rikssnittet 72. 

Svenskt Näringsliv mäter årligen företagsamheten i riket, 

länen och kommunerna, uppgifterna hämtas från Upp-

lysningscentralen, UC AB. Syftet är att visa om antalet per-

soner som har ett juridiskt och strategiskt ansvar för ett 

företag ökar eller minskar. Företagsamheten visar andel 

företagsamma personer av befolkningen i åldrarna 16–74 

år. Våren 2019 släpptes rapporten som avser 2018. Den 

visar att företagsamheten ökar i 14 av Stockholms läns 26 

kommuner och att Nynäshamn är den Stockholmskom-

mun där företagsamheten ökat mest, om än blygsamt 

(+0,3 procent). Andelen företagsamma uppgick i slutet av 

2018 till 12,9 procent (2 632 personer), att jämföra med 

15,3 procent i länet och 12,4 procent i riket. 

Bland de som startade företag 2014 var det 61,4 procent 

som fortfarande hade företaget kvar 2018 (220 nyföretag-

samma 2014, 135 personer fortsatt aktiva 2018). I länet var 

motsvarande andel 66,2 procent och i riket 66,8 procent. 

Överlevnadsgraden är därmed lägre i Nynäshamns kom-

mun jämfört med både länet och riket. I länet är det endast 

Södertälje, Upplands Väsby, Botkyrka och Sigtuna som har 

lägre överlevnadsgrad än Nynäshamn. I Haninge är över-

levnadsgraden samma som i Nynäshamn medan den är 

lägst i Sigtuna (57,2 procent).

Delmål med tillhörande resultatindikatorer Utfall Nynäshamn Andra kommuner Flerårsplan 2019–2022

Snitt Mål

2017 2018 2019 länet riket 2019 2020 2021 2022

2A. Företag som har haft kontakt med 

kommunen ska vara nöjda med kontakten

           

Servicemätning, samtliga fem 

myndighetsområden, Nöjd-kund-index (NKI)

70 71 - 71 73 Progression

2B. Företag som har deltagit i aktiviteter anordnade 

av kommunen ska vara nöjda med aktiviteten 

(företagsmöten, frukostseminarier med mera)

           

Andel företag som är nöjda med 

företagsaktiviteten de deltagit i

- - - - - Progression
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Mål 3. Nynäshamns kommun bedriver en effektiv 

verksamhet med god service och ett gott bemötande 

Utvärdering: Målet uppfylldes

Tillgänglighet och bemötande utgör viktiga delar av ser-

vicen gentemot medborgarna. Tillgängligheten har suc-

cessivt förbättrats under de senaste åren både när det 

gäller telefoni och e-post. Vid senaste kvalitetsmätningen 

fick kommunen ett toppbetyg när det gäller att besvara 

e-post då samtliga får svar inom en dag. Topplaceringen 

delas med sex andra kommuner. Mätningen genomfördes 

av ett externt företag inom ramen för Kommunens Kvalitet 

i Korthet (KKiK) hösten 2019. 

Även tillgängligheten via telefon var mycket god. Nästan 

sju av tio som ringde kommunen via kontaktcenter fick ett 

direkt svar på en enkel fråga. Samtal som inte kunde besva-

ras av kontaktcenter kopplades vidare till förvaltningarna. 

Om resultatet ska förbättras ytterligare är det främst de 

vidarekopplade samtalen som kan besvaras i högre grad. 

Diagrammet nedan visar kommunens resultat jämfört med 

andra. Samtliga kommuners resultat är rangordnade och 

varje stapel utgör en kommun. De gröna staplarna är de 25 

procenten av kommunerna som visar bäst resultat. Den blå 

pilen visar stapeln för Nynäshamns kommun och det kan 

konstateras att kommunen tillhör en av de bästa.

Andel i procent som får ett direkt svar på en enkel 

fråga när de ringer kommunen, jämförelse mellan 

kommuner som deltog i KKiK 2019
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De som ringde in till kommunen via kontaktcenter fick så 

gott som alltid ett mycket gott bemötande. Kommunens 

bemötande fick 90 procent av maxpoängen när det gäller 

bemötande (vid maxpoäng 100 procent får samtliga tele-

fonkontakter omdömet ”mycket bra”). Den blå pilen i dia-

grammet visar stapeln för Nynäshamns kommun.

Kommunens bemötande via telefon, andel 

av maxpoäng (procent), jämförelse mellan 

kommuner som deltog i KKiK 2019

I räkenskapssammandraget presenteras nettokostnads-

avvikelser i kommunens stora verksamheter. Avvikelsen 

jämför kommunens nettokostnad mot referenskostnad 

som är den statistiskt förväntade kostnaden. Positiva vär-

den indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat 

och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt 

förväntat. Tabellen nedan visar Nynäshamns kommuns 

nettokostnadsavvikelser totalt samt inom fritidshem, skola, 

individ- och familjeomsorg (IFO), LSS (lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade) och äldreomsorg. Det 

kan konstateras att den totala nettokostnadsavvikelsen var 

negativ, vilket visar på att kommunen hade lägre kostnader 

än statistiskt förväntat. Det tyder på att kommunen hade 

god effektivitet ur kostnadssynpunkt. Analys av kvaliteten 

kan studeras parallellt för att säkerställa att inte den höga 

kostnadseffektiviteten påverkat resultatet negativt. 
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(%) 2015 2016 2017 2018 Snitt samtliga 
kommuner 2018

 Nettokostnadsavvikelse fritidshem inklusive öppen fritidsverksamhet – 12,7 – 5,4 – 0,3 – 27,1 – 3,1

 Nettokostnadsavvikelse förskola inklusive öppen förskola – 5,7 – 1,2 1,3 – 3,3 2,1

 Nettokostnadsavvikelse grundskola F–9 – 10,0 – 4,7 – 3,8 – 6,4 3,3

 Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola – 2,7 0,4 – 0,6 – 2,6 3,7

 Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg – 22,2 – 15,7 – 15,4 – 16,2 8,3

 Nettokostnadsavvikelse LSS – 1,4 2,3 4,3 3,9 – 0,6

 Nettokostnadsavvikelse totalt (exklusive LSS), andel – 13,6 – 9,1 – 8,7 – 12,6 3,1

 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg – 23,4 – 20,2 – 22,0 – 25,2 3,2

Delmål med tillhörande resultatindikatorer Utfall Nynäshamn Andra kommuner Flerårsplan 2019–2022

Snitt Mål

2017 2018 2019 länet riket 2019 2020 2021 2022

3A. Kommunens resultat ska vara på en god nivå            

Kommunens ekonomiska resultat, i procent av 

kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag

0,90 1,60 0,85 0,8  

(2018)

2,5 

(2018)

1 2 2 2

3B. Tillgängligheten via telefon ska vara god                  

Andel som får svar på en enkel fråga när de ringer 

kommunen (besvaras av kontaktcenter eller 

kopplas vidare), procent

58 69 69 53 56 Progression

3C. Tillgängligheten via e-post ska vara god            

Andel som skickar in en enkel fråga via e-post och 

får svar inom en arbetsdag (e-post besvaras av 

kontaktcenter eller skickas vidare), procent

98 94 100 89 84 Progression

3D. Det ska ta kort tid att få ett bygglovsbeslut            

Handläggningstid av en komplett 

bygglovsansökan, antal dagar i genomsnitt

32 36 - - - Regression

Bygglovsärendens effektivitet enligt privat-

personer, företag och organisationer, index 1–100

40 47 - - - Progression

3E. Effektiviteten inom gymnasieskolan  

ska vara hög

           

Fullföljd utbildning med examen inom 3 år, andel 

av nybörjarelever, skolkommun, procent

39 48 45 59 66 Progression
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Mål 4. Nynäshamns kommun är en attraktiv 

arbetsgivare 

Utvärdering: Målet uppfylldes delvis 

Resultatet från medarbetarundersökningen 2019 visade 

att medarbetarnas benägenhet att på en mer aktiv nivå 

rekommendera sin arbetsplats till andra kan i stort ses som 

godkänd då kommunens ”employee net promotor score” 

(eNPS) hamnade strax under värdet 0 (eNPS –5). Medarbe-

tarna fick på en 11-gradig skala uppge sannolikheten att de 

skulle rekommendera Nynäshamns kommun som arbets-

plats. De som gav betyget 0–6 kallas för kritiker (38,3 pro-

cent), de som gav betyget 7–8 kallas passiva (28,9 procent) 

och de som gav betyget 9 eller 10 benämns ambassadörer 

(32,9 procent). eNPS beräknas genom att subtrahera ande-

len kritiker från andelen ambassadörer (eNPS = 32,9–38,3 

= –5,4). Ofta talar man om att ett värde över 0 är bra, över 

20 är mycket bra och över 50 är extremt bra. Eftersom frå-

gan är ny kan jämförelser med tidigare resultat inte göras. 

Ett sätt att mäta engagemanget på en arbetsplats är 

genom HME-index, hållbart medarbetarengagemang. Det 

mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som 

chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara och 

skapa engagemang. År 2019 sjönk HME-index från ett rela-

tivt stabilt värde på 80 till 77. Vid en granskning av de frågor 

som indexet är baserat på kan det bland annat konstateras 

att andelen som ansåg att det känns meningsfullt att gå 

till arbetet var mycket hög men att andelen som ansåg att 

arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 

var relativt låg. Kommunen arbetar för ett förbättrat mål- 

och uppföljningsarbete genom att implementera en mål-

styrningsmodul i beslutsstödet under 2020, vilket kommer 

att förenkla och förtydliga målstyrningsprocessen i hela 

organisationen.

Sjukfrånvaron fortsatte att minska. År 2016 var sjuk-

frånvaron i kommunen 8,6 procent och 2018 hade sjuk-

frånvaron minskat till 7,4 procent. Under 2019 minskade 

sjukfrånvaron till 6,5 procent. Den långvariga sjukfrånva-

ron (mer än 59 dagar) minskade även den och utgjorde 43 

procent av antalet sjuktimmar (jämför 50 procent 2018 och 

57,6 procent 2016). 

Sjukfrånvaron var totalt sett nästan dubbelt så hög bland 

kvinnor än bland män, och bland åldersgrupperna är sjuk-

frånvaron något lägre i gruppen som är 29 år eller yngre. 

Eftersom det inte finns någon könsbetingad skillnad för 

sjuklighet blir förklaringen istället en brist på jämställdhet 

och skillnader i arbetsmiljön kopplat till bransch eller yrke. I 

ett främjande och förebyggande perspektiv görs insatserna 

inom dessa områden.

Delmål med tillhörande resultatindikatorer Utfall Nynäshamn Andra kommuner Flerårsplan 2019–2022

Snitt Mål

2017 2018 2019 länet riket 2019 2020 2021 2022

4A. En hög andel av kommunens medarbetare 

rekommenderar Nynäshamns kommun som 

arbetsgivare

           

Andel medarbetare som kan rekommendera sin 

arbetsplats till andra, procent

- 73 - - - Progression

4B. Sjukfrånvaron ska vara låg            

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, som 

andel av den ordinarie arbetstiden, procent 

7,90 7,40 6,54 6,50 

(2018)

6,60 

(2018)

Regression

MÅLOMRÅDE: ETT SOCIALT HÅLLBART 
NYNÄSHAMN

Mål 5. Nynäshamn är attraktivt att bo och leva i  

och besöka 

Utvärdering: Målet uppfylldes delvis 

Medborgarundersökningen mäter medborgarnas inställ-

ning till att bo och leva i kommunen. Undersökningen 

genomförs av statistikmyndigheten SCB på uppdrag av 

kommunen. Det senaste resultatet är från hösten 2019. Det 

visade ett Nöjd-region-index (NRI) på 53, vilket var lägre än 

rikssnittet som låg på 59. Kommunens resultat har inte för-

ändrats nämnvärt under de tre senaste mätningstillfällena 

(2019, 2017 och 2016). Inte heller har benägenheten att 

rekommendera kommunen som en plats att leva och bo 

på förändrats under samma period. I resultatet från med-

borgarundersökningen låg den upplevda tryggheten kvar 

på en fortsatt något lägre nivå, både 2019 och 2017 jäm-

fört med 2016. 
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Brottsförebyggande rådets (Brås) statistik över anmälda 

brott visade att anmälningarna gällande brott mot person 

ökade något från 2018 men minskade något jämfört med 

2013. Antal anmälda brott mot förmögenhet ökade något. 

Här utmärker sig skadegörelsebrotten där antalet anmäl-

ningar har ökat från 550 anmälningar 2017 till 975 anmäl-

ningar 2019. Observera att värdena för 2019 är preliminära, 

och att statistiken visar antalet anmälningar, inte antalet 

genomförda brott. Benägenheten att anmäla kan variera 

vilket gör att statistiken bör tolkas med försiktighet. 

Anmälda brott i Nynäshamn - brott mot person

Anmälda brott i Nynäshamn - brott mot 
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Den återkommande trygghetsmätningen som genom-

förs av en extern leverantör på uppdrag av kommunen 

genomfördes 2018 och i en nationell och regional jäm-

förelse upplevde invånarna i Nynäshamn sig trygga. Dock 

uppgav var tredje tillfrågad att de känner en konkret känsla 

av otrygghet. Segersäng och stationsområdet vid Nynäs 

gård upplevdes som mindre trygga och där genomförde 

kommunen tillsammans med polis och räddningstjänst 

medborgardialoger under 2019. 

Även Brås årliga nationella trygghetsmätning visade ett 

liknande kommunresultat. Där mäts bland annat otrygghet 

vid utevistelse sen kväll i det egna bostadsområdet. Andel 

av befolkningen (16–84 år) som uppgav att de är gan-

ska eller mycket otrygga eller som avstår från att gå ut på 

grund av otrygghet var ungefär 30 procent i Nynäshamns 

kommun, i länet och i riket. 

Skolinspektionen mätte tryggheten i kommunens skolor 

2018 (årskurs 5 och 9 samt år 2 på gymnasiet). Både i gym-

nasiet och i årskurs 5 var tryggheten lägre än rikssnittet. 

På gymnasiet var tryggheten lika mellan pojkar och flickor 

men i årskurs 5 var tryggheten större bland pojkar. I års-

kurs 9 var tryggheten totalt sett i nivå med rikssnittet, men 

flickor var trygga i högre grad än pojkar. Kommunens egen 

mätning av tryggheten i grundskolan sker årligen och 2019 

års resultat låg på samma nivå som 2018. 

Socialstyrelsens årliga brukarundersökning för äldre-

omsorgen visade att nästan nio av tio hemtjänsttagare 

känner sig trygga att bo hemma med stöd av hemtjänsten. 

På äldreboenden i kommunen uppgav 91 procent att de 

känner sig trygga att bo där.
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Delmål med tillhörande resultatindikatorer Utfall Nynäshamn Andra kommuner Flerårsplan 2019–2022

Snitt Mål

2017 2018 2019 länet riket 2019 2020 2021 2022

5A. Elever ska känna sig trygga i skolan            

Trygghetsindex för elever i årskurs 9 – flickor,  

skala 1–10

- 8 - - 7,7 Progression

Trygghetsindex för elever i årskurs 9 – pojkar,  

skala 1–10

- 7,6 - - 8 Progression

5B. Brukare inom hemtjänsten och i särskilt 

boende ska känna sig ganska eller mycket trygga 

med stödet respektive boendet

           

Andel brukare inom hemtjänsten som uppger 

att det känns ganska eller mycket tryggt att bo 

hemma med stöd från hemtjänsten, procent

82 87 85 83 86 Progression

Andel brukare inom särskilt boende som uppger 

att det känns ganska eller mycket tryggt på 

äldreboendet, procent

86 82 91 86 88 Progression

Mål 6. Nynäshamn präglas av gemenskap och 

jämlika livschanser 

Utvärdering: Målet uppfylldes delvis men resultat 

kring ungas folkhälsa är oroande 

Resultat från den nationella folkhälsoenkäten 2018 visar att 

den psykiska ohälsan har ökat. Självrapporterade besvär 

av ängslan, oro och ångest har ökat, särskilt bland yngre 

kvinnor. Denna trend visar sig stark även i Nynäshamn, 

där andelen elever som ofta känner sig deppiga utan att 

veta varför har ökat. Alarmerande är det faktum att ande-

len som tycker att det är ”riktigt härligt att leva” har minskat 

bland flickor i årskurs 9 från 61 procent (2016) till 51 pro-

cent (2018). Bland pojkarna är minskningen inte lika kraf-

tig, från 70 procent till 66 procent. Inom länet är skillnaden 

marginell: runt 60 procent av flickorna och 70 procent av 

pojkarna. Arbetet med att främja barns psykiska hälsa har 

bedrivits ute i skolorna men det finns mer kvar att göra. 

Jämlika livschanser utifrån uppväxthemmets ekono-

miska förutsättningar har försämrats. Andelen invånare i 

åldern 0–19 år som lever i ekonomiskt utsatta hushåll upp-

gick 2018 till 8 procent, och ligger därmed i samma nivå 

som 2015. Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg 

inkomst eller ekonomiskt bistånd, tidigare kallat social-

bidrag, som ska ha erhållits minst en gång under året. I 

riket låg motsvarande andel på 8,9 procent. Andelen barn 

och ungdomar (0–19 år) som har minst en förälder som är 

långtidsarbetslös har ökat under de senaste åren och upp-

gick 2017 till 17 procent (jämför riket 18,6 procent). 

Nynäshamns kommuns invånare har betydligt högre 

sjukpenningtal än riket. Sjukpenningtalet beskriver antal 

utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliterings-

penning per registrerad försäkrad i åldrarna 16–64 år. I 

Nynäshamn var sjukpenningtalet 13,7 dagar per invånare 

2018, vilket var högre än rikets 9,7 dagar. Ohälsa är mycket 

starkt kopplat till utbildningsnivå som även den är utmär-

kande låg i Nynäshamns kommun. Andelen yngre invånare 

(25–44 år) med eftergymnasial utbildning uppgick till 31 

procent 2018. Motsvarande andel för riket var 47,6 procent.
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Delmål med tillhörande resultatindikatorer Utfall Nynäshamn Andra kommuner Flerårsplan 2019–2022

Snitt Mål

2017 2018 2019 länet riket 2019 2020 2021 2022

6A. Barn och ungdomar ska inte röka            

Andel elever i årskurs 9 som röker ibland eller 

dagligen, hemkommun – flickor, procent

- 18 - 13 - Regression

Andel elever i årskurs 9 som röker ibland eller 

dagligen, hemkommun – pojkar, procent

- 6 - 13 - Regression

6B. Barn och ungdomar i kommunen ska må bra                  

Andel elever i årskurs 9 som ofta känner sig ledsna 

och deppiga utan att veta varför, hemkommun – 

flickor, procent

- 52 - 39 - Regression

Andel elever i årskurs 9 som ofta känner sig ledsna 

och deppiga utan att veta varför, hemkommun – 

pojkar, procent

- 26 - 17 - Regression

6C. Andel hemtjänsttagare, 65 år eller äldre, som 

besväras av ensamhet ska vara låg

                 

Andel hemtjänsttagare, 65 år eller äldre, som ofta 

besväras av ensamhet, procent 

13 11 11 13 13 Regression

Mål 7. Alla barn och ungdomar växer upp med goda 

villkor för utveckling, lek och lärande 

Utvärdering: Målet uppfylldes delvis

Nynäshamns kommun ska verka för en utbildningsorgani-

sation som är likvärdig och präglas av en god arbetsmiljö 

så att samtliga barn och elever är trygga och kan växa och 

utvecklas. 

Uppföljningen av läsåret 2018/2019 visade på fortsatta 

skillnader mellan kommunens grundskolor avseende resul-

tat med undantag från årskurs 7 där skolorna höll sig på en 

liknande nivå. Även vad gäller närvaro kunde skillnader 

utläsas mellan grundskolorna. Skillnader i resultat fanns 

mellan pojkar och flickor, mellan elever födda i Sverige och 

elever födda utomlands och mellan elever med vårdnads-

havare som har en eftergymnasial utbildning jämfört med 

de vars vårdnadshavare inte har det. Flera åtgärder vidtogs 

för att öka likvärdigheten mellan kommunens skolor. Ett 

nytt resursfördelningssystem implementerades fullt ut och 

ska följas upp.

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag vilket inne-

bär att alla elever ska ha möjlighet att nå så långt som möj-

ligt i sin utveckling och sitt lärande och kompenseras för 

sina olika förutsättningar på såväl strukturell som indivi-

duell nivå. Uppdraget ställer stora kvar på skolans orga-

nisation. Två målgrupper är särskilt viktiga att fokusera på 

för att tillse att skolan erbjuder likvärdiga livschanser: de 

elever som har svårt att nå kunskapskraven och de elever 

som har stor skolfrånvaro. Insatser för att möta dessa grup-

pers behov genomfördes med utarbetandet av en hand-

lingsplan för att säkerställa skolnärvaro. Implementering av 

handlingsplanen pågick under 2019. Enheten för närvaro-

stöd arbetade systematiskt med uppföljning, utvärdering 

samt utveckling av insatser för elever med problematisk 

skolfrånvaro. De kommungemensamma särskilda under-

visningsgrupperna (KSU) utreddes och Barn- och utbild-

ningsnämnden fattade beslut kring att avveckla dessa till 

förmån för inrättandet av en resursskola från vårterminen 

2020 samt utveckling av stödinsatser inom ramen för res-

pektive skolenhet.

På nästa sida presenteras resultat för elever som går i 

kommunens egna skolor, oavsett var de bor. Spindel-

diagrammet visar kommunens läge i förhållande till de 10 

procent kommuner som har bäst (grön linje) respektive 

sämst (röd linje) resultat. Ljusgrå linje visar medelvärdet. 

Det kan konstateras att Nynäshamns kommun hade bättre 

resultat jämfört med rikssnittet både i årskurs 6 och 9.
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Andel gymnasieelever som uppnått grundläggande behö-

righet till universitet och högskola inom fyra år på Nynäs-

hamns gymnasium förbättrades 2019 från 30,9 procent till 

35,0 procent. Andelen var dock lägre än rikssnittets 52,5 

procent. Andel gymnasieelever med gymnasie examen 

inom fyra år på Nynäshamns gymnasium ökade 2019, från 

50 procent till 55,8 procent. Andelen var dock lägre än 

rikssnittets 70 procent. En bidragande förklaring kan vara 

av strukturell karaktär då kommunen har en högre andel 

elever som läser på introduktionsprogrammet jämfört med 

riket (jämför kommunen 26 procent med riket 17 procent). 

Både i kommunen och i riket är det en lägre andel som tar 

examen inom fyra år på introduktionsprogrammet (jämför 

kommunen 17 procent med riket 15 procent). 

Delmål med tillhörande resultatindikatorer Utfall Nynäshamn Andra kommuner Flerårsplan 2019–2022

Snitt Mål

2017 2018 2019 länet riket 2019 2020 2021 2022

7A. Vårdnadshavare ska vilja rekommendera sitt 

barns förskola 

           

Andel vårdnadshavare som definitivt kan 

rekommendera sitt barns förskola, samtliga 

huvudmän, procent 

67,8 68,7 64,8 - - Progression

7B. Kunskapsnivån i grundskolan ska vara hög                  

Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven 

i alla ämnen, hemkommun, procent

75,6 72,2 73,5 83,0 75,6 Progression

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 (17 ämnen), 

hemkommun

217,0 218,0 226,0 246,7 230,0 Progression

7C. Kunskapsnivån i gymnasiet ska vara hög                  

Andel gymnasieelever som uppnått grundläggande 

behörighet till universitet och högskola inom 4 år, 

kommunala skolor, procent

37,0 30,9 35,0 52,5 56,5 Progression

Nyckeltal för årskurs 6 och 9, kommunala skolor i Nynäshamns kommun 2019 (Källa: Kolada)

Elever i åk 9 som är
behöriga till

yrkesprogram,  
kommunala skolor,  

andel (%)

Elever i åk 6 med lägst
betyget E i svenska,  
kommunala skolor,  
andel (%)

Elever i år 9 som 
uppnått kunskapskraven

 i alla ämnen,
kommnala skolor, 

andel (%) 

Elever i åk. 9, 
meritvärde kommunala

skolor, genomsnitt (17
ämnen)

Elever i åk 6 med lägst
betyget E i matematik,
kommunala skolor, 
andel (%)

Elever i åk 6 med lägst
betyget E i engelska, 
kommunala skolor,
andel (%)
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MÅLOMRÅDE: ETT EKOLOGISKT HÅLLBART 
NYNÄSHAMN

Mål 8. Nynäshamns kommuns verksamheter 

främjar utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och 

klimatneutralt samhälle 

Utvärdering: Målet uppfylldes delvis

Enligt Nynäshamns kommuns mål och budget ska uppfölj-

ningen av kommunens klimat- och miljömål ske genom 

de fyra målområden som målen är indelade i. Upplägget 

för uppföljning av respektive målområde går ut på att flera 

olika variabler (målindikatorer) summeras till ett genom-

snittligt målområdesvärde, dessa värden kompletteras 

sedan med en förklarande text till utvecklingen av målupp-

fyllelsen. Vid uppföljningen tilldelas respektive målindikator 

en siffra mellan 1 och 3 beroende på utvecklingen sedan 

föregående år enligt: 

1 = negativ utveckling 

2 = det går inte att se en tydlig utveckling 

3 = positiv utveckling eller målet har uppnåtts

På nästkommande sidor presenteras resultatet av 2019 

års uppföljning av målområdesvärdena samt en förkla-

rande text till utvecklingen av måluppfyllelsen. Värt att 

notera är att mycket statistik har ett års fördröjning, vilket 

innebär att 2019 års uppföljning av målområdesvärdena 

baseras på målutvecklingen mellan 2017 och 2018. De 

kvalitativa utvärderingarna görs dock med utgångspunkt i 

den senaste statistiken som finns tillgänglig. 

Efter de kvalitativa utvärderingarna presenteras fyra 

tabeller som innehåller de delmål med tillhörande målindi-

katorer som ligger till grund för beräkningen av målområ-

desvärdena (och i de fall det har varit möjligt även statistik 

för 2019). I tabellerna presenteras även respektive måls 

prognos för måluppfyllnad, det vill säga en sammanvägd 

bedömning av huruvida målet kommer att vara möjligt att 

uppnå inom angiven tidsram eller ej. Prognoserna delas in 

i tre kategorier:

	Q	 Målet är mycket svårt eller inte möjligt att nå inom 

tidsram

	Q	 Målet är möjligt att nås om ytterligare åtgärder sätts in

	Q	 Målet bedöms kunna nås under tidsram

Klimat- och miljömålsområde 1: Klimat, energi och luft

Målområde 1 beskriver hur kommunen ska arbeta för att 

minska utsläppen av växthusgaser. Målen fokuserar på 

ökad andel förnybara energikällor, minskad energiintensitet 

och kunskapshöjande insatser. 

Målområdesvärde 2,76

Målområdesvärdet indikerar att de flesta mål inom mål-

område 1 utvecklades positivt mellan åren 2017 och 2018. 

Trots den positiva utvecklingen är det flera mål som högst 

troligt inte kommer att hinna uppnås inom utsatt tidsram. 

Utsläppen av växthusgaser inom Nynäshamns kom-

muns geografiska område låg på ungefär samma nivå som 

vid förra årets uppföljning. En nedåtgående utsläppstrend 

kan dock urskiljas och utsläppen har minskat med 35 pro-

cent sedan basåret 1990. Detta indikerar att målet om 40 

procents utsläppsminskning till år 2020 skulle kunna nås 

inom tidsram. Vad gäller målet om fossilfrihet till 2045, som 

även omfattar utsläppen från kommunens tunga industrier, 

har utsläppen dock istället ökat med 2 procent sedan 1990 

och målet bedöms vara mycket svårt att uppnå inom utsatt 

tidsram. Hanteringen av utsläpp från tunga industrier ligger 

dock utanför kommunens kontroll och här är istället inter-

nationella och nationella styrmedel viktiga. 

Vad gäller utsläppen av växthusgaser från Nynäs-

hamns kommunala organisation ses en positiv utveck-

ling inom samtliga områden förutom privat bil i tjänst där 

utsläppen ökade med 26 procent mellan 2017 och 2018. 

Den positiva utvecklingen kan till viss del förklaras av en 

ökad andel fossilbränslefria verksamhetsbilar och minskad 

energiförbrukning i kommunala lokaler. Trots att utsläp-

pen av växthusgaser minskar inom flera områden indike-

rar utvecklingstrenden att utsläppsminskningarna går för 

långsamt för att målet om en fossilbränslefri organisation 

till 2021 ska kunna uppnås. För måluppfyllelse krävs följ-

aktligen kraftigare åtgärder för att reducera utsläppen från 

energianvändning, resor och finansiella placeringar.

Klimat- och miljömålsområde 2: Hållbar planering 

och god bebyggd miljö

Målområde 2 har sin utgångspunkt i hur kommunen ska 

planeras och bebyggas för att främja en långsiktigt god 

hushållning med mark, energi och andra resurser. 

Målområdesvärde 2,25 

Den övergripande målsättningen inom målområde 2 är 

att andelen biltrafik i kommunen ska minska med 10 pro-

cent till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik (jäm-

fört med 2015). Körsträckan per invånare ökade under 

2016 för att sedan successivt minska under 2017, och 2018 

minskade körsträckan per invånare med 1,4 procent jäm-

fört med 2015. Detta är dock en alltför svag procentuell 
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utveckling för att målet ska kunna uppnås inom angi-

ven tidsram vilket talar för att kraftigare åtgärder krävs för 

måluppfyllelse. 

Antalet påstigningar på buss och tåg per invånare samt 

antalet cyklar vid kommunens pendeltågsstationer mins-

kade. Det indikerar att andelen kommuninvånare som väl-

jer kollektivtrafik som transportmedel har minskat. Även 

detta talar för att kraftigare åtgärder krävs för måluppfyl-

lelse. 

Klimat- och miljömålsområde 3: Fungerande 

ekosystem och friska vatten

Målområde 3 beskriver hur kommunens ekosystem ska 

värnas samt hur kommunen ska arbeta för att djur- och 

växtarter ska kunna leva i långsiktigt livskraftiga bestånd 

med tillräcklig genetisk variation. 

Målområdesvärde 2,00

Samtliga indikatorer inom målområde 3 visar en posi-

tiv eller oförändrad utveckling sedan föregående uppfölj-

ning. Prognosen visar dock att åtminstone mål 3.2 som 

slår fast att andelen skyddad natur i kommunen ska uppgå 

till minst 12 procent 2021 inte kommer att vara möjligt att 

uppnå inom angiven tidsram. Detta motiveras med att 

andelen skyddad natur skulle behöva öka med 5 procent 

för måluppfyllnad, vilket motsvarar en areal som är mycket 

större än det tilltänkta naturreservatet i Stora Vika. Det är 

inte troligt att kommunen skulle hinna upprätta ytterligare 

naturskyddsområden innan 2021 eftersom det är en tids-

krävande process. 

Mängden näringsämnen i referensobjektet Fitunaån 

minskade mellan 2017 och 2018. Detta indikerar att kom-

munen i viss mån uppfyller målet om att löpande arbeta för 

att näringsämnen och andra föroreningar inte ska påverka 

kommunens sjöar, vattendrag och hav negativt. Ande-

len vattenförekomster som uppnår god ekologisk status är 

dock oförändrat och ligger fortfarande bara på 8 procent. 

Uppföljningen av målområde 3 indikerar att kommunen 

tar alltmer hänsyn till ekosystemtjänster i kommunal plane-

ring. Som exempel har andelen antagna detaljplaner som 

tar upp ekosystemtjänster ökat från 0 procent 2017 till 100 

procent 2019. 

Klimat- och miljömålsområde 4: Giftfria och 

resurssnåla kretslopp

Målområde 4 beskriver hur spridningen av miljöskadliga 

ämnen ska förebyggas och minska. Målen inriktar sig även 

på minskat avfall genom mindre matsvinn och ökad åter-

vinning och återanvändning i kommunen. 

Målområdesvärde 1,82

Enligt målprognoserna kommer de flesta av målen 

inom målområde 4 att vara möjliga att uppnå inom angi-

ven tidsram. Somliga av målen bedöms kunna uppnås 

inom ramarna för kommunens nuvarande hållbarhets-

arbete medan andra kräver att ytterligare åtgärder sätts in. 

Uppföljningen av andelen skadliga ämnen i naturliga 

kretslopp visar att halten av både bly, fosfor och kadmium 

i avloppsslam har minskat. Vidare är andelen vattenföre-

komster som uppfyller god kemisk status oförändrat sedan 

den senaste uppföljningen. 

Kommunen arbetar med att öka tillämpningen av kemi-

kaliefri städning i sina verksamhetslokaler men metoden 

tillämpas ännu inte i samtliga lokaler varför målet ännu inte 

uppnåtts. Andelen ekologiska livsmedel i kommunens mat-

serveringar var 32 procent 2018. Det innebär en minskning 

med 2 procent sedan 2017 och utvecklingen måste vän-

das för att målet om 40 procent ekologiska livsmedel till 

2020 ska kunna uppnås. Bedömningen är att den negativa 

utvecklingen beror på att möjligheten att öka andelen eko-

logiska livsmedel vid inköp begränsas av budgetutrymmet. 

Klimatpåverkan från den totala mängden livsmedelsin-

köp till kommunala verksamheter fortsatte att minska 2019. 

Bedömningen är att det finns goda chanser att målet om 

20 procents utsläppsreduktion från livsmedelsinköp till 

2021 uppnås inom ramarna för kommunens befintliga håll-

barhetsarbete.  

Andelen miljödiplomerade skolor har minskat successivt 

sedan 2016 och låg på 47 procent 2018. Målet är att samt-

liga kommunala skolor ska vara miljödiplomerade 2020 vil-

ket innebär att kommunen ligger långt ifrån måluppfyllelse. 

Den totala mängden hushållsavfall per invånare ökade 

med 15 procent mellan 2017 och 2018 samtidigt som 

andelen avfall insamlat för materialåtervinning minskade. 

Det är en utveckling åt fel håll och ytterligare åtgärder krävs 

för måluppfyllelse. Vad gäller matavfall ses dock en mer 

positiv utveckling. Andelen hushåll som samlade in mat-

avfall för återvinning ökade nämligen från 49 procent till 58 

procent mellan 2017 och 2018. Den årliga andelsökningen 

har legat runt 10 procent sedan 2014 och prognosen är 

därmed att målet om 70 procents matavfallsåtervinning 

till 2020 kommer att uppnås. Även inom den kommunala 

organisationen återvinns alltmer matavfall. Här är dock 

målet att samtliga kommunala verksamheter ska sortera ut 

matavfall år 2020 vilket skulle kräva en ökning med 66 pro-

cent på två år för måluppfyllelse. 
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Delmål med tillhörande resultatindikatorer tillhörande mål 8. Utfall Nynäshamn Prognos för
måluppfyllnad2017 2018 2019

8A. Utsläppen per invånare i kommunen minskar med 40 % till 2020, 

(jämfört med år 1990) och år 2045 har kommunen netto-noll-utsläpp

Förändring Koldioxidutsläpp (CO2e) per invånare, exklusive raffinaderi och 

bränslehantering 

– 35 % – – 	Q	

Koldioxidutsläpp (CO2e) per invånare, inklusive raffinaderi och 

bränslehantering 

2 % – – 	Q	

8B. År 2021 är den kommunala organisationen fossilbränslefri [1] 

gällande energianvändning, resor och finansiella placeringar och minskar 

utsläppen med minst 80 % (jämfört med 2015)

Utsläpp från flyg, tåg och taxi – 56 % – 72 % – 73 % 	Q	

Utsläpp från kommunal fordonsflotta – 14 % – 32 % – 	Q	

Utsläpp från privat bil i tjänst – 9 % 15 % – 1 % 	Q	

Utsläpp från tjänsteresor med bil per årsarbetare – 19 % – 35 % – 	Q	

Utsläpp från energianvändning (värme och el) 439 ton 

co2e

426 ton 

co2e

258 ton 

co2e

	Q	

Andel Bra miljövalmärkt el eller motsvarande i kommunens verksamheter 

och helägda bolag 

100 % 100 % 100 % 	Q	

Andel förnybart/återvunnet av inköpt värme 99% 92% – 	Q	

Kommunens finanspolicy förbjuder investeringar i fossil energi  Nej Nej Nej 	Q	

Kommunen har en fungerande plattform för resfria möten Nej Ja Ja 	Q	

8C. Kommunala upphandlingar ska följa Upphandlingsmyndighetens 

avancerade kravnivå eller spjutspetsnivå gällande hållbarhet 

Andel upphandlingar som uppfyller ”avancerad” eller ”spjutspets” – – – – 

8D. Genom informations- och kunskapsspridning ökar kommunen 

kunskapen om miljö, klimat och energifrågor

Antal genomförda kampanjer/event/projekt med koppling till klimat och miljö 10 11 12 	Q		

Antal kontakter (procent av invånarantal) till kommunal EKR 0 % 0 % 0,04 %

Elevenkäten: andel ”vi diskuterar miljö” (åk 8) 2,57  

av 5

2,42  

av 5

2,58  

av 5

8E. Den totala energianvändningen i Nynäshamn minskar med  

20 procent till år 2020 (jämfört med 2009)

Slutanvändning MWh per invånare – 25 % – – 	Q	

8F. Energianvändningen i kommunala lokaler minskar med  

20 % till 2020 jämfört med 2009

El- och värmeförbrukning per m2 (förändring sedan 2009) 0 % – 4 % 8,40 % 	Q	

8G. I Nynäshamn finns år 2020 minst 400 kW installerad effekt solenergi, 

varav minst 200 kW i kommunala lokaler

Installerad effekt kW i kommunen 460 kW 1 240 kW – 	Q	

Installerad effekt på kommunala fastigheter 0 kW 36 kW 36 kW

Andel plandokument som tar upp förnybar energi 100 % 100 % 100 %

8H. All nybyggnation av kommunala fastigheter sker enligt minst 

Miljöbyggnad Silver (eller motsvarande definition)

Andel av påbörjade byggnader 33 % 75 % Ingen 

nybygg-

nation

	Q	
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Delmål med tillhörande resultatindikatorer tillhörande mål 8. Utfall Nynäshamn Prognos för
måluppfyllnad2017 2018 2019

8I. 2020 har totala antalet publika tankställen för el och/eller biogas  

minst fyrdubblats

Antal publika laddplatser för elfordon 6 6 10 	Q		

Antal publika tankställen för fordonsgas 0 0 0

8J. År 2020 finns en heltäckande ladd (och/eller biogas) infrastruktur 

installerad för kommunens interna transporter 

Antal laddplatser för internt bruk 15 17 – 	Q	

Relevanta verksamheter har tillräckligt med laddinfrastruktur Nej Nej Nej

8K. Endast fossilbränslefria fordon erbjuds vid nyinköp av fordon  

till kommunala verksamheter

Andel fossilbränslefria fordon av antalet kommunala fordon 10 % 11 % 12 % 	Q	

Utfall Nynäshamn Prognos för 
måluppfyllnad2017 2018 2019

8L. Andelen biltrafik i Nynäshamn minskar med minst 10 % till fördel  

för gång, cykel och kollektivtrafik (jämfört med 2015)

Förändring av antalet påstigningar på buss och tåg per invånare och år 

sedan 2008

0,4 % – 0,3 % 	Q	

Körsträcka per invånare 0,3 % – 1,4 % – 

Andel bilresor till och från kommunen som arbetsplats – 49 % – 

Andel bilresor i Landstingets Resvaneundersökning (baserat på statistik från 2015) 61 % 61 % 61 %

Antal genomförda kampanjer/event för hållbart resande 2 6 6

Antal cyklar vid pendeltågsstationerna 175 155 85*

8M. Kommunen prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik  

i all planering och bebyggelse

Andel bostäder med maximalt 700 m gångavstånd till en  

buss- eller tåghållplats

– 74,9 % 75,6 % 	Q	

Andel bostäder med maximalt 1 000 m gångavstånd till en  

buss- eller tåghållplats

– 83,7 % 85,4 %

Andel nybyggda gång och cykelbanor sedan 2008 65,7 % 66,5 % 76,0 %

8N. All kommunal planering sker utifrån målbilden om ett fossilfritt 

Nynäshamn till 2030 och ett klimatneutralt Nynäshamn till 2045

Andel antagna detaljplaner som tar upp kommunens klimat- och miljömål – 50 % 50 % 	Q	

Andel fossilbränslefria fordon i kommunen 5 % 5 %

*Inventeringen genomfördes i januari 2020.
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Delmål med tillhörande resulatindikatorer Utfall Nynäshamn Prognos för 
måluppfyllnad2017 2018 2019

8O. Värdet av ekosystemtjänster bevaras och utvecklas i all kommunal 

planering och relevanta ekonomiska ställningstaganden

Andel antagna detaljplaner som tar upp ekosystemtjänster 0 % 25 % 100 % 	Q	

Andel bostäder med maximalt 300 meter till grönområde 98,6 % 98,7 % 98,8 %

En tydlig modell finns för att värdera ekosystemtjänster i ställningstaganden 

kring markfrågor och ekonomi 

Nej Nej Nej

8P. Kommunen värnar värdefull natur genom markskydd  

och andelen skyddad natur uppgår till minst 12 %

Andel av kommunarea som är skyddad enligt SCB:s definition 7 % 7 % – 	Q	

8Q. Kommunen tillåter ingen nybyggnation på odlingsbar mark

Andel areal odlingsbar mark i förhållande till kommunens landareal 14,7 % 14,3 % 14,3 % 	Q	

8R. Kommunen bibehåller och utvecklar förutsättningarna  

för lokala indikatorarter och biologisk mångfald

Andel lövskog på kommunalägd mark 22 % 22 % 22 % 	Q	

Databas finns över ekar (över 40 cm i diameter) på kommunens fastigheter Nej Nej På börjad

Kommunen frihugger ekar på kommunalägd mark Ja Ja Ja

Förekomst av 8 utvalda indikatorarter i olika naturtyper i kommunen (tjäder, 

mindre hackspett, sånglärka, enkelbeckasin, fiskgjuse, ejder, apollofjäril och 

havsöring)

7 av 8 7 av 8 7 av 8

Kommunen arbetar med tillskapande av faunadepåer Ja Ja Ja

8S. Kommunen arbetar löpande för ingen negativ påverkan av 

näringsämnen och andra föroreningar i sjöar, vattendrag och hav

Förändring av andel fosfor i Fitunaån sedan 2000 – 51 % – 77 % 	Q	

Förändring av andel kväve i Fitunaån sedan 2000 – 42 % – 71 %

Andel vattenförekomster (sjöar, vattendrag och kustvatten)  

som uppnår god ekologisk status

8 % 8 % 8 %

Samarbeten kring vatten med markägare och andra intressenter Ja Ja Ja
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Delmål med tillhörande resultatindikatorer Utfall Nynäshamn Prognos för 
måluppfyllnad2017 2018 2019

8T. År 2020 är samtliga kommunala skolor miljödiplomerade  

(enligt Grön Flagg eller motsvarande)

Andel miljödiplomerade skolor 50 % 47 % – 	Q	

8U. Kommunen minskar andelen skadliga ämnen i naturliga kretslopp

Andel ekologiskt odlad mark 8,9 % 10 % – 	Q	

Andel ekologiska jordbruk av kommunens utarrenderade mark 10 % 10 % 10 %

Tungmetaller i avloppsslam: bly 9,2 mg/

kg

8,6 mg/

kg

Tungmetaller i avloppsslam: kadmium 0,64 mg/

kg

0,55 mg/

kg

Tungmetaller i avloppsslam: kvicksilver 0,83 mg/

kg

0,49 mg/

kg

Antal enskilda avlopp 3 288 3 198

Andel vattenförekomster som uppnår god kemisk status 84 % 84 %

Verksamheter i kommunen har handlingsplaner för utfasning  

av så kallade u-ämnen

Nej Nej Nej

Kommunen arbetar med återvinning av fosfor från slam Ja Ja Ja

Kommunen tillämpar kemikaliefri städning i samtliga lokaler Nej Nej Nej

8V. Återanvändningen och återvinningen i Nynäshamn ökar och den 

totala avfallsmängden minskar till max 500 per invånare

Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning 29 % 25 % 	Q	

Total avfallsmängd (per invånare) 515 kg 530 kg 

8W. År 2020 samlas matavfall in från minst 70 % av hushållen i Nynäshamn

Andel av alla hushåll som sorterar ut matavfall 49 % 58 % 	Q	

8X. År 2020 sorterar alla kommunala verksamheter ut matavfall

Andel kommunala verksamheter som sorterar ut matavfall 42 % 54 % 	Q	

8Y. I Nynäshamn ökar återvinningen av plast och all kommunal 

verksamhet återvinner plastavfall

Andel kommunala verksamheter som återvinner plast 29 % 27 % 	Q	

Mängd insamlad plast per capita 4,53 kg 6,08 kg 	Q	

8Z. År 2020 är 40 % av kommunens inköpta livsmedel ekologiskt

Andel ekologiskt per helår 34 % 32 % 	Q	

8Å. Kommunen minskar miljöpåverkan (mätt i CO2e) från livsmedelsinköpen 

med minst 20 % jämfört med 2016, med fokus på minskning av nötkött

CO2 från inköpta livsmedel – 6 % – 9 % – 19 % 	Q	

8Ä. Matsvinnet i kommunala verksamheter minskar (till 32 gram/portion 

för kökssvinn samt 12 gram/portion tallrikssvinn) år 2020

Kökssvinn per portion 9,0 g 17,5 g 20,9 g 	Q	

Tallrikssvinn per portion 26 g 27,4 g 22,7 g 	Q	
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för kommunens 

ekonomiska förvaltning, övergripande personalfrågor, 

arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, plan- och bygg-

nadsfrågor, övergripande planering, exploatering av mark 

och civilt försvar och beredskap. Kommunstyrelseförvalt-

ningen är Kommunstyrelsens tjänstepersonsorganisation 

och ska i den rollen leda, samordna och stödja verksamhet 

inom Kommunstyrelsens ansvarsområden.

VIKTIGA HÄNDELSER

Förvaltningen arbetade med projekt och utveckling under 

året, med syfte att ständigt öka kvaliteten på service för 

kommunens verksamheter och invånare. 

I maj genomfördes ett EU-val, en stor logistisk utmaning 

som genomfördes rättssäkert och med 4,7 procents större 

valdeltagande än tidigare EU-val. 

Omfattningen av arbete kring kommunens säkerhet 

växte. I maj genomfördes en risk- och sårbarhetsanalys för 

extraordinära händelser med alla förvaltningar. Kommunen 

deltog i övningen Havsörn tillsammans med tre län. Tre 

medborgardialoger genomfördes tillsammans med polis 

och räddningstjänst. 

Ett nytt ekonomisystem upphandlades och ett aktivt 

arbete med implementering samt framtagande av en 

ny kodplan pågår. Driftstart av systemet är planerad den 

1 april 2020. Parallellt har nya ekonomistyrningsriktlinjer, 

med finansiella mål, arbetats fram och beslutats. 

Avstämningsrapporten för projektet Hälsofrämjande 

arbetsliv godkändes under sommaren av ESF-rådet, vilket 

innebar att projektet kunde gå in i genomförande fasen. 

Målgruppen omfattar 1 000 personer i Nynäshamns kom-

mun. Insatserna OSA-dialogen (som står för organisatorisk 

och social arbetsmiljö) och Tidig upptäckt och förhindra 

sjukfrånvaro omfattade ledningsgrupper samt ett större 

antal chefer, medarbetare och skyddsombud. Insatsen 

Hälsofrämjande ledarskap startade senare under hösten 

och har hittills engagerat 225 deltagare.

En förbättrad rehabiliteringsprocess och ett intensivt 

arbete att rehabilitera kommunens chefer resulterade i att 

den långa sjukfrånvaron minskade kraftigt. 

I april öppnade Kontaktcenter upp sin verksamhet i 

Ösmo, för ökad tillgänglighet och service. 

Kommunfullmäktige beslutade att anta Strategi för ett 

bättre företagsklimat, vilket är en milstolpe i arbetet för 

ökad tillväxt och ett bättre företagsklimat. Ett aktivt press-

arbete som ökat kommunens synlighet i media samt en 

ökad efterfrågan på kommunikationsstöd, ledde till att 

organisationen upplevs som mer tillgänglig och profes-

sionell. 

MÅLUPPFYLLELSE

Målen om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet upp-

fylldes delvis, i en sammantagen bedömning. 

Kommunen hade en fortsatt positiv befolkningstillväxt 

2019. För att stimulera byggandet av nya bostäder arbetade 

kommunen efter samhällsbyggnadsprocessen. Omfat-

tande kontakter och möten med exploatörer och företag 

förekom. En ny näringslivsstrategi är framtagen. Utveck-

ling av målstyrningen pågår och det kommer att införas en 

ny ekonomistyrning med finansiella mål. IT-miljön moder-

niserades och blev effektivare genom att ett nytt IT-avtal 

upphandlades. Kommunens kontaktcenter nådde topp-

resultat när det gäller tillgänglighet, och inom HR sattes ett 

nytt systemstöd för rekrytering i drift, en karriärwebb lan-

serades och implementering av rutiner för systematiskt 

arbetsmiljöarbete pågår. 

För att förebygga brottslighet och öka tryggheten 

upprättades en årsplan för månatliga samverkans möten 

mellan polis och brandförsvarsförbundet. Riktlinjer för 

kommunens nationella minoritetsarbete antogs av kom-

munfullmäktige. Förvaltningarna fick stöttning i sitt miljö- 

och klimatarbete och flera lyckade projekt genomfördes 

under året.
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EKONOMISK ANALYS

Kommunstyrelsen visade ett positivt resultat på 28,1 mkr 

2019, vilket är 20,6 mkr bättre än budget. Verksamhets-
området Mark och exploatering gjorde ett stort överskott 

på grund av försäljning och byte av mark och fastigheter till 

ett högre värde än beräknat i budget. 

Förvaltningen valde att ej tillsätta flera vakanta tjäns-

ter, bland annat på Ekonomi-, HR-, Kansli- och Planerings-

avdelningen. Politiska sekreterare anställdes i lägre grad 

än budgeterat. En del projekt och uppdrag har skjutits på 

framtiden eller prioriterats bort. 

Ytterligare en orsak till det positiva överskottet är att 

hälso insatser inklusive företagshälsan genomgick en upp-

handling under hösten. Arbetssättet förändrades då under 

perioden till ökad användning av interna resurser. 

Resultaträkning

(mkr)

Utfall januari–
december 2019 

Budget januari–
december 2019 

Differens 
ackumulerad 

Helårsprognos, 
augusti 2019 

Utfall januari–
december 2018 

Utfall helår 
2018 

Bidrag 3,6 7,8 – 4,1 6,4 10,9 10,9

Övriga intäkter 47,5 34,2 13,3 36,2 172,8 172,8

Nämndbidrag 193,8 193,8 0,0 189,9 166,8 166,8

Summa intäkter 245,0 235,8 9,2 232,4 350,6 350,6

Personal – 99,0 – 104,2 5,2 – 99,1 – 89,1 – 89,1

Drift – 118,0 – 124,2 6,2 – 121,3 – 260,6 – 260,6

Summa kostnader – 217,0 – 228,4 11,4 – 220,5 – 349,7 – 349,7

Summa netto, konto 28,1 7,5 20,6 11,9 1,0 1,0

FRAMTID 

Den demografiska utvecklingen innebär att färre personer 

ska försörja allt fler och det ställer krav på organisationen 

att utveckla nya arbetssätt i allt snabbare takt. En av Nynäs-

hamns kommun mest strategiskt viktiga frågor handlar om 

att tillsammans fokusera på att forma framtidens kommu-

nala uppdrag, för att kunna fortsätta ge medborgarna och 

företagarna en god service. Kommunens verksamheter ska 

påbörja en spännande utvecklingsresa in i framtiden. 

Det sammantagna behovet av kommunal välfärd såsom 

förskola, grundskola, LSS och äldreomsorg bedöms vara 

ungefär 6 procent större 2025 jämfört med 2019. Där-

till kommer den underhållsskuld som måste hanteras inom 

fastighetsområdet. En långsiktigt hållbar takt för kommu-

nens samlade investeringar är således en viktig strategisk 

fråga, likaså en tydlig och väl fungerande investerings- och 

prioriteringsprocess. Då Nynäshamn, som många andra 

kommuner i Sverige, befinner sig i ekonomiskt tuffa tider är 

det av särskild vikt att göra täta budgetuppföljningar.

För att utveckla hela Nynäshamn finns flera områden 

där kommunen planerar för bostäder, förskolor, skolor, 

äldre boende, serviceutbud, ny infrastruktur och verksam-

hetsmark för företag. Under kommande år ska kommunen 

arbeta aktivt för att utvecklas i samband med Norvik hamns 

öppnande. Ett arbete med att förbättra företags klimatet 

pågår också. Ambitionen är att skapa förutsättningar för 

ett bra serviceutbud i hela kommunen. En positiv tillväxt-

takt innebär stora möjligheter för kommunen. Med nya 

invånare och företag ökar skatteintäkterna, samtidigt som 

underlag skapas för en bättre närservice, fler jobb, utveck-

ling av kollektivtrafik och en hållbar och trygg utveckling. 

Det är viktigt att samhällsbyggnadsprocessen fortsätter att 

utvecklas för att kommunen ska klara verksamhet och eko-

nomi med rådande förutsättningar, samt att framdriften av 

prioriterade projekt säkerställs.

Nynäshamns kommun har under de senaste åren 

påbörjat arbetet med att skapa god struktur och styr-

ning i den kommunala organisationen. Framtagna planer 

och rekommendationer behöver omsättas i handling. Att 

ta fram en tydlig och gemensam politisk vision, mål och 

styrmodell är avgörande för att arbetet ska lyckas. En tyd-

lig styrning och uppföljning är därtill viktig för Kommun-

styrelsens uppsiktsplikt. Arbetet med att skapa samsyn och 

samarbete i hela organisationen fortsätter.
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Socialnämnden

Den verksamhet som Socialnämnden bedriver är mång-

facetterad. Utgångspunkten för nämndens uppdrag och 

kostnader utgår till största delen från enskilda individers 

behov och stöd till ett självständigt liv.

Socialnämnden ansvarar för frågor om stöd och ser-

vice till målgrupperna äldre, personer med funktionshinder, 

barn, ungdomar, familjer, nyanlända samt personer med 

missbruksproblem. Därutöver ansvarar nämnden för det 

ekonomiska biståndet inklusive arbetslivsinriktat stöd och 

ett antal andra socialtjänstfrågor såsom alkoholtillstånd, 

dödsboanmälning och färdtjänst.

VIKTIGA HÄNDELSER

I början av 2019 slutade socialchef, avdelningschef IFO, 

nämndsekreterare och medicinskt ansvarig sjuksköterska 

sina tjänster. Vakanserna löstes med tillfälliga förordnanden 

men även med stöd från andra förvaltningar. Tjänsterna 

tillsattes 2019. Kvarstår gör att rekrytera chefer till Funk-

tionshinderområdet utförare, Äldreomsorg utförare och 

administrativ chef.

Socialförvaltningen granskade samtliga återsökningar 

(från 2014 till den 1 juli 2017) från kommunen och samtliga 

beslut från Migrationsverket. En kvartalsvis återsökning har 

varit möjligt men Nynäshamns kommun gjorde återsök-

ning i slutet av perioden på grund av hög arbetsbelastning. 

Uppbokningen av fordran under perioden gjordes med 

underlag från Individ- och familjeomsorgen (IFO) för barn 

och ungdom och dessa underlag har varit bristfälliga. Då 

den uppbokade fordran på Migrationsverket inte är korrekt 

innebär detta en resultatpåverkan på 28 mkr vid rättning 

av posten. Då Socialnämndens del av etableringsersätt-

ning (12 mkr) och medel för utredningskostnader (3,6 mkr) 

som finns på balansräkningen förs om till resultaträkningen 

hos Socialnämnden innebär detta en netto påverkan på 

–12,4 mkr (–28 + 3,6 + 12) under 2019.

IFO för barn och ungdom uppvisade ett stort under-

skott. Detta beror på att volymökning skett under de 

senaste åren. Antalet aktualiseringar och utredningar har 

ökat med 20 procent sedan 2017. Antalet ärenden där våld 

inom familjen är aktualiseringsorsak har ökat med drygt 45 

procent under samma period. Även det totala antalet insat-

ser har ökat med 27 procent vilket betyder att en större 

andel av de som aktualiseras är i behov av insatser från 

social tjänsten. Den största ökningen av insatser har skett 

inom den interna öppenvården.

Inom IFO för vuxna startades HVB-hemmet Hamma-

ren, för personer med psykisk ohälsa och/eller beroende-

problematik. Ett beslut fattades om samarbetsavtal mellan 

Nynäshamnsbostäder, Socialförvaltningen och Kommun-

styrelsen. Detta ska leda till ett bättre samarbete och en 

säkrare tillgång till tillfälliga bostäder för nyanlända i etable-

ring. Tillgången till bostäder är viktig för att undvika dyra, 

privata alternativ. I takt med att Nynäshamnsbostäder kun-

nat tillhandahålla fler lägenheter och att det har kommit 

färre anvisade så har dyra privata boendelösningar kunnat 

sägas upp.

Trots en ökande andel äldre över 80 år i kommunen, 

som innebär en ökad efterfrågan på äldreomsorgens 

insatser, minskade kommunen antalet platser på vård- 

och omsorgsboende. Anledningen är att det inte har 

varit möjligt att hitta ersättningslokaler för Trehörningens 

gruppbostad som fått inrymmas på Rosengården. Grupp-

bostaden kommer tidigast att kunna flytta till nya loka-

ler den 1 augusti 2020. På grund av minskat antal platser 

ökade kommunens kostnader för externa korttidsboenden. 

Många som har korttidsboende väntar också på vård- och 

omsorgsboendeplats, både internt och externt.

Avvecklingen av verksamheten Personlig assistans i 

kommunal regi pågick under det första halvåret och blev 

färdig i juni 2019. 

MÅLUPPFYLLELSE

Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn

För att kommunen ska kunna växa behöver människorna 

kunna ha en egen försörjning. Socialförvaltningen ver-

kar för egen försörjning och att insatser ges på hemma-
plan. När insatser i första hand ska ges på hemma plan 
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skapas arbetstillfällen på orten. Tillsammans med Sam-

ordningsförbundet Östra Södertörn och den egna 

Arbetsmarknadsenheten har olika insatser skapats för att 

ge personer med försörjningsstöd möjlighet till egen för-

sörjning.

År 2019 skrevs 66 nyanlända in i projektet Etablerings-

centrum. Totalt 55 personer avslutades under året, varav 50 

personer avslutades mot jobb eller studier.

Förvaltningen öppnade ett boende, Hammaren, för 

målgrupperna med beroendeproblematik och psykisk 

ohälsa, vilket förväntas bidra till att de externa placering-

arna minskar under 2020.

Nettokostnadsavvikelserna för 2018 är publicerade och 

visar att förvaltningen fortsättningsvis uppvisar ännu lägre 

kostnader än den framtagna referenskostnaden. Referens-

kostnaden för äldreomsorg bygger på nettokostnaden för 

äldreomsorg i riket, åldersstruktur (andel 65–79 år, 80–89 

år och 90+ år i kommunen), civilstånd, ohälsa, andel födda 

utanför Norden, restider i hemtjänsten samt merkostna-

der för institutionsboende i glesbygd. Därutöver tillkom-

mer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, 

be byggelse struktur och befolkningsutveckling. Positiva 

värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förvän-

tat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt 

för väntat (Källa: SKR).

Nämnden redovisade ett underskott för 2019.

Ett socialt hållbart Nynäshamn

Socialförvaltningen arbetar aktivt med att skapa förutsätt-

ningar för att inkludera utsatta grupper. Ett boende för per-

soner med beroendeproblem och psykisk ohälsa började ta 

emot personer under hösten för att möjliggöra ett boende 

på hemmaplan. Arbetssättet utgår från en tydlig metod som 

också leder till att förbättra möjligheter till arbete.

När det gäller att få träffa samma personal inom hem-

tjänsten för hemtjänsttagarna över 65 år redovisade för-

valtningen en mycket god kontinuitet med bara 8 besökare 

från hemtjänsten under en fjortondagarsperiod. Detta gör 

att kommunen hamnar på en delad andra plats bland Sve-

riges kommuner i undersökningen Kommunens kvalitet i 

korthet (KKiK).

Funktionshinderområdet (FO-området) arbetar med 

att utveckla brukarmedverkan via metoden Delaktighets-

modellen. Boendemedverkan utförs utifrån möjligheten att 

kunna påverka utifrån funktionsnedsättning. FO-området 

har också infört programmet V.I.P med syfte att förebygga 

våld i nära relationer för personer med intellektuella eller 

psykiska funktionsvariationer.

Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn

Socialförvaltningen bedömer att verksamheterna främjar 

utvecklingen av ett långsiktigt och klimatneutralt samhälle. 

Socialförvaltningen har samordnade inköp och leveranser 

via Leveransgruppen inom funktionshinderområdet för att 

minska utsläpp genom bilåkning. Miljöaspekter beaktas vid 

upphandling. Det är mycket svårt att räkna ut andelen bilar 

som är godkända utifrån kommunens miljöpolicy. Gene-

rellt hyr förvaltningen sina bilar från Fordonsenheten. Enligt 

Kolada har dock kommunen en mycket låg andel miljöbilar 

(25 procent), jämfört med 47,3 procent i riket.

Förvaltningen arbetar löpande med att se över behovet 

av bilar och minskade antalet bilar 2019.

EKONOMISK ANALYS

Nämndens resultat för 2019 var –20 mkr och helårsprog-

nosen var –13,5 mkr. Anledningen till det negativa resulta-

tet är den uppbokade fordran på Migrationsverket som inte 

är korrekt och det innebär en resultatpåverkan på 28 mkr 

vid rättning av denna post. Då Socialnämndens del av eta-

bleringsersättningen (12 mkr) och medel för utrednings-

kostnader (3,6 mkr) som finns på balansräkningen förs om 

till resultaträkningen hos Socialnämnden innebär detta en 

nettopåverkan på –12,4 mkr. En annan orsak är att place-

ringskostnaderna på barn och ungdom och vuxen miss-

bruk ökade. De myndighetsutövande verksamheterna 

hade även höga konsultkostnader, främst inom Barn- och 

ungdomsenheten. Orsaken är komplexa ärenden samt 

vakanser där det varit svårt att rekrytera.

Nämnden gick in i året med ett effektiviseringskrav på 

9,6 mkr. Det tillsammans med tillkommande kostnader 

utgör därför särskilt försvårande omständigheter. 

Samtidigt kan konstateras att nettokostnadsavvikelsen 

2018 visar på en hög ekonomisk effektivitet som för res-

pektive område motsvarar i kronor:

	Q Individ- och familjeomsorgen ligger cirka 18 mkr under 

andra kommuner i jämförelse.

	Q Äldreomsorgen ligger cirka 76 mkr under andra kom-

muner i jämförelse.

	Q LSS ligger cirka 4,8 mkr över andra kommuner i jäm-

förelse (den höga kostnaden kan bland annat förklaras 

av att förvaltningen har ett boende där det krävs mycket 

personal för få brukare).

Totalt innebär det att kommunen har cirka 89,2 mkr lägre 

kostnader jämfört med andra kommuner med liknande 

struktur.
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Detta innebär att effektiviteten är hög inom Individ- och 

familjeomsorgen och Äldreomsorgen och att ytterligare 

effektiviseringar och möjligheterna till utveckling försvåras. 

Resultaträkning 

(mkr)

Utfall januari–
december 2019 

Budget januari–
december 2019 

Differens 
ackumulerad 

Helårsprognos, 
augusti 2019 

Utfall januari–
december 2018 

Utfall helår 
2018 

Bidrag 42,6 64,2 – 21,6 39,6 80,3 80,3

Övriga intäkter 55,4 47,1 8,3 50,0 55,1 55,1

Nämndbidrag 505,5 505,5 0,0 505,5 493,7 493,7

Summa intäkter 603,5 616,8 – 13,3 595,2 629,1 629,1

Personal – 322,6 – 335,3 12,7 – 321,1 – 339,0 – 339,0

Drift – 300,9 – 281,5 – 19,4 – 287,6 – 286,2 – 286,2

Summa kostnader – 623,5 – 616,8 – 6,7 – 608,7 – 625,2 – 625,2

Summa netto, konto – 20,0 0,0 – 20,0 – 13,5 3,9 3,9

FRAMTID

Vid årsskiftet 2018/2019 trädde den nya lagen om utskriv-

ningsklara (LUS) i kraft vilket innebär att utskrivningsklara 

patienter i slutenvården snabbare ska tas hem. Överens-

kommelse med Region Stockholm har tagits fram tillsam-

mans med samverkansorganet Storsthlm. Kommunen 

hade tidigare fem vardagar på sig att planera hem patien-

ten men med den nya lagen kommer kommunen att ha 

två kalenderdagar på sig att ta hem patienten. Detta kan 

komma att påverka förvaltningen ekonomiskt.

Förvaltningen kommer att ta fram en tydlig process när 

gäller lokal- och bostadsförsörjning till aktuella målgrupper.

Successivt ökande behov inom Äldreomsorgen samt de 

av LSS-boendet upptagna platserna har resulterat i ökade 

köp av externa korttidsplatser. Ökningen av antal äldre med 

behov av vård- och omsorgsboende kommer att kräva en 

utökning av antal platser för vård- och omsorgsboende 

inom en snar framtid.

Minskat behov av försörjningsstöd genom olika insatser, 

till exempel Resursrådet, Ung i Nynäs, MIA-projektet och 

SamMA i samverkan med Samordningsförbundet Östra 

Södertörn samt förvaltningens interna verksamhet.

Öppenvårdsinsatser för barn och unga kommer att 

utvecklas genom ett mer aktivt arbete med insatser och 

stöd till familjer med barn som riskerar att fara illa.

Ökad samverkan med Barn- och utbildningsförvalt-

ningen.

Utvecklingen av digitala tjänster och välfärdsteknik är en 

viktig framtidsfråga inom socialtjänstens områden.

Upphandling pågår av ett nytt verksamhetssystem och 

förvaltningen har anlitat ett externt stöd. Systemet förvän-

tas vara infört 2021 och ett införandeprojekt kommer enligt 

plan att påbörjas under 2020.

Förvaltningen kommer tillsammans med HR att utveckla 

metoder för att säkra framtida kompetensförsörjning.

För Socialförvaltningens funktion Chef i beredskap har 

ett nytt avtal upprättats. Detta kommer att förbättra vill-

koren för cheferna men öka beredskapskostnaderna.
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Barn- och utbildningsnämndens ansvar är uppdelat i två 

delar: det kommunala huvudmannaskapet och den statliga 

regleringen genom skollagstiftningen.

Barn- och utbildningsnämnden har kommunfull-

mäktiges uppdrag att fullgöra de uppgifter som  följer 

av huvudmannaskapet för skolväsendet. Barn- och 

utbildnings nämnden ansvarar för drift av kommunal verk-

samhet inom skol väsendet.

Huvudmannaskapet för skolväsendet medför ett ansvar 

för fristående verksamheter inom förskola och annan 

pedagogisk verksamhet. Detta omfattar tillståndsgivning, 

tillsyn samt handläggning av anmälningar och annan syn-

punktshantering.

VIKTIGA HÄNDELSER

Effektivt lokalutnyttjande och skolhuslyft

Barn- och utbildningsförvaltningen fick i verksamhets-

planen för 2019 i uppdrag att genomföra organisations-

förändringar för ett mer effektivt lokalutnyttjande i 

verksamheterna. Ett antal organisationsförändringar 

påbörjades och genomfördes under årets första och andra 

tertial då det fanns överkapacitet i vissa lokaler och andra 

behövde upprustning. De nya organisationsförändringarna 

har lett till att förvaltningen uppnått god lokaleffektivitet.

Syftet med organisationsförändringarna är att tillse att 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter bedrivs i 

ändamålsenliga lokaler och att de förskole- och  skollokaler 

som finns i förvaltningens bestånd och som fortsatt ska 

inrymma verksamhet får ett nödvändigt ”lyft”.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 okto-

ber 2018 (§ 138/18) att Sunnerbyskolans elever årskurs 7–9 

skulle flytta till Vanstaskolan från och med höstterminen 

2019. Med anledning av detta gjordes även ombyggnader 

och verksamhetsanpassningar på Vanstaskolan.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 23 januari 

2019 (§ 6/19) att ge Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

i uppdrag att genomföra om- och tillbyggnader för en för-

skola och matsal i delar av Sunnerbyskolan. I beslutet ingår 

Barn- och utbildningsnämnden

även en upprustning av Sunnerbyskolans lokaler. Verksam-

hetsanpassningarna har ännu inte påbörjats.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 20 mars 

2019 (§ 34/19) att ge förvaltningen i uppdrag att tillsam-

mans med ansvarig rektor och berörd personal planera 

och verkställa flytt av skolverksamheterna på Humle-

gårdsskolan och Lilla Gröndal till Svandammsskolan och 

Gröndalsskolan. Bakgrunden till evakueringen är att Humle-

gårdsskolan och Lilla Gröndal är i dåligt skick och för att 

åtgärda problemen krävs omfattande renovering. I sam-

band med att Humlegårdsskolans och Lilla Gröndals 

verksamheter flyttas in rustas även lokalerna, matsalens 

kapacitet utökas och idrottshallen renoveras. Verksamhets-

anpassningarna är relativt klara på Gröndalsskolan och en 

klar inflytt beräknas i februari 2020.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande fattade den 

26 mars 2019 beslut om att omlokalisera fritids hemmet 

i Segersäng till Tallbackaskolan. Barn- och utbildnings-

nämnden behövde avflytta lokalerna senast den 30 juni 

2019 för att möjliggöra demonteringen av paviljongen.

Utöver ovanstående förändringar fick förvaltningen i 

uppdrag av nämnden att ta fram behovsanalys för antalet 

skolplatser i tätorten och i Ösmo. Behovsanalysen antogs 

den 11 december 2019 och utgör underlag för kommande 

beslut om skolorganisationen i centrala Nynäshamn och 

Ösmo. Det finns en viss osäkerhet med planerad nybygg-

nad och inflytt. Antalet skolelever som väljer att stanna 

kvar i kommunen inger också en osäkerhet i beräkning-

arna. Lokalbehovet är beroende av existerande  lokaler 

och erfarenhetsmässigt har verksamheterna behövt 

lämna lokaler på grund av dess skick. Förvaltningen för-

utser en elev ökning under de närmaste tre åren både i 

tätort och i Ösmo vilket kommer att innebära stora invest-

eringar. Behovsanalysen redogör bland annat för att det 

är nödvändigt att ta höjd för eventuell till- eller nybygg-

nad i tätorten för att utöka kapaciteten av skolplatser. Det 

med anledning av beslutet att Humlegårdsskolan och Lilla 

Gröndal ska rivas vilket leder till att cirka 225 skolplatser i 

Nynäshamns tätort försvinner.
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Vidare fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en behovs-

analys för särskoleverksamheten i kommunen. En behovs-

analys antogs av Barn- och utbildningsnämnden den 28 

augusti 2019 med målet att få en samlad särskoleverksam-

het. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 

även i september 2019 att hyra delar av Nornan 32 (sjuk-

huset) för att särskolan lokaliserad på Tallbackaskolan skulle 

kunna inrymmas i dessa lokaler.

Nya förskolor – avveckling av paviljonglösningar

Från hösten 2015 ökade Barn- och utbildningsnämndens 

behov av förskoleplatser. Det uppkomna behovet löstes 

tillfälligt genom paviljongetableringar. För att hantera den 

ökade efterfrågan samt för att kunna nå målet att minska 

barngruppernas storlekar har förvaltningen arbetat med att 

etablera nya förskolor.

Under våren 2019 stod konceptförskolan Cykelskogen 

klar. De förskoleavdelningar som inrymts i paviljonger på 

Rumba förskola har omlokaliserats till de nya lokalerna.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 22 

november 2018 (§ 153/19) att godkänna att kommunen 

sluter ett hyresavtal med Vaktberget Fastigheter AB för en 

förskola i Telegrafområdet perioden 1 januari 2020–31 

december 2035. Kommunstyrelsen godkände även hyres-

avtalet. Paviljonglösningen som inrymmer Släggan förskola 

har således blivit uppsagd från den 31 december 2019 i 

överenskommelse med Miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningen för att förskoleverksamheten som inryms 

i Släggan, två avdelningar, ska omlokaliseras till de nya 

 lokalerna i Telegrafområdet (Utsikten). Backlura förskola 

som inryms i gymnasiets lokaler kommer att flytta sin 

verksamhet till Utsikten under 2020. Med anledning av 

öppn andet av Cykelskogens förskola 2019 och Utsiktens 

förskola 2020 har även den tillfälliga förskolemodul som 

varit placerad i Segersäng lämnats.

Förvaltningen har dock i åtanke att det planerade byg-

gandet i Nynäshamn under kommande år kan ha en stor 

påverkan på behovet av förskoleplatser. Det har även upp-

dagats att förskolesituationen i Ösmo under de kom-

mande åren kommer att bli mycket ansträngd, redan för 

våren 2020 har det visat sig vara platsbrist. Med anledning 

av detta kommer en behovsanalys för förskolorna i Ösmo 

att upprättas under våren 2020 för att så fort som möjligt 

kunna påbörja arbetet då situationen kommer att bli värre 

under 2021.

Digitala arbetsformer

Nationella styrdokument inom skola och förskola  ställer 

ökade krav på verksamheternas digitalisering och person-

alens kunskaper inom dessa områden, vilket skapar ett stort 

behov av helhetslösningar i form av en ny lärplattform. En 

ny lärplattform, Vklass, är upphandlad och implemente-

ring fortgår. Lärplattformen ska underlätta kommunikatio-

nen och samarbetet i undervisningen gentemot elever och 

vårdnadshavare samt mellan kollegor. Lärplattformen ska 

vara ett stöd för pedagogiska arbetsmetoder som exempel-

vis formativ bedömning. Lärplattformen ska även underlätta 

lärarnas administration och ge en säker lösning för hante-

ring av personuppgifter i den dagliga verksamheten.

Som en del i arbetet att vidta åtgärder för att under-

lätta lärarnas administrativa arbete utarbetades en hand-

lingsplan under våren 2019 tillsammans med fackliga 

represent anter. En viktig del i handlingsplanen är att se över 

digitala arbetsmetoder för lärare, införa lärplattform, digi-

tala läromedel och tillgång till, för arbetet, nödvändig hård-

vara.

Arbete med att implementera barnkonventionen

Den 13 juni fattade riksdagen beslut om att inkorporera 

konventionen om barnets rättigheter i svensk lag den 1 

januari 2020. Förberedelse pågick under hösten 2019 och 

fortgår. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit 

fram material och verktyg som stöd för kommunerna i det 

förberedande arbetet. Barn- och utbildningsförvaltningen 

har tagit en samordnande roll i det kommungemensamma 

arbetet efter samråd i kommunledningsgruppen.

MÅLUPPFYLLELSE

Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn

Målet uppfylldes.

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till ett ekono-

miskt hållbart Nynäshamn genom att bedriva effektiva 

verksamheter med god service, genom att vara en attraktiv 

arbetsgivare, genom att tillse att kommunens vuxna med-

borgare har goda möjligheter till utbildning och genom att 

tillse att kommunens unga får en utbildning som möjliggör 

vidare studier och etablering på arbetsmarknaden.

Nynäshamns kommun har fortsatt utmaning i att tillse 

att unga (16–24 år) studerar eller är etablerade på arbets-

marknaden. Som en del i arbetet har en handlingsplan upp-

rättats för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret 

med syfte att stärka samordningen kring de insatser som 

riktas mot målgruppen. Satsningar genomförs även för att 

stärka kopplingen mellan utbildningarna vid Nynäshamns 

Campus och det lokala näringslivet. Flera initiativ har tagits 

med företagsgruppen och med andra offentliga verksam-

heter för att kunna erbjuda lämpliga utbildningssatsningar.

I arbetet för att bedriva effektiva verksamheter med god 

kvalitet pågår uppdatering av de administrativa processerna 
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med syftet att stärka kvaliteten och få lägre personberoende. 

Vidare har en IT-utvecklingsplan upprättats som beskriver 

inriktningen och investeringsbehoven för de kommande 

årens IT-utveckling inom utbildningsorganisationen. Det 

är ett första steg till upprättandet av en IT-strategisk plan 

med syfte att ta tillvara digitaliseringens styrkor i verksam-

heterna.

För att Barn- och utbildningsnämnden ska kunna 

erbjuda likvärdig, kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet 

påbörjades en översyn av utbildningsorganisationen under 

2019. Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att 

genomföra en omfattande utredning där  behovsanalyser 

upprättats vad gäller kommunens särskoleverksamhet 

samt över antalet skolplatser i tätorten och i Ösmo.  Syftet 

med behovsanalyserna är att uppnå ett effektivt lokal-

utnyttjande och långsiktig planering för en ekonomiskt 

hållbar utbildningsorganisation som når verksamhetsmålen 

med tilldelade resurser. Behovsanalyserna upprättades och 

antogs av Barn- och utbildningsnämnden hösten 2019.

Flera av Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 

befinner sig fortfarande i tillfälliga paviljonglösningar och i 

lokaler med stora underhållsbehov. Barn- och utbildnings-

förvaltningen ser att det finns en risk för fler akuta evakuer-

ingar ur lokaler som är i dåligt skick under 2019 och 2020. 

Utöver att evakueringar medför stora verksamhetsstör-

ningar kan de innebära ökade kostnader i form av tillfälliga 

lokallösningar och ökade hyror efter renoveringar. För att 

nå målet om ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn krävs god 

framförhållning och välfungerande samverkan i investe-

rings- och lokalfrågor framöver.

Ett socialt hållbart Nynäshamn

Målet uppfylldes delvis.

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till ett socialt 

hållbart Nynäshamn genom att verka för en utbildnings-

organisation som är likvärdig och präglas av en god arbets-

miljö så att samtliga barn och elever är trygga och kan 

växa och utvecklas. Uppföljningen av läsåret 2018/2019 

och verksamhetsåret 2018 visade fortsatt skillnader  mellan 

kommunens grundskolor avseende resultat. Skillnader i 

resultat finns även mellan pojkar och flickor, mellan elever 

födda i Sverige och elever födda utomlands samt  mellan 

elever med vårdnadshavare som har en eftergymnasial 

utbildning jämfört med de vars vårdnadshavare inte har det. 

Flera åtgärder har vidtagits för att öka likvärdigheten  mellan 

kommunens skolor. Bland annat har resursfördelnings-

systemet följts upp vars resultat visade att systemet är 

ändamålsenligt när det gäller att kompensera för olika för-

utsättningar.

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag vilket inne-

bär att alla elever ska ha möjlighet att nå så långt som möj-

ligt i sin utveckling och sitt lärande och kompenseras för 

sina olika förutsättningar på såväl strukturell som  individuell 

nivå. Uppdraget ställer stora krav på skolans organisation. 

Två målgrupper är särskilt viktiga att fokusera på för att tillse 

att skolan erbjuder likvärdiga livschanser, dels de elever som 

har svårt att nå kunskapskraven, dels de elever som har stor 

skolfrånvaro. Insatser för att möta dessa gruppers behov har 

genomförts med utarbetandet av en handlingsplan för att 

säkerställa skolnärvaro. Implementering av handlingsplanen 

pågick 2019. Enheten för närvarostöd arbetade systematiskt 

med uppföljning, utvärdering samt utveckling av insatser för 

elever med problematisk skolfrånvaro. Vidare utreddes de 

kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna 

(KSU) och Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut 

kring att avveckla dessa till förmån för inrättandet av en 

resursskola från vårterminen 2020 samt utveckling av stöd-
insatser inom ramen för respektive skolenhet.

Nynäshamns kommun samarbetar sedan  vårterminen 

2018 med Friends i syfte att skapa ett tryggare klimat i 

kommunens skolor och motverka kränkningar, mobb-

ning, trakasserier och diskriminering. Alla skolor i Nynäs-

hamns kommun deltar i samarbetet och Friends insatser 

 baseras på de behov som definieras vid respektive skola. 

Skolverkets satsning ”Samverkan för bästa skola” avslutades 

i december 2018 men Vanstaskolan 4–9 fick utökad insats 

under vårterminen 2019. Skolenheterna fortsätter arbetet 

med de verktyg de fått, extra insatser görs även i samband 

med statsbidrag för likvärdig skola för 2020 och framåt när 

det kommer till att öka trygghet och studiero.

Sedan 2018 pågår även ett statsbidragsfinansierat pro-

jekt för att utveckla förskolornas och skolornas utomhus-

miljöer. Syftet med projektet är att underlätta arbete med 

utomhuspedagogik, fysisk aktivitet, elevhälsa samt öka 

tryggheten under raster och utomhusvistelse. Projektet 

drivs av verksamheterna i samarbete med Naturskolan.

Från den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk 

lag. Förvaltningen arbetade 2019 med implementering av 

barnkonventionen i samtliga verksamheter och hade även 

en samordnande roll i det kommungemensamma arbetet.

Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn

Målet uppfylldes delvis.

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till ett  ekologiskt 

hållbart Nynäshamn genom att förskola och skola arbetar 

enligt respektive skolforms läroplan med ekologisk hållbar-

het och hållbart lärande. Vidare pågår ett lärmiljöprojekt, 

i vilket Naturskolan fungerar drivande och som ett stöd, 
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med syfte att utveckla skolornas utomhusmiljöer samt för-

djupa arbetet i hållbart lärande. Kostenheten arbetar med 

att minska klimatpåverkan från inköp och hantering av 

livsmedel.

EKONOMISK ANALYS

Barn- och utbildningsnämnden redovisade ett negativt 

resultat för 2019 på 1,1 mkr.

Nämndens bidrag ökade med 16,9 mkr jämfört mot 

budget. Intäktsökningen beror främst på obudgeterade 

bidrag från Arbetsförmedlingen och Skolverket.

Övriga intäkter ökade med 3,2 mkr jämfört mot budget. 

Det beror främst på en ökning av antal externt sålda platser 

inom förskola, grundskola och gymnasieskola samt ökade 

intäkter för barnomsorgsavgifter.

Nämndbidraget avslutade året i balans. Om man bryter 

ned nämndbidraget på kontonivå kan en ökning i grund-

skole- och fritidshemselever i kommunal regi avläsas samt 

en minskning i antalet barn inskrivna i kommunal förskola.

Personalkostnaderna ökar med 16,2 mkr jämfört mot 

budget. Ökning består av kostnaderna för timavlönad per-

sonal, personal från Bemanningscentrum och personal 

som är anställda via Arbetsförmedlingen.

Inom driften ökar kostnaderna för barn och elever 

 placerade hos extern utförare inom förskola, fritidshem, 

grundskola och gymnasial vuxenutbildning jämfört mot 

budget. Detta samtidigt som elevantalet inom gymnasiet 

och gymnasiesärskola minskar jämfört mot budget. Barn- 

och utbildningsnämnden hade dessutom extraordinära 

kostnader för evakuering av skolbyggnader och ombygg-

nad av skolbyggnader. Det gav ett totalt underskott på 

driftkostnaderna uppgående till 4,9 mkr.

Verksamheterna Grundskola, Särskola, Gymnasium och 

vuxenutbildningen, Kostenheten samt Kulturskolan redo-

visade alla underskott vid årets slut. Deras sammanlagda 

underskott uppgår till 8,2 mkr. Nämnd och förvaltning, 

Stöd och utveckling samt Förskola lämnade året med över-

skott uppgående till totalt 7,1 mkr. Skillnaden är årets resul-

tat, ett underskott på 1,1 mkr.

Resultaträkning 

(mkr)

Utfall januari– 
december 2019 

Budget januari– 
december 2019 

Differens 
ackumulerad 

Helårsprognos, 
augusti 2019 

Utfall januari– 
december 2018 

Utfall helår 
2018 

Bidrag 81,5 64,5 16,9 72,0 64,8 64,8

Övriga intäkter 61,2 58,0 3,2 59,2 61,5 61,5

Nämndbidrag 665,1 665,1 0,0 665,1 647,5 647,5

Summa intäkter 807,8 787,7 20,1 796,4 773,9 773,9

Personal – 482,4 – 466,2 – 16,2 – 478,1 – 456,6 – 456,6

Drift – 326,4 – 321,5 – 4,9 – 318,3 – 316,5 – 316,5

Summa kostnader – 808,8 – 787,7 – 21,2 – 796,4 – 773,2 – 773,2

Summa netto, konto – 1,1 0,0 – 1,1 0,0 0,7 0,7

FRAMTID

Nynäshamns kommun har en god nivå på sin netto-

kostnads avvikelse för pedagogisk verksamhet. Netto-

kostnadsavvikelsen är ett mått på avvikelsen mellan 

kommunens nettokostnad och den beräknade referens-

kostnaden, som består av nettokostnad och strukturvari-

abler. Nästan alla pedagogiska verksamheter i kommunen 

har en negativ trend vilket indikerar på ekonomiskt effektiva 

verksamheter. Nynäshamns kommun förbrukar i den ana-

lysen mindre medel än vad kommunens struktur teoretiskt 

kan kosta. Nettokostnadsavvikelsen analyserar inte kvalitets-

nivån inom verksamheten, utan är ett ekonomiskt mått.

Verksamhetsplan 2020 för Barn- och utbildnings-

nämnden innebär ett prognostiserat besparingskrav för 

nämndens verksamheter motsvarande 31,0 mkr då befint-

liga underskott är inkluderade. Besparingskravet beror på 

att nämnden inte får full kompensation för bland annat 

kostnadsökningarna för löner, personalomkostnadspålägg, 

övriga kostnader och lokaler. Om prognosen realiseras får 

det stor påverkan på nämndens verksamheter. För att klara 

den ekonomiska ramen kommer alla verksamheter att 

behöva se över sin personal. I praktiken innebär det konse-

kvenser för lärartätheten inom skola och personaltätheten 

inom förskolan, som riskerar att sjunka.

I nuvarande läge är budgeten för 2020 i sitt slutskede. 

För att klara ekonomin inom ram krävs åtgärder.  Åtgärder 

som exempelvis minskning av personalstyrkan, bespar-

ingar i läromedel, förändrade val av livsmedelsinköp och 

en minskning gällande övriga driftkostnader. Eftersom 

flera enheter går in i budgetåret 2020 med underskott till 

följd av för stor personalstyrka ger det stora utmaningar 

framgent.
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Kultur- och fritidsnämnden ansvar för kultur- och fritids-

verksamheten. Bland annat biblioteksverksamhet, konst-

hall, bidrag till föreningar och kulturverksamhet för alla 

åldrar. Nämndens verksamhet finns under Barn- och 

utbildningsförvaltningen.

VIKTIGA HÄNDELSER

Biblioteket drabbades av översvämning den 19 augusti på 

grund av trasiga rör i Folkets Hus. Det innebar stängning 

under tre veckor för att återställa lokalen. 

UNG Fritids besökarantal ökade och Villan fortsatte att 

vara en central mötesplats för kommunens unga. UNG 

 Fritids lokal Exit bytte namn till Vanstagården och fick en 

uppfräschning och nya besökare. 

Simhallen besiktigades i höstas och konstaterades vara i 

dåligt skick, vilket kommer att få konsekvenser i  framtiden. 

Åtgärdsplan kommer att utarbetas av Fastighetsavdelningen.

Motionsspåren upprustades med ny märkning och en 

översyn av vissa motionsredskap för utomhusbruk  gjordes. 

Samtliga fotbollsplaner linjerades efter fotbollens nya 

regelsystem. 

Under sportlovet genomfördes olika aktiviteter i kom-

munen, främst på Kvarnängens idrottsområde. Där gavs 

möjligheten att gratis prova olika idrotter, studsa i hopp-

borgar och hinderbana. Det lockade cirka 1 700 deltagare 

och var mycket uppskattat. 

Nya medel till sommarlovsaktiviteter beviljades av Social-

styrelsen först i februari. Ett innehållsrikt sommarlovs-

program distribuerades till alla elever. Föreningsliv, aktörer 

och Kultur och fritids egna verksamheter bidrog till ett 

inspirerande utbud. Det blev teaterläger, fotbollsläger, bok-

kollo och vattenrutschbana. Aktiviteterna genom fördes 

med en nästan 50/50-fördelning av pojkar och flickor i 

åldrarna 6–15 år. Totalt 88 ledare från olika föreningar var 

engagerade. 

Under höstlovet fanns hinderbanan åter på plats i 

Kvarn ängshallen och även en i simhallen. Det bjöds dess-

utom på teater, bio, skridskoåkning, bowling med mera. 

Hinderbanan i Kvarnängen var på plats även under jul-

lovet och blev en succé igen. En uppskattad dockteater 

visades för de yngre barnen på Vågen. Möjlighet att spela 

bowling och boule fanns också. 

MÅLUPPFYLLELSE 

Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn 

När kommunen växer ökar behovet av kultur- och fritids-

aktiviteter, vilket återspeglas i Kultur- och fritidsnämn-

dens verksamheter. Simhallen har satsat på att effektivisera 

inpasseringssystemet. Biblioteket har haft många nya 

 programpunkter och det pågår en mångspråkssatsning. 

UNG Fritid har fortsatt att bedriva utåtriktad verksamhet på 

bred front och möta ungdomarna på olika arenor. 

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att säkerställa 

att idrottsanläggningarna är funktionsdugliga för föreningar 

och utövare. Ett nära samarbete i lokalfrågor med Miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden har påbörjats för framtida 

behov och planering för kostnadseffektivitet. Förbättrade 

underhållsplaner krävs för att idrottsanläggningarna ska 

hålla över tid. En översyn av bidragshanterings systemet är 

påbörjad och även av nyckelhanteringen till idrottshallarna. 

Ett socialt hållbart Nynäshamn 

Ett av Kultur- och fritidsnämndens viktigaste uppdrag är att 

säkerställa föreningslivets möjligheter till en stark barn- och 

ungdomsverksamhet. Det görs genom bidrag till verksam-

heterna, samverkan vid gemensamma arrangemang samt 

säkerställande av tillgången till anläggningar. 

Kultur och fritid tar också tillsammans med förenings-

livet ett socialt ansvar i och med arrangemang av lov-

aktiviteter som erbjuder barn och unga i åldrarna 6–15 år 

gratis aktiviteter. 

Kultur- och fritidsnämnden
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Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn 

Kultur- och fritidsnämnden strävar efter ekologisk hållbar-

het för de verksamheter som nämnden ansvarar över. 

EKONOMISK ANALYS 

Kultur- och fritidsnämnden visade för perioden januari–

december ett utfall i höjd med budget. Nämnden prog-

nostiserade ett underskott på 0,3 mkr på grund av den 

översvämning som drabbade biblioteket i augusti. Verk-

samheterna har inte haft de kostnader som räknats med 

vid prognosen tertial 2, vilket gjorde att nämnden klarade 

av ett nollresultat. 

Nämndens intäkter i form av statsbidrag och övriga 

intäkter var större än budget. På bidragssidan beviljades 

lovmedel från Socialstyrelsen i februari. Motsvarande kost-

nad för lovmedlen finns också på nämndens drift. 

På kostnadssidan var både personal och drift högre än 

budgeterat. Personalkostnaden var högre än budget i sim-

hallen där vikarier/timanställda varit den post som gått över 

budget. Personalkostnaderna inom biblioteken och Ung 

Fritid var lägre än budget. Biblioteken har haft föräldra-

ledigheter där man inte ersatt dessa fullt ut. Båda verk-

samheterna har varit restriktiva med att tillsätta vikarier vid 

korttidsfrånvaro. 

Cheferna jobbade aktivt med de anställdas semester-

uttag vilket resulterade i att semesterlöneskulden minskade.

Resultaträkning 

(mkr)

Utfall januari–
december 2019 

Budget januari–
december 2019 

Differens 
ackumulerad 

Helårsprognos, 
augusti 2019 

Utfall januari–
december 2018 

Utfall helår 
2018 

Bidrag 0,8 0,7 0,1 1,2 1,1 1,1 

Övriga intäkter 4,0 3,9 0,1 3,9 3,9 3,9 

Nämndbidrag 51,0 51,0 0,0 51,0 48,8 48,8 

Summa intäkter 55,8 55,6 0,2 56,1 53,8 53,8 

Personal – 20,1 – 20,0 – 0,1 – 20,2 – 18,5 – 18,5 

Drift – 35,7 – 35,6 – 0,1 – 36,3 – 35,6 – 35,6 

Summa kostnader – 55,8 – 55,6 – 0,2 – 56,4 – 54,1 – 54,1 

Summa netto, konto 0,0 0,0 0,0 – 0,3 – 0,2 – 0,2 
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Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är kommunens 

byggnadsnämnd och ansvarar för bygglov, detaljplaner 

och kart- och mätverksamhet.

Uppdraget innefattar också att fungera som  kommunens 

trafiknämnd och väghållningsmyndighet. Här ingår kom-

munens tekniska försörjning i form av projektering, anlägg-

ning, drift och underhåll av kommunens gator, vägar, 

parkmark, andra allmänna platser, grönområden, natur-

reservat, frilufts- och rekreationsområden med flera samt 

kommunens samlade fordonsverksamhet.  Nämnden 

har även ett uppdrag att bedriva turistbyrå- och gäst-

hamnsverksamhet.

Nämnden ansvarar också för de kommunala verksam-

hetsfastigheterna, såsom skolor, boenden och admin-

istra tionslokaler. Slutligen har nämnden ansvar för drift, 

underhåll och utbyggnad av kommunens allmänna  vatten-, 

dagvatten- och avloppstjänster samt ett visst ansvar för de 

miljö- och renhållningsfrågor som inte ankommer på SRV 

återvinning AB och Södertörns miljö- och hälsoskyddsför-

bund (SMOHF). 

VIKTIGA HÄNDELSER

Förvaltningen fortsatte att arbeta inriktat med att utveckla 

ett processorienterat arbetssätt med kunden i fokus, 

minska sjukfrånvaron och höja nöjd-medarbetar-index 

(NMI). Förvaltningen har valt att arbeta mer aktivt med de 

mål som är närmare medarbetarnas dagliga arbete.

Förvaltningen har sedan 2017, efter en genomlysning, 

arbetat med en rad åtgärder som under 2019–2020 kom-

mer att integreras i kommunens nystartade arbete för ett 

hälsosamt arbetsliv. Införandet av OSA-dialogen, som står 

för organisatorisk och social arbetsmiljö, ska resultera i ett 

systematiskt arbete med den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. OSA-dialogen tydliggör kopplingen mellan 

arbetsmiljön, resultatet och kvaliteten i verksamheten.

Innan semesterperioden genomfördes en förvaltnings-

dag. En eftermiddag som bland annat innehöll information 

från ledningen med möjlighet att ställa frågor. Eftersom 

service och bemötande var ett av förvaltningens fokus-

områden, fick alla ta del av hur personal på Stadsmiljö-

avdelningen arbetar med detta. Det var mycket uppskattat 

av alla närvarande.

Under 2018 och 2019 arbetade  Bygglovsenheten 

målinriktat med att slutföra gamla ärenden samt ändra 

arbetsform för att öka servicenivån och korta ner hand-

läggningstiderna. Arbetet har resulterat i ett höjt nöjd-kund-

index (NKI). Frågorna som styr resultatet rör information, 

tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och 

effektivitet. Även om en stor del av de  avslutade ärendena 

var äldre kunde NKI höjas. Effekten antas bli större under 

2020 då färre äldre ärenden kommer att behandlas.

Den 1 januari 2019 ändrades plan- och bygglagen. De 

nya reglerna innebär ökade krav på skyndsam handlägg-

ning eftersom avgiften reduceras om den lagstadgade 

tiden för handläggning överskrids. Inför 2019 togs därför 

beslutet att utöka personalstyrkan med en person i sam-

band med flera föräldraledigheter. Samtidigt har bygg-

nadstakten avstannat och intäkterna har minskat jämfört 

med budgeterat. Under 2019 arbetade förvaltningen med 

betydligt fler interna detaljplaner än tidigare år, vilket fick 

ekonomiska konsekvenser då kommunen använde sig av 

interna priser.

Fastighetsavdelningen slutförde inventeringen av kom-

munens verksamhetslokaler. Arbetet med att ta fram 

en underhållsplan och underlag för kommunens lokal-

försörjningsplan pågår. I maj 2019 började en ny fastig-

hetschef. Årets hyresgästenkät indikerar att avdelningens 

 organisation bör ändras i syfte att få ett mer  kundorienterat 

arbetssätt och en översyn är startad. En mer noggrann 

inventering av skollokaler visade omfattande fuktskador på 

flera skolbyggnader. Det är viktigt att avdelningen ser över 

hur ett effektivt fastighetsunderhåll ska kunna säkerställas i 

framtiden.

VA-verksamheten arbetar med att öka investerings-

takten för att bland annat möta det eftersatta  underhållet. 

Verksamheten lägger också fokus på att åtgärda brister 

inom arbetsmiljö och driftsäkerhet. Det finns fortfarande 
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utmaningar för avloppsreningsverkets kväverening som 

de senaste åren har överskridit eller tangerat de utsläpps-

krav som verket har, men 2019 redovisade avdelningen att 

 kraven är uppnådda med marginal.

På Stadsmiljöavdelningen lades stort fokus på att 

utveckla både den fysiska och den psykosociala arbets-

miljön. Stadsodlingen i Stadsparken blev mer populär än 

väntat och antalet odlingskragar har dubblerats. Både 

i Ösmo och Nynäshamn pågick  beläggningsarbeten. 

 Industrivägen är färdigställd men arbetena inom Tele-

grafen området kommer att pågå fram till 2020. Arbetet 

med ombyggnad av kajen för skärgårdstrafik och toaletter i 

hamnområdet pågår.

MÅLUPPFYLLELSE

Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn

Målen uppfylldes delvis. Antalet detaljplaner med planupp-

drag är 21. Av dessa har 6 varit vilande under senaste tiden 

i väntan på utredningar, förhandlingar och återkoppling 

från exploatörer. Det är svårt att få svar från ramavtalsupp-

handlade konsulter för att göra utredningar, till exempel 

risk, buller och geoteknik. Vissa utredningar är även årstids-

beroende, till exempel naturinventeringar. Underskottet 

från arbetet med interna detaljplaner beror på att intern-

prismodellen inte täcker alla kostnader. Att arbeta med 

färre interna detaljplaner skulle innebära att arbetet med 

utveckling av kommunal mark skulle bli lidande. Det är av 

stor vikt att arbetet kan fortsätta för att skapa möjlighet till 

både bostadsbyggande och mark för verksamheter som 

vill etablera sig i kommunen.  Samhällsbyggnadsprocessen 

i kommunen är också beroende av att alla  verksamheter 

som berörs har tillgång till resurser för att processflödet 

inte ska hindras.

Under året har fyra detaljplaner vunnit laga kraft, Lamel-

len 1, Nynäshamn 2:32, Apotekaren 24 och Lundby 1:112. 

Detaljplanen Kullsta 2 med flera överklagades till mark- 

och miljödomstolen och domstolen dömde till de klagan-

des fördel. Kommunen valde att inte överklaga domstolens 

beslut. Arbetet med detaljplanen startades om och gransk-

ning skedde under hösten. Detaljplanen Älgen 18 över-

klagades till mark- och miljödomstolen i mars 2019.

Totalt lämnades 233 bygglov och 137 startbesked, 

 vilket genererat 102 nya möjliga bostäder. Utöver detta 

 hanterades ett antal strandskyddsdispenser, förhands-

besked och sanktionsavgifter.

Ett socialt hållbart Nynäshamn

Målen uppfylldes förutom delar av NKI-mätningarna. 

Stadsmiljöavdelningen når inte upp till målet vad  gäller den 

yttre miljön för gång- och cykelvägar. Sommar säsongens 

sommarblomsprogram fick mycket beröm av både invå-

nare och besökare. Stadsodlingen i  Stadsparken blev 

mycket uppskattad och antalet  odlingskragar fick dubb-

leras för att möta efterfrågan. Mycket arbete lades på att 

ta ner riskträd innan dessa orsakat skada och flaggstänger 

renoverades för att säkra deras funktion. Extra mycket 

grönyteunderhåll utfördes eftersom sommarens väder var 

gynnsamt för tillväxten.  Skadegörelsen har  minskat liksom 

antalet bilbränder på kommunens vägar. Gästhamnen och 

Besökscenter hade ett stort antal  besökare och fortsätter 

att visa upp ett mycket fint resultat i sin kundenkät. Kryss-

ningsbesökarna var många.

Sjuktalen på förvaltningen uppvisar ett mycket gott 

resultat. Arbetet med OSA-dialogen har påbörjats på delar 

av förvaltningen och ska resultera i ett systematiskt arbete 

med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. OSA- 

dialogen tydliggör kopplingen mellan arbetsmiljön, result-

atet och kvaliteten i verksamheten.

Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn

Miljö- och klimatmålen, fastställda av Kommunstyrelsen, 

ligger till grund för stor del av nämndens arbete. Delar av 

målen uppfylldes. Målet att öka andelen fossilbränslefria 

fordon uppfylldes inte och den totala andelen är 12 pro-

cent av den kommunala fordonsflottan.

Avdelningen för vatten och avlopp har påbörjat det vikt-

iga arbetet med att bygga bort sårbarheten på reningsverk 

och ledningsnät. Upphandlingen av ledningsnätsrenovering 

överprövades vilket orsakade förseningar av projektet.

EKONOMISK ANALYS

Nämndens verksamheter, exklusive vatten och avlopp, 

redovisade ett underskott om 19,1 mkr för 2019, dock 

fanns ett budgeterat underskott på 7,5 mkr. Resultatet för 

hela förvaltningen är ett underskott om 23,1 mkr. För-

valtningsövergripande har ett budgeterat underskott om 

7,5 mkr för att iordningställa Ösmo simhall (7,0 mkr) och 

utredning gällande Ören (0,6 mkr). Simhallens iordning-

ställande kostade totalt 5,4 mkr år 2019 och Örens utred-

ning 0,6 mkr.

Förvaltningsövergripande redovisade ett resultat om 

1,0 mkr, vilket är förvaltningens budgeterade reserv. Resul-

tatet på avdelningen plan, stab och bygglov är ett under-

skott om 5,2 mkr, vilket framför allt beror på lägre intäkter 
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för detaljplaner och bygglov än budgeterat men även 

ökade kostnader för konsulter.

Stadsmiljöavdelningen redovisade ett underskott om 

2,9 mkr. Underskottet beror framför allt på högre  kostnader 

för skötsel av grönytor och renhållning av gator och  parker, 

men även på grund av lägre intäkter och kostnader för 

skade görelse.

Fastighetsavdelningen redovisade ett underskott om 

12,1 mkr. Totalt 5,4 mkr av dessa är kostnader för iord-

ningställandet av Ösmo simhall. Totalt 6,8 mkr är kostna-

der för projekteringen av Sorunda brandstation som har 

 avbrutits och ska startas om med en ny detaljplaneutred-

ning. Avdelningen har även belastats med kostnader för 

investeringar som har förts till resultatet på grund av att de 

inte längre anses uppfylla kraven för en anläggning alter-

nativt inte längre är aktuella att slutföra eller behöver pro-

jekteras om, cirka 6,4 mkr. Samtidigt finns ett överskott om 

5,3 mkr för kapitalkostnader som inte har blivit realiserade 

och lägre personalkostnader om 1,6 mkr då avdelningen 

valt att vakanshålla några tjänster i avvaktan på en eventuell 

organisa tionsförändring.

Vatten och avlopps resultat för 2019 var ett under-

skott om 4,0 mkr, detta är dock ett beräknat underskott på 

grund av tidigare års överskott.

Förvaltningen hade ett investeringsutfall på 191,9 mkr 

för 2019, en ökning från 2018 med drygt 77 mkr. Fastig-

hetsavdelningen hade ett utfall på 108,3 mkr, Stadsmiljö-

avdelningen 33,4 mkr och VA-avdelningen 20,2 mkr.

De största investeringarna var

	Q renovering av Gröndalshallen (14,6 mkr) 

	Q renovering och ombyggnad, delar av Sunnerbyskolan 

(19,4 mkr) 

	Q renovering av Vanstaskolan och Gröndalsskolan 

(23,9 mkr) 

	Q reinvesteringar Fastighet (16,2 mkr)

	Q reinvesteringar VA (11,9 mkr).

Resultaträkning 

(mkr)

Utfall januari– 
december 2019 

Budget januari– 
december 2019 

Differens 
ackumulerad 

Helårsprognos, 
augusti 2019 

Utfall januari– 
december 2018 

Utfall helår 
2018 

Bidrag 3,5 2,6 0,9 2,7 3,6 3,6

Övriga intäkter 337,9 332,0 5,9 333,8 312,7 312,7

Nämndbidrag 61,2 61,2 0,0 65,2 59,7 59,7

Summa intäkter 402,6 395,8 6,8 401,7 376,0 376,0

Personal – 110,1 – 114,0 3,9 – 110,6 – 101,1 – 101,1

Drift – 315,6 – 289,3 – 26,3 – 305,9 – 289,4 – 289,4

Summa kostnader – 425,7 – 403,2 – 22,4 – 416,5 – 390,5 – 390,5

Summa netto, konto – 23,1 – 7,5 – 15,6 – 14,9 – 14,5 – 14,5

FRAMTID

Under hösten fick Miljö- och samhällsbyggnadsför-

valtningen i uppdrag från nämnden att utreda en håll-

bar organisation på Fastighetsavdelningen som ska kunna 

säkerställa en säker drift och underhåll av kommunens 

verksamhetslokaler. Förvaltningens utredning och förslag 

på åtgärder kommer att redovisas under kvartal 1 2020. 

Det genomfördes en granskning av styrning och kontroll 

av fastighetsunderhåll som också pekade på en rad all-

varliga brister. Under 2020 kommer ett av förvaltningens 

viktigaste uppdrag att vara att genomföra nödvändiga för-

ändringar av fastighetsorganisationen för att säkerställa 

drift och underhåll. Det totala fastighetsvärdet är en av 

kommunens största ekonomiska tillgångar och kvaliteten 

på drift och underhåll är avgörande för en god fastighets-

ekonomi på lång sikt.

Förvaltningarna har fått i uppgift att ta fram effektivise-

ringar på cirka 40 mkr till 2020. Miljö- och samhällsbygg-

nadsförvaltningens del uppgår till 4 mkr. I det expansiva 

läget som kommunen befinner sig i är det en utmaning för 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som i huvudsak 

har uppdrag att förbereda för exploatering och utveckling 
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genom detaljplaneläggning och ordnandet av infrastruktur. 

Arbetet är en förutsättning för ökad inflyttning och ökade 

skatteintäkter men sker ibland flera år i förväg.

Avdelningen plan, stab och bygglov kommer  framöver 

att till stor del arbeta med detaljplaner på kommunal mark. 

Det har inneburit ett inkomstbortfall eftersom ersätt-

ningen har debiterats enligt kommunens internpriser. Från 

och med 2020 kommer debitering att ske enligt normal 

taxa även internt. Det är en fördel att samla kostnaderna 

för utvecklingen av kommunal mark på ett ställe för att 

kunna göra en rättvisande sammanställning för den totala 

 kostnaden vid exploatering.

VA-avdelningen fortsätter åtgärderna för att förbättra 

kvävereningen och följer den noga. Utbyggnad av renings-

verket kommer att fortsätta med ny biologisk rening och 

en ny rötkammare. Avdelningen ser det nödvändigt med 

en höjning av taxan årligen under den kommande fyraårs-

perioden. Investeringsramen under motsvarande period 

beräknas till 180 mkr per år för att kunna hantera behovet 

av både upprustning av befintliga verk och renovering av 

ledningsnätet, exploateringar och VA-utvecklingsplanen.

De effektiviseringskrav som åligger Miljö- och sam-

hällsbyggnadsnämnden kommer till stor del att hamna på 

Stadsmiljöavdelningen som har den största delen av för-

valtningens kommunbidragsfinansierade verksamhet. 

Effektiviseringskraven riskerar att under 2020 ge effekter 

i den yttre skötseln, verksamheten i gästhamnen och på 

antalet sommarjobb för skolungdomar.
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VIKTIGA HÄNDELSER

VA-avdelningen följde som planerat årets verksamhetsplan 

och arbetade fokuserat med avdelningens fyra  primära mål:

1. säker och bra arbetsmiljö, med tydliga rutiner och 

snabba åtgärder 

2. ökad driftsäkerhet, med tyngd på välplanerat och väl-

dokumenterat drift- och underhållsarbete samt genom-

förande av investeringar i befintliga verk och ledningsnät, 

i huvudsak som totalentreprenader

3. nya VA-abonnenter i enlighet med kommunens tillväxt-

planer, både vad gäller exploateringar och omvand-

lingsområden

4. nöjda kunder, som får snabb felavhjälpning och bra 

information.

Avdelningen uppnådde ett antal framgångar under året. 

Avdelningen fick tillstånd att ta emot avloppsvatten mot-

svarande 35 000 pe (personekvivalenter) till Nynäshamns 

reningsverk. Det gamla tillståndet var för 20 000 pe. Avdel-

ningen fick nya vattenskyddsområden beslutade och tog 

fram en sårbarhetsanalys för grundvattentäkten  Gorran. 

Dessa blir viktiga underlag i kommunens arbete med ny 

översiktsplan. Säkerhetsarbetet har även tagit fart vad 

 gäller utökad provtagning, säkerhetsklassning,  förbättrad 

red undans och utökat skalskydd. Nya avtalsformer, till 

 exempel Dynamiskt inköpssystem (DIS), och utökat sam-

arbete med konsulter och entreprenörer har skapat ny 

 smidighet som möjliggör ökad investeringstakt. Ny teknik, 

så som schaktfria metoder, effektivare luktreducering, digi-

tal läcksökningsutrustning samt vattenmodell för beräk-

ning av exempelvis förstärkningsbehov vid exploateringar, 

har positiv inverkan på både ekonomi och kvalitet.

Avdelningen ser fortfarande utmaningar vad gäller 

 kvävereningen och följer den noga. Ett större kemikalie-

utsläpp kan nämnas som en ytterligare  processmässig 

utmaning under året. Ett tvärfunktionellt team har fått i 

uppdrag att komma till rätta med de senaste årens kväve-

problematik och 2019 klarade kommunen kraven med 

marginal, 8 milligram per liter. Avdelningen har  kommit 

igång med flera stora investeringar, som ledningsnäts-

renovering i Marsta och Nynäshamns centrum samt upp-

rustning av Nynäshamns reningsverk, där mark förberedande 

arbete (sprängning) och arbetet med en ny rötkammare 

påbörjats. Förfrågningsunderlag för ny biologisk rening, 

reservkraft och uppgradering till högspänning är andra 

viktiga områden som avdelningen arbetade med 2019. 

Konsult anlitades för upphandling och verkställande av 

VA-utbyggnadsplanen, med start 2020. Underhållsplan 

för de kommande 20 åren och en stor del av drift rutinerna 

finns framtagna. Stockholm Vatten och Avfall AB har med-

delat att en stråkstudie för ytterligare en Stockholms-

ledning ska påbörjas. I slutet av året fattades beslut till 

VA-avdelningens fördel angående överprövning  gällande 

upphandlingen av ledningsnätsrenovering.

VA-verksamheten 
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EKONOMISK ANALYS

Intäkter och kostnader blev drygt 74 respektive 78 mkr 

2019, vilket resulterar i ett underskott om 4 mkr. Under-

skottet balanseras mot tidigare års överskott på 8,4 mkr 

och innebär att resultatet är en budget i balans. Resterande 

överskott om 4,4 mkr kommer att förbrukas under 2020, 

vilket medför att avdelningen även 2020 planerar för en 

budget i balans.

Resultatet 2019 blev bättre än prognostiserade under-

skottet om 5,5 mkr. Dels har ändrade redovisningsregler 

gjort att ett tidigare bidrag i samband med en pump stations-

byggnation måste tas i årets resultat (0,8 mkr). Dels är 

 intäkterna för servisanslutningar i exploateringar högre än 

beräknat för året, 1 mkr.

Utfallet för investeringar blev strax över 50 mkr, något 

högre än utlovat i första tertialuppföljningen (45 mkr). 

Många brister inom person- och driftsäkerhet  åtgärdades 

under året. Flera av de stora investeringarna i  befintliga verk, 

pumpstationer och ledningsnät är påbörjade och  kommer 

att fortgå under kommande år för att säkra  VA-försörjning 

en för befintliga och kommande abonnenter. År 2020 

 planerar avdelningen att fördubbla årets investeringsutfall.

Resultaträkning 

(mkr)

Utfall januari–
december 2019 

Budget januari–
december 2019 

Differens 
ackumulerad 

Helårsprognos, 
augusti 2019 

Utfall januari–
december 2018 

Utfall helår 
2018 

Bidrag 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0

Övriga intäkter 73,6 71,9 1,6 71,8 72,3 72,3

Summa intäkter 74,4 72,0 2,4 71,8 72,4 72,4

Personal – 16,1 – 16,7 0,5 – 16,1 – 13,4 – 13,4

Drift – 62,2 – 55,3 – 6,9 – 61,2 – 60,7 – 60,7

Summa kostnader – 78,3 – 72,0 – 6,4 – 77,3 – 74,0 – 74,0

Summa netto, konto – 4,0 0,0 – 4,0 – 5,5 – 1,7 – 1,7

FRAMTID

Avdelningen ser att det är nödvändigt att höja taxan 

med cirka 4 procent årligen, utöver höjning för att 

 kompensera prisökningar (PKV, prisindex för kommunal 

verksamhet), under 2021–2024. Det resulterar i en höj-

ning om cirka 6,5 procent årligen. Detta är även i enlig-

het med bransch organisationen Svenskt Vattens analys 

av hur VA-taxan bör utvecklas i Sverige för att säkra håll-

bara vattentjänster över tid.

Taxehöjningen om cirka 6,5 procent per år krävs för att 

möta de ökade kapitalkostnader som följer av ökad invest-

eringstakt. Investeringsramen under motsvarande period 

beräknas till cirka 180 mkr per år, varav 100 mkr för upp-

rustning av befintliga ledningsnät, verk och pumpstationer 

samt 80 mkr för exploateringar och VA-utbyggnadsplan. 

Om kommunens låneutrymme inte kan möta behovet är 

VA-avdelningens rekommendation att kommunen  skjuter 

ytterligare på VA-utbyggnadsplanen. Riskerna med att 

stoppa pågående upprustning är än större, vad gäller hälsa, 

miljö och ekonomi. Återanskaffningsvärdet för  befintlig 

anläggning uppgår till cirka 6 miljarder kronor, enligt 

branschorganisationens beräkningsmodell. Om kommu-

nen av ekonomiska skäl skjuter på VA-utbyggnadsplanen 

får det också allvarliga konsekvenser, eftersom det finns 

en dom där det är fastställt att kommunen måste ta över 

VA-ansvaret i Ekeby senast 2022. Det kräver både över   för-

ingsledning och lokalt nät.
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BALANSRÄKNING 2019-12-31 Vatten och avlopp (VA)

2019 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar:

  Mark, byggnader och tekniska anläggningar 217 105 202 463

  Maskiner och inventarier 1 314 1 727

  Pågående investeringar 40 266 14 506

Summa anläggningstillgångar 258 684 218 696

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 7 870 9 319

Summa omsättningstillgångar 7 870 9 319

SUMMA TILLGÅNGAR 266 554 228 015

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital – 4 408 – 8 374

därav:    årets resultat 3 967 1 676

Summa Eget kapital – 4 408 – 8 374

Avsättningar

Pensioner och liknande förpliktelser – 3 452 – 1 415

Avsättning framtida nyinvesteringar – 6 884 – 6 884

Summa avsättningar – 10 337 – 8 299

Skulder

Långfristiga skulder

  Förutbet anslutningsavgifter – 49 402 – 40 917

  Investeringsbidrag aktiverad investering 0 – 800

Kortfristiga skulder – 21 607 – 6 813

Internskuld – 180 801 – 162 811

Summa skulder – 251 810 – 211 342

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER – 266 554 – 228 015
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År 2010 gjordes en förändring av redovisningsprincip för 

VA-verksamhetens anläggningsavgifter. Detta medförde en 

justering där anläggningsavgifter istället för att intäktsföras 

vid inbetalningstillfället periodiseras under anläggningens 

ekonomiska livslängd. Den införda  redovisningsprincipen 

är korrekt enligt gällande redovisningssed och därför är 

det relevant att följa eget kapital och resultat från 2011. 

VA-verksamheten är reglerad i lag och kan i princip aldrig 

generera någon vinst. Avgiften måste emellertid fastställas 

i förväg och baseras på förväntat nyttjande samt de beräk-

nade nödvändiga kostnader som verksamheten kan för-

väntas ha under redovisningsperioden. Om utfallet skulle 
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bli att intäkterna från avgiftsuttaget överskrider de nöd-

vändiga kostnaderna, har verksamheten i princip en skuld 

till sina abonnenter, eftersom man är förpliktigad att åter-

föra dessa resurser till abonnenterna. Normalt görs ingen 

återbetalning som innebär ett monetärt utflöde av  resurser 

från verksamheten, utan istället regleras avgiften så att 

det i praktiken görs ett underuttag de närmaste åren. Det 

finns också möjligheten att använda ett överskott till ny-

investeringar (inom en tioårsperiod) enligt fastställd plan. 

För Nynäshamns del har VA-verksamheten under 2018 

och 2019 ett negativt resultat, men ett positivt eget kapi-

tal. Bedömningen kring stort underhållsbehov och invest-

eringsplanerna framöver kommer att innebära att taxan 

behöver höjas för att kollektivet ska ha möjlighet att bära 

sina egna kostnader.

Nynäshamns kommuns avdelning för vatten och avlopp 

(VA) hade investeringar på totalt 50,2 mkr 2019. Flera av de 

stora investeringarna i befintliga verk, pumpstationer och 

ledningsnät är påbörjade och kommer att fortgå under 

kommande år för att säkra VA-försörjningen för  befintliga 

och kommande abonnenter. Enligt nuvarande prognos 

kommer VA-avdelningens investeringsvolym fördubblas år 

2020. Ökade kostnader för investeringar inom VA  finansieras 

helt av VA-taxan, som planeras att höjas de kommande åren 

för att möta kostnaden för nödvändiga investeringar.
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Koncernbolag och 
kommunalförbund

KONCERNBOLAG

AB Nynäshamnsbostäder

AB Nynäshamnsbostäder är Nynäshamns kommuns 

helägda bostadsföretag. Bolaget äger och förvaltar bostä

der och lokaler inom Nynäshamns kommun och ska i sin 

bostadsproduktion och bostadsförvaltning medverka i 

utvecklingen av goda och socialt trygga boendemiljöer, 

samt eftersträva långsiktig ekologisk hållbarhet och mins

kad klimatpåverkan. 

AB Nynäshamnsbostäder bildades 1995 efter att tidigare 

ha bedrivits i stiftelseform (1946–1994). Bolaget äger ett 

dotterbolag, Tegeltraven Holding AB. Bolaget har samman

lagt 2 293 lägenheter och en uthyrningsbar bostadsyta om 

162 668 kvadratmeter, 74 lokaler, 250 förråd och 1 803 par

keringsplatser och garage. Bolaget sålde 2014 en betydande 

del av sitt fastighetsbestånd, 425 lägenheter såldes. Syftet 

med försäljningen var bland annat att skapa möjligheter att 

genomföra nyproduktion av hyresrätter.

Viktiga händelser

AB Nynäshamnsbostäder hade ett mål att fram till år 2019 

skapa minst 200 lägenheter. Under perioden 2014–2019 

byggde bolaget 180 nya lägenheter. Efterfrågan på bola

gets lägenheter var även under 2019 mycket stor. Uthyr

ningsgraden uppgick till 99,3 procent, 2019  jämfört med 

99,5 procent ,2018.

Nya ägardirektiv beslutat i kommunfullmäktige den 17 

oktober (KF § 171) antogs på extra årsstämma för bolaget 

den 11 november. Det nya ägardirektivet överensstämmer i 

stort med tidigare beslutade ägardirektiv, och anger direktiv 

om fortsatt bostadsbyggande med mål på 300 nya lägen

heter fram till 2022.

2019 var nybyggnationen av Telegrafen 12 med 94 

lägenheter klar. Dock med en månads försening och hyres

fritt för de drabbade hyresgästerna. Fastigheten har adresser 

på Industrivägen 1, Nynäsvägen 14 och Bryggargatan 2.

Ekonomisk analys

AB Nynäshamnsbostäder redovisade ett resultat på 

14,8 mkr för 2019 (12,3 mkr 2018). Investeringarna uppgick 

till 49,4 mkr under 2019 (123,8 mkr 2018), varav merpar

ten avser Telegrafen 12, på 42,9 mkr. Investeringen Tele

grafen 12 har totalt uppgått till cirka 166 mkr sedan 2017.  

AB Nynäshamnbostäder har under 2019 kunnat finansiera 

sina investeringar helt med egna medel, då bolaget har ett 

”kassaf öde från den löpande verksamhet” på 53 mkr, och 

inte haft behov av nyupplåning under året.

Bolaget har en god finansiell ställning med en soliditet 

på 23,5 procent 2019 (22,7 procent 2018). Bolaget har låtit 

genomföra en värdering bolagets fastighetsbestånd,  mark

nadsvärdet per december 2019 uppgick till 2,9 miljarder 

kronor, bokfört värde för fastighetsbeståndet var per bok

slutsdatum 2019 1,1 miljarder kronor. Soliditet, justerat för 

den aktuella marknadsvärderingen uppgick till 57,6 procent 

per bokslutsdatum och både soliditet och justerad soliditet 

uppfyller kraven enligt ägardirektivet för 2019.

Övriga bolag

I slutet av 2017 förvärvade kommunen Kvastbindaren Fastig

hets AB. Bolaget äger en fastighet i Ösmo där kommunen 

har verksamhetslokaler.

Alkärrsplans Utvecklings AB registrerades 2008 med 

syfte att utveckla centrumområdet i Nynäshamn till en 

sammanhållen anläggning med vårdcentral, butiker, bo

städer med mera. Nynäshamns kommuns ägarandel 

av bolaget uppgår till 19 procent. Resterande del ägs av 

Orkla Eiendom AS och Utstillingsplassen Eiendom AS med 

 vardera 40,5 procent.

Bolagets verksamhet består dels av projektering och 

planläggning av köpcenter, dels av uthyrning av lokal för 

vårdcentral och övriga verksamheter. 

Nynäshamns Mark AB har sitt säte i Nynäshamn och 

ägs till lika delar av Stockholms Hamn AB och Nynäshamns 

kommun. Bolaget äger och förvaltar markområden och 

vissa anläggningar som verksamheten i Nynäshamns hamn 

disponerar. Bolaget har inga anställda. 
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Letupa AB är ett helägt dotterbolag till Nynäshamns 

kommun. Bolaget äger en exploateringsfastighet. 

SRV återvinning AB ägs av fem kommuner på Söder

törn: Nynäshamn, Huddinge, Haninge, Botkyrka och 

Salem. Kommunerna har gett SRV i uppdrag att sköta 

insamling och hantering av hushållssopor. Det är även 

SRV som fakturerar dessa tjänster. Verksamheten  om fattar 

insamling och förädling av återvinningsmaterial, bränsle 

och avfall samt deponering. 

KOMMUNALFÖRBUND

Södertörns brandförsvarsförbund bildades 1993 och 

Nynäshamns kommun är tillsammans med nio andra 

kommuner medlemmar i förbundet. Södertörns brand

försvarsförbund ansvarar för räddningstjänsten på Söder

törn. De har i uppdrag att bidra till att kommuninvånarna 

 känner sig trygga och säkra i sin kommun. Kommunen har 

2019 erlagt 20,2 mkr (19,5 mkr 2018) i medlemsavgifter till 

brandförsvarsförbundet.

År 2008 slog kommunerna Haninge, Nynäshamn och 

Tyresö ihop sin miljö och hälsoskyddstillsyn och  bildade 

Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund (SMOHF). För

bundets uppdrag är att bedriva den prövning och tillsyn 

som kommunerna är skyldiga att utföra enligt miljö

balken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förord

ningar och föreskrifter. Nynäshamn har en medlemsandel 

på 17,9 procent, Haninge 52,5 procent och Tyresö 

29,6 procent. Nynäshamns kommun har 2019 erlagt 

2,5 mkr (2,4 mkr 2018) i medlemsavgifter till miljö och 

hälsoskyddsförbundet. 

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller 

en överförmyndarnämnd. Nynäshamns kommun har i 

samverkan med Botkyrka, Huddinge, Haninge, Tyresö och 

Salem en gemensam nämnd, Södertörns överförmyn

dar  nämnd. Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn 

och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och för

valtarskap. Nynäshamns kommun har 2019 erlagt 2,3 mkr 

(2,6 mkr 2018) i medlemsavgifter till Södertörns överför

myndarnämnd.

Nynäshamns kommun har tillsammans med Haninge 

kommun bildat Södertörns upphandlingsnämnd. Upp

handlingsnämnden ansvarar för all upphandling som rör 

Nynäshamns och Haninge kommun. Nynäshamns kom

mun har 2019 erlagt 6,7 mkr (6,2 mkr 2018) i medlems

avgifter till Södertörns upphandlingsnämnd.

Samordningsförbundet Östra Södertörn har sedan 

2007 utvecklat samarbeten mellan myndigheter och andra 

 partners kring personer med behov av samordnat stöd för 

att de lättare ska kunna försörja sig själva. Samverkan sker 

mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region 

Stockholm och kommunerna Haninge, Nynäshamn och 

Tyresö.

Mer information finns i respektive kommunalförbunds 

egna  verksamhetsberättelser.

Nynäshamns kommun är som organisation medlem i 

ett antal branschföreningar som till exempel Sveriges Kom

muner och Regioner (SKR) och kommuner i Stockholms 

län (Storsthlm). 
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Kommunfullmäktige beslutade 2011 att det årligen ska tas 

fram ett barnbokslut som ska bifogas kommunens års

redovisning för att öka kunskapen om och synliggöra barns 

och ungas livssituation i Nynäshamns kommun. Barnbok

slutet sammanfattar några under året genomförda eller 

planerade satsningar och aktiviteter som rör barn.

BARNKONVENTIONEN BLIR LAG

Förenta nationernas konvention om barnets  rättigheter 

(barnkonventionen) blev svensk lag den 1 januari 2020. För 

att säkerställa kommunens efterlevnad av  konventionen 

har Barn och utbildningsnämnden fått i uppdrag från 

kommunledningsgruppen att ansvara för ett kommun

övergripande samarbete. Samarbetet påbörjades under 

hösten 2019 och kommer att fortsätta under 2020. 

Samarbetsgruppen fokuserar i första hand på informa

tions och utbildningsinsatser, för att sedan när Barn

ombudsmannens och regeringens utredningar är klara 

analysera dessa och genomföra, eller föreslå, nödvändiga 

förändringar.

År 2019 fanns inte några kommunövergripande mål 

för arbetet med barns rättigheter. Av den anledningen är 

det svårt att avgöra vilka insatser och aktiviteter som ska 

 följas upp och redovisas i barnbokslutet. Trots  avsaknaden 

av kommunala mål arbetar nämnderna med frågor om 

barns rättigheter för att efterleva kraven i bland annat barn

konventionen. Arbetet ser olika ut i nämnderna på grund 

av nämndernas olika uppdrag. Även om nämndernas 

verksamhet i olika grad påverkar barn är frågor om barns 

 rättigheter aktuella och viktiga för samtliga nämnder.

Till höger ges exempel på satsningar och aktiviteter som 

genomfördes 2019.

	Q På internationella barndagen den 20 november hölls 

en ljusmanifestation för att synliggöra barnens roll som 

 viktiga samhällsmedborgare. 

	Q Planeringsavdelningen utförde ett internt arbete för att 

säkerställa barnperspektivet i detaljplaneprocessen.

	Q Under kommunens trafikantvecka gavs barn möjlighet 

att lära sig trafikregler och ta cykelkörkort.

	Q Kommunens ungdomsfullmäktige ändrade på ung

domars inrådan karaktär till ett ungdomsråd.

	Q Ett projekt med syfte att främja psykisk hälsa bland unga 

tjejer i årskurs 6–9 startades. Projektet utgår från tjänste

design vilket innebär att målgruppen är delaktig i att ta 

fram och testa metoder, insatser och verktyg för att främja 

psykisk hälsa och förebygga stress bland unga tjejer.

	Q Kommunen inrättade en ny funktion: ett barn och 

elevombud. Funktionen är placerad på Barn och 

utbildningsförvaltningen med syfte att säkerställa att 

barns rättigheter respekteras i kommunens grundskole 

och grundsärskoleverksamhet.

	Q I samband med framtagandet av trafik och mobilitets

strategin undersökte Kommunstyrelseförvaltningen 

barns upplevelse av trafiken i sin vardag. Undersökningen 

genomfördes bland kommunens  femteklassare som fick 

en lektion i ämnet. De fick även delta i work shops och 

diskussioner och besvara enkäter. Resultatet av under

sökningen ska integreras i trafik och mobilitets strategin.

	Q Barn och utbildningsnämnden tillämpade ett resurs

fördelningssystem till nämndens verksamheter som 

bland annat tar hänsyn till elevernas socioekonomiska 

bakgrund, vilket främjar likvärdiga villkor.

FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

I och med den kunskapsökning som det kommunöver

gripande samarbetet för att säkerställa och förbättra kom

munens efterlevnad av barnkonventionen förväntas leda 

till, bör arbetet med barnbokslutet kunna utvecklas. Barn

bokslutet bör framöver kunna bli ett bättre verktyg för 

att förstå och synliggöra barns och ungas livssituation i 

Nynäshamns kommun.

Barnbokslut
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