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GRUPPSAMMANTRADEN

Pafti Plats Tid
Socialdemokraterna Kommunhuset "Landsort" 2018-04-23 18.30

Liberalerna

Miljöpartiet

Vänsterpartiet Se särskild kallelse

Pensionärspartiet Se särskild kallelse

Moderaterna

Centerpartiet

Kornmunhuset.lrlandsort" .2018-04-23 18.30

Kommunhuset "Landsorf' 20LB-O4-23 18.30

Se särskild kallelse

Sorunda Bygdegård 2018-04-24 19.00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2018-04-25 kl. 19:00

Ärenden: Enligt bilagda handlingar

Kristdemokaterna Se särskild kallelse

Sorundanet Nynäshamns kommunpati Se särskild kallelse 20LB-04-22 18:00

Sverigedemokraterna
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Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommuns§relseförvaltningen,
Nämndhuset, Stadshusplatsen 1, Nynäshamn, tel. 08-520 680 00. Kommunfullmäktiges
sammanträden är offentliga, allmänheten är därför välkommen att höra på debatten.

En timme innan kommunfullmäktiges sammanträde öppnar Kafd fullmäktige där allmänheten bjuds
in för att samtala med kommunfullmäktiges ledamöter. Temat för Kaf6 fullmäktige den 25 april 2018

är Nynäshamns kommuns årsredovisning för 20L7.

TILLI(ANNAGIVANDE
Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen,
onsdagen den 25 april 2018 kl. 19.00, varvid följande ärenden behandlasr

57. Upprop och anmälriingar om förhinder

58. Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet

59. Justering av sammanträdets protokoll

60. Avsägelser

61. Valärenden

62, Revisorerna

63. Inkomna ärenden

64. Inkomna medborgarförslag

65. Meddelanden

66. Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till kommunstyrelsens förvaltning före
fullmäktiges sammanträde får väckas, samt behandling av frågor

Interpellationer väckta vid föregående sammanträde

67. Svar på interpellation stlilld av Marcus Svinhutuud (M) till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Isestad (S) om investeringar

Beslutsärenden, ej motioner

68. Årsredovisning för 2017 - Nynäshamns kommun

69, Revisionsberättelse för år Z0L7 @h ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder

70. Omorganisation av funl(ionen budget- och skuldrådgivning

71, Riktlinjer för markanvisningar i Nynäshamns kommun

72. Riktlinjer för exploateringsavtal i Nynäshamns kommun

73. Rapport obesvarade motioner

74, Rapport obesvarade medborgarförslag

Beslutsärenden, motloner

75, Svar på motion om trygghet och studiero

)

Nicholas Nikander
kommunf ullmäktiges ordförande

sanna Jansson
kommunfullmäktiges sekreterare

) ))

Nynäshamn den 12 april 2018
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FöREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2018-04-25
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Upprop och anmälningar om förhinder

EW\\
@ Nynäsl,.rlnns )
L*l kommun

Kommunfullmäktige

FöREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2018-04-2s

Kf§s8

Til I kä n nagiva nde av fu I lmäktigesam ma nträdet
Tillkiinnagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 12
april 2018,

Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den 17 april 2018.

Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 13 april 2018.
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Justering av sammanträdets protokoll Avsägelser
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Valärenden Revisorerna
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Kommunfullmäktige

FöREDRAGNINGSLISTA

ääiäråää'f

Kf§ 63

Inkomna ärenden
20t71049L1060-r
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 29 december 2017 inkommit med en motion
angående webbsändning av nämndmöten.

20t7104921060-1
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 29 december 2017 inkommit med en motion

om införande av en nollvison för självmord.

2018/0093/060-1
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) harden 2Sjanuari 2018 inkommit med en motion

om att införa träffpunkter för äldre,

2018/0107/060-r
Antonella Pirrone (KD) och Noomi Hertzberg-Oberg (KD) har den 7 februari 2018 inkommit
med en motion om surfplatta som vertyg för en personcentrerad demensvård.

2018/0121/060-1
Incan Löfstedt (SD) och Jan-Ove Andersson (SD) har den 14 februari 2018 inkommit med en

motion om likvärdig arbetsordning i de olika nämnderna.

2018/o2os/o60-1
Miriam Malm (V)/ Elenore Österberg (V) och Eva Westin Gustafsson (V) har den 6 april 2018

inkommit med en motion om att införa skönsmomodellen i hemtjänsten i Nynäshamn.

Nynäshamns
kommun

Kommunfullmäktige

FöREDRAGNINGSLISTA

äöffiIåä:åf

Kf§64

Inkomna medborgarförslag

Förslag till beslut
KommunfullmäKige beslutar att

1. Inte delegera beslutanderätten för medborgarförslag rörande hantering av
medborgaförslag.

2, Delegera beslutanderätten för medborgarförslag rörande pyroteknisk utrustning till
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendet
2018/0r52i061-1
Medborgarförslag om att förändra hanteringen av medborgarförslag genom att fler invånare

stödjer förslaget före behandling har inkommit från Jesper Skoglund.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget inte delegeras.

2018/0078/061
Medborgarförslag om att införa allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av
pyroteknisk utrustning inom kommunen har inkommit från Lenita Hedqvist,
Kommuns§relseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras

till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

) ))1I 12
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Förslagsställaren 1

Underslrrift Namnförtydligande

tlrrro. I
Datum

Jag medger att mitt namn fat publiceras på intemet tillsammans med mitt fiirslag

rul-I N":l---l

Förslagsställaren 2

Underskrift

Dafum

Jag medger att mitt namn får publiceras på internet tillsammans med mitt förslag

tr'örslag

Formulera ldart och tydligt det medborgarft;rslag som du vill att
kommunfullmahige ska besluta om. Rdcker utrynmetförfi)rslaget och

förslagssttillare på blanketten inte till, fortsätt på blankettens balcsida eller
på last papper.

Jag föreslår en förändring för hur medborgarförslag hanteras.
Bakgrund,
ldag behandlas alla medborgarförslag urskiljnings löst oavsett rimlighet eller ej.
Dessa tar upp stor tid av kommunens tjänstemän att utreda och bereda svar via nämnd.
Ett annat sätt att beskriva dagens hantering är att 1 person av Nynäshamns 28109
innevånare kan uppta stor tid för tjänstemännen.
En person utgör 0.0036% av befolkningen. Alltså kan 0,00360/o initiera en ganska stor
apparal som utredning och beredning utgör vid varje medborgarförslag.

Förslag till ändring,
Att utforma en hantering som visar att fler personer/innevånare stödier
medborgarförslaget innan det tas upp för behandling.

Vinster med ändring,
De medborgarförslag som hanleras har också ett vissl folkligt stöd vilket gör det
enklare att hantera och ger en större dignitet till förslag som kommer upp för behandling

Möjlighet att skapa diskussion och dialog ökar då fler personer involverar sig i ställda
förslag.

Medborgarförslag kommer kunna hanteras och besvaras snabbare om inflödet minskar
vilket också avlastar tjänstemännen.

Vi kan enkelt utöka våra e-tjänster

Exempel på kommun som har denna hantering idag,
Som referens för översyn av hantering kan med fördel Söderköpings modell användas
och utvärderas.

Bifogar länkar till deras modell:
https://minasidor. soderkoping.se/oversikUoverview/448
http://soderkopin g.demokratiportalen.se/

Skriv ut, fyll i ooh sänd den ifyllda blanketten ti[l:
Nynäshamns kommun, 149 81 Nynäshamn.

Glöm ej att underteckna medborgarfiirslaget!

Vid eventuella frågor, lontakta kommunstyrelseförvaltningen på telefon
08-520 682 l3

Informationen som lämnas i denna blankett konl.mer alt behandlas enligt reglerna i
pe rs o ru r p pg iJis I o gcr t.j:-i 

)r I {ol,l ,l' '\L--*" ) ;,.
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Förnarnn
-lecner

Efternamn
Skoqlund

Folkbokföringsadress - gatuadress

Älostioen g
Postnummer och ort

14930 nynäshamn

E-post
iesoerrOskoolund.il

Telefon
076-1258949

Namnförtydligande

Förnamn Efternamn

Folkbokftiringsadress - gatuadress Postnummer och ort

E-post Telefon

Narnnftirtydligande

rul---l N.jl-_-l
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Medborgarftirslag

Förslagsställaren 1

Jag medger att mitt namn får publiceras på internet tillsammans med mitt fdrslag

r, I-Xl N"j l-__l

Förslagsställaren 2

Jag medger att mitt narnn får publiceras på internet tillsammans med mitt ftirslag

iu l--l Nej l-,l

) )

Skicl<at från min iPad

Vidarebelbrdrat brev:

Från : Hedqvist Lenita <Lenita.I-Iedqvist[@keolis. sc>

Datum:4 januali 2018 2l:19:50 CET
Till: "cva.r'yman(@nynashan.ur. se" <Sl4.lyUtS[@ryr]qfhgqU.§9>

Amne: Pyrotel<nilr

Från:

Skickat:
Tiil:
Ämne:

Uppfiiljningsflagga:
Flagga:

Eva Ryman

den 5 januari 201 B 09:51

Kommunstyrelsen

Fwd: Pyroteknik

Följ upp

Har meddelandeflagga

Medborgarmotion
Allm?int ftirbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom
kommunen.

Jag vill att det slcall vara ett allmänt förbud ftjr allmiinheten att använda fywerkerier och
pyroteknisk utrustning på allmän plats året om. Det räcker inte att bara ha ett förbud som
upphävs infor de traditionella högtider som vi firar enligt svensk tradition och hävd,

exempelvis nyårs-, påsk och valborgsmässoafton. Under dessa högtider kan man ha
fyrverkerier på av kommunen avsedda och godkända platser, samt utförda av kommunen
under konlollerade ftirhållanden och under en mycket begråinsad tid, exempelvis minuterna
ftire och efter tolvslaget på nyår.
Ett alternativ kan vara att godkänna tysta (knallfria) fyrverkerier som endast används av
myndigheter vid utsatta klockslag. Flera kommuner runtom i landet har börjat med
lasershower som ytterligate ett alternativ till fyrverkerier, ett utmiirkt sätt att ta den här
traditionen in i det moderna Sverige 20 1 I och där' Nynäshamn bör vara en av kommunerna
som visar vägen.

Det eskalerande användandet av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning i våra kommuner är
ohållbar1. Självklart ska vi med glädje fortsätta att fira det nya årets ankomst liksom att vi
firar vårens intåg vid Valborg. Vid andra tillfiillen, t ex vid firande av privata högtider, skall
tillstand ansökas hos kommunen och hos berörda myndigheter. Man anger var och när man
vill använda pyroteknik. Den som får tillstandet att inhandla pyrotekniska varor ska även

vara ansvarig vid användandet.

Det värsta med det okontrollerade användandet av pyloteknik, är de manga ganger tragisl<a

och onödiga konsekvenser detta får på både måinniskor och djur. Många märuriskor upplever'
det mycket obehagligt med plötsliga ljudknallar. En del har nedsatt hörsel och använder
hörapparat, vilket ger dem en obehaglig upplevelse när det smäller, pga att hörapparaten

))

Förnamn Efternamn

Folkbokfiiringsadress - gatuadress Postnummer och ort

E-post Telefon

Namnförtydligande

Datum

15 16
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{örstärker ljudet. Andra har hjärtproblem eller lider av psykisna'trauman från krgSharjade
områden. Att då utsättas ftir de ljudupplevelser som avfyrande av dutande raketer innebär,

kan vara direkt livshotande.
Antalet onödiga olyckor i samband med furverkerier ska inte heller glömmas bort diir
miinniskor lemlästas och egendom förstörs.

Andra grupper i vårt moderna samhälle är de som genomlet kigshtirdar, där bomber och
granater inte innebär något glädjande. Tvärtom en skäckupplevelse som manga ganger har
gett bestående men. Vidare rapporterades det varje år om incidenter dlir personer använt

fyrverkeripjäser för att med uppsåt skada andra människor, djur och egendom.

De flesta av oss djurägare har svårt att glädja oss niir vår hund, katt eller annat husdjur kryper
ihop och skakar, flåimtar, blir helt apatiskt ellsr atlepileptiska anfall triggas.

Vi itr många som får fly vår bostad och/eller ge vara husdjur lugnande preparat. De mentala
skador på djuren som detta fenomen kan ge tar mycket lång tid att reparera, om det ens är

möjligt. Tortyren som fyrverkerier medftir går ibland så langt att husdjur dör i ren skräck av

$ärtattacker. Uppstallade djur såsom, hästar, kor, frr m fl skenar då de flyr i panik och

skadas så illa att de måste avlivas. Vi ser exempel på detta år ut och år in.

Våra vilda djur, som vi också har ansvar ftir, tar också skada av pyroteknik.
Under vissa tider kan t ex igelkottar vakna ftir tidigt ftlr att sedan frysa ihjåI. Fåglar, rävar,

älgar, harar med flera iir även de mycket känsliga för plötsliga och kraftiga liud och man ser

exempel vartenda år på däggdjur och fåglar som dött under nyårsfirandet då de flytt i ren
panik och skäck för att undkomma fyrverkeriema.
I Norge hittades återigen döda småffiglar efter årets nyårsfyrverkerier - inte fdrsta gången.

Redan ftir många år sedan dokumenterade amerikanska forskare hur tusentals rödvingade
kolhastar ftill till marken under ryårsfyrverkeriem4 döda av inre blödningar och trauma. I
Nederländema visar mångåriga studier att tussntals mesar, änder och andra fåglar flyger upp
så högt i himlen i ren panik ftir att undkomma fyrverkerierna att de ftirlorar livsviktiga
energireserver som många inte ftirmår ersätta under de knappa vintermånadema.
Framstående omitologer i Tyskland vamar ftir följderna av fyrverkerierna på nyär: många

fåglar ftirmodas dö. Sedan 1960talet har en majoritet av de Europeiska sangfåglama minskat

med över halften i antal, många arter med över 90%o, och är idag hotade av uftolning.

Djurskyddslagen säger ft lj ande:
Djurs§ddslagen 2 § Djur skall behandlas viil och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
Brottsbalken 16:13 Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel,
överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur ftir lidande,

dömes fdr djurplågeri till böter eller filngelse i högst två ar.

Djurskyddslagen tillåter alltså inte handlingar som innebär fysiskt och psykiskt lidande fdr
djur. Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
Enligt brottsbalken 16:13 iir det dessutom djurplågeri om man uppsåtligen eller av grov

oaktsamhet, genom misshandel, överanstriingning, vanvård eller på annat sätt, otillbörligen
utsätter djur fir lidande. Alltså bryter man mot djurskyddslagen genom att ge tillstånd ftir
fyrverkerier inom hör & synhåll från djur och om någon medvetet smäller av Srrverkerier i
närheten av djur, kan detta kvalificeras som uppsåtligt beganget djurplågeri.
Man ska också komma ihåg att ljudet ftan en ffrverkeripjäs under gynnsarnma ftirhållanden

kan fiirdas i flera mil. Det betyder att oavsett var den avfyras påverkar den någon eller något

negativt i sin omgivning.

Genom ett allmåint ftirbud minskas också spridningen av kemikatiska produkter och

tungmetaller såsom barium, aluminium, bly, kvicksilversalter, antimon, koppar, rubidium
och kadmium. Manga barn ftirgiftas och skadas varje år niir dom tiden efter högtider är ute

och leker med fyrverkerier som ligger i naturen, bostadsområden och Iekplatser.

)),t ,/

Varje år startar bränder i stall, lador, hus och andra byggnader p.g.a fyrverkerier och orsakar
inte bara fara ftir miinniskoliv, men också egendomsskador för stora belopp. Varje år går
stora summor av vara skattepengar åt till nedskrZipning, miljöftirstöring, sjukvård, rehab,
medicinering, säkerhet och personal p.g.a. fyrverkerierna.

Vi måste fråga oss själva vem vi gör det htu fdr egentligen, vad finns det ftir rationella,
vettiga argument fdr att behålla denna tradition, när vi har vetskap om vilka ftlljder det har på
miljö, djur, människor och egendom?
Gör vi det för barnen?
Skulle man utbilda barn om konsekvenserna furverkerier har på djur och miljö så kan man
med stor säkerhet påstå att de allra flesta barn skulle viilja att avstå fran fyrverkerier.

Visa att Nynäshamn är en kommun fiir framtiden! Ett fiiredöme som inte är riidda för att ta
avstånd från traditioner som man idag vet skadar allt i sin omgivning och som orsakar så
mycket lidande varje år, bara för att vi ska få se glada frtrger på natthimlen.
Det iir helt enkelt inte värdigt ett modernt, upplyst samhälle att bete sig på det hiir viset.

Jag och många med mig vill ha ett allmänt förbud mot okontrollerat anviindande av
furverkerier och pyroteknisk utrustning på allmän plats! Jag vill veta var och när pyroteknik
kommer att användas ftir att därmed kunna planera vma liv, ftir oss sjiilva och vara diur!

Med vänliga hälsningar,

Lenita Hedqvist
Frölunda 14

14896 Frölunda

Tfn 070 454 90 12
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Kf§ 6s Kf§6s

Meddelanden (12017/0338/061-3
_l4ll&Gå $ hålkbtlgmds'dmiden n dutlrle deh rSrnårs ,o1ai § 61,..8 lrdå

KS/2017/0330/061-5 mdboryEddEhget m EU gda stråndvåge RriEvägen Ull glngfldsomEde,
Sodålnåmn&n b€Cubde de, 30 Fn@d 2018, § 5, ät il6e medbdgärldrsläget orn ätt
IndE sjuksysb- od! lålq€ på 8,åldor b.$ar.t, Ysl20l7l0246/06t4

Miljö- och $mhåltsby99nad$i,m le! bElubde .len 15 mE 2018, t 59, Ett Mlå
§l2Ot1tO222!O6l-4 nEdhoqarlir6lagd om två FftedlEar d[ besa*åE på Helndakvdgs 18 då
tottur- odr frtttdsnåmxhn betrtå& d6 6 lemb6 m17, § 60, sE åre töt4hetgsam anslärfi Ifi att bsiiks?a*Flngar AnE 6r fasddreten,
m€dboEarfiiElrgd om åE l@IdeneE uEgvmmet på Es6 nEd mll6r hlndeöaN
b6EEt, KS/20120300/061-3

MIJF od såmhållsbygqnåd$åmnden bedut de den 15 m§ 2018, § 60, at ävdå
Kst2ol7lo223l6t4 m.dbdgärE CäEei om M sbden luddarelEr fy ågsn pppåKi.und iigen vid lo5h9
KuhlF o(h frltt&nåmndeh b€slutade d.n 6 nffiber 2017, § 59 .tt En* med grtionwågen, nst .tt Iiimlhingsl ddar ftirslagstiillaHs syrlpunldE m b.GtsE i
m€dbdgafidagd m ått sl(äpa hi lstond fijr b.m på ollka plaber I kommun$ lveE6rEstållets utto nhq o<h romE att se öeer lånpnq. åtsåtder På dett ,
b' ä6L 

rc/201s/«x6/@&l
Kslzotolooz4l1.z-t so.lalnåmndq besluta& den 27 m.E 2018, § la, 3E trenåmna öryaEinqens rappdt e
StderdJme m|ll+ odr hrt$lddsfirbunds dretbn b€6lubde dg| 20 februad 2013 .u q El§ulltb beslut 6. iårh h.dlblet 2017 enlht SoL t l6p. 1 §, eh 9 S LSS, tlll
goddnnå f&tlndeE åEredovlsnhg ltr 2017 och öv€rEmnn d6 tlll kornmuntullrEldqe I kommuntullmåldge.
Hånhqe' Nvnt+Emn oth rvq'o 

rq2ot/0027/042{
Ky2O18/Oaa8/102-13 R€vbb§beråttel* emt Erånsloing$dpport* $m .& geMmma nåmnds (S6d€.t6m5
LånsryEts I st0ddbln ltsåg &n 2 maE 2018 TIN Tsbu6 d[ ledamot I upphndniletåmnd och söderEin§ öYefidnyndamåmnd) har inlonmit lrån Haninge

kommuntulln*jktige I stålh iör lEkob GesEdelt, odr Tmrry Cum*llc dll esåttaE I kdrmun.
kommuntullnEldige I stÅllet ,ör TllE Tsldras.

KS/201710386/061-s
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 22 mars 2018, § 40, att anse
medborgarförslagen 2-6 i skrivelsen om skolskjutsfrågor på Lisön besvarade.

KSI20L7lL466l008-z
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 15 mars 2018, § 62, att upplysa
trafikverket om de brister och avsaknad av gång- och cykelväg utmed Lisövägen som
förslagsställaren i ett medborgarförslag beskiver, och i och med det anse
medborgarförsla get besvarat.

KS|20L7 10386106L-7
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 15 mars 2018, § 63, att anse
medborgarförslaget om en rondell i korsningen väg 225 - väg 534, Pofthus, som besvarat.

KS/2017/0386/061-8
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut den 15 mars 2018, § 64, gällande ett
medborgarförslag om att inte ta bort bilparkeringar i Nynäshamn. Nämnden beslutade att
avslå förslaget att kommuninnevånare ges förtur till parkering inom Nynäshamns tätort,
samt att frågan om att ta bort parkeringsplatser inom Nynäshamns tätott ska anses
besvarad.

) ) ls )) 2D
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FöREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

20i8-04-25

Kf§66

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till
kom mu nstyrelsens förvaltn i n g före fu I I mäkti ges
sammanträde får väckas, samt behandling av frågor

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

f. interpellationen om ärendehanteringssystem väcks och besvaras skriftligen till nästa

sammanträde,
2. interpellationen angående diverse löften väcks och besvaras skriftligen till nästa

sammanträde.

Ärendet
KS/2018/0014/101-1 I
Marcus Svinhufvud (M) har den 22 mars 2018 inkommit med en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) om ärendehanteringssystem.

KS/2018/0014/101-1s
Harry Bouveng (M) har den 29 mars 2018 inkommit med en interpellation stlilld till
kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) angående diverse löften.

NYNASHAMN§ KOMMUN
l(our m u rrstyrelserr

2018 -03. 2 2

8/ocr,'rfrc,r-1t

(so
(s:''
!1 : {''

' ,t '

Interpellation om ärendehanteringssvstem

Till Kommunstyrelsens ordfijrande

Det har på sistone dykt upp en de1 ftågor i debatten i fullmiiktige, och i andra sammanhang,
diir beslut som fattats i fultnäktige inte verkar ha geuomftirts.-Det örefaller som att besluten
fashat någonstans, och varken genomfors eller fiiljs upp. Det gör att flrllmåiktige kan ha
anledning att misstiinka att de demokatiska beslut som vi fattar inte alltid får den effekt som
är avsedd. Vi har nyligen sett att det ska infiiras intemkontrollplaner och då och då får vi se en
balanslista presenteras. Så det finns en del ansatser till en ökad kontroll och uppftllning,
vilket åir positivt.

Men det väcks iindock frågor om vi har ett ä'endehanteringssystem, och i så fall hur det
fungerar i praktiken? Syftet med ett sådant system iir ju just att siikerställa att beslut åtgärdas
och fiiljs upp. Från stifrre beslut från kommunfrrlkniiktige, till mindre iirenden som ska
genomöras.

Ett exempel iir ett beslut som fattades i firlknäktige angående deltagande i projektet Matlust,
som det vore inhessant att veta om det genomliirts. Förslaget kom fran styrande treklöver,
efter en motion från Moderatema. Sittande heklöver foredrog Matlust framfiir att sätta
konl«eta mål for andelen ekologisk mat. Det är dock oavsett intressant att se om beslutet
genomfiirts eller ej.

KF § 129 - (2016) - Attsats ll4t Nyniishamns kommun deltar i EU-projelaet Mathnt i
samverlcan ued Södertdlje kommun i syjie att öka användandet av ekologiska litsntedel inom
motionens punkter 3, 5 och 6, samt att vi, lil<sont Våxjö kommun, utreder en policy vad sont
avses med närproducerat och dtirmed anse punlcterna 3, 5 och 6 besvarade.

Ett ailut exempel iir runstenen som placerades vid infarten till Nynäshamn i samband med
invigningen av den nya infarten. 2012 beslutade fullmiiktige att bevilja ett medborgarftirslag
om att flytta nrnstenen till en plats dåir den gick att beskåda, och beundras av medborgama.

Diirfiir skulle jag vi{ia stiilla foljande frågor till Kommunstyrelsens ordforande:

. Har Nynäsharnns kommun ett iirendehanteringssystem?

. Om nei, varftir inte?
r Har Nynäsharnns kommun blivit partner i projektet Matlust?
o Har kommrmen "utrett en policy vad som avses med närproducerat"?
r Har runstenen flyttats enli$ boslut i fullmtiktige?
r finns det anledning att kommunfulhniiktige ska vara oroliga fiir att andra beslut som

fattats inte åtgärdats/genomforts?

Nynäshamn ?018-03-21
i' i,y , t i i.,1 

y'',) 
'( ,),''r,.r\.

Märcus Svinhufuud
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Interpetlation amE" d

Till kommunstyrelsens ordforande

Vid inledningen av innevarande mandatperiod ställde jag en interpellation till din företrädare

om det s.k. 30-punktsprogrammet som utgjorde de löften man under den perioden hade ställt

ut till medborgarna. En snäll tolkning av de aktuella löftena visade atl 4 av 30 löf1en kunde

sägas vara uppfyllda och att 1 2 st. möjligen kunde sägas vara uppfyllda till viss del, medan 1 3

löften inte var infriade alls.

Detta avskräckte dock inte den nya treklövern från att ge sig in i löftesbranschen och nu med

ett löftespaket som utökats till 35 punkter. Då vi nu går in på spurlen i den nu aktuella
mandatperioden, harjag tittat lite närmare på dessa löften och försökt att göra någon slags

bedömning av huruvida Ni lyckats infria Era 1öften till kommuninnevånarna.

För att bättre illustrera läget har jag valt att använda lärger i min bedömning av

löftesuppfyllelsen.

Färgförklaringar:

i;,iliri l,,lii,:i:iiLrirtriilil

li(iit . [,iilicl iit iirlc ttppl'r'llL

6.

I(ommunen ska inrälta ett kontaktcenter för att utveckla serviceu till kommunens invånale

och för'ctag.

Komrnunen ska vara err aktiv palt nrecl al.t för'verkliga besölisnäringssil'a1.cgin, bl.a. genom

att utveckla hatnuornråclet och ta sitt ansval liit' att kommttuen ska uppfattas som en

välliornnancle destinatioir. Lage - Något tveksaurt. i villten utsträckr:irrg någon

utvecliling av Lranrnområclet slictt uuder peliorien.

Nynäshamns kommuu placeras på topp 50 i Svenskt Niiringslivs ranking, vad gäller

kommunens seryice och bemötande till friretagare - Läge - Nynäshamn ligger på plats

222 av 290 i den senaste rankinglistan (201 7

Landsbygdsutskol.t inrättas ör: a1t ta ftrun en sanrmanhållen och övelgripancle kourmltual

stlntegi l'ör ltrndsbygdens utveoklilg (gällande niilingsliv, sanrträllsservice' rniliö^

uatun årcl, liållbirr utvecl<lir-rg samt matfrågor rn.rn.) - Liige -' Utskott inrättat l]len stl'll!'Bin

saknas ocli ska nu i ställeL viivas itt i liommande över:siktsplan

Nynäshanrnsbostäder ska bygga minst 200 hyresbostäder i olika delar av lcommrmen

)

2.

4.

rM "Se, ' ,

ffiffiW-
7. Minst 400 bostäder skapas av privata byggbolag i hela kommunen.
,3. f-entluLnlyll geuorulörs i Ösnro,tch SpirngbLo - Läge - f-'eutlu;u11'tt hal påhörjats i r-)snro

rnen irte i Spång1rlo.

9. Kommunen ska höja standarden på komfirunens bil- gång och cykelvägar
10. I(ouuruen ska vara en ,rktjv hravställrue pri Sl. och staterl liir liirlrä1trad lrollek-tivtlafih

och iu lrastruktul i hela korr rnuucn - [Je Lta mål iil i plincip omti jligt alt nläta. uren tiil rne c[

viilvillig syn, scs som clr:lr,is uppfyllt.
1 1. Fler och större infarlsparkeringar {tir cyklar och bilar skapas i kollekti}traflknära lägen.

1 2 . Fränj a och höj a trafiksiikerheten liNtgs v225 och Segersärgsvägen i samarbete med
Tlal'ikverket. Planering lör en gang och cykelväg mellan Ösmo och Sorunda påbörjas i

samarbete med Trafikverket.

1 3. Fortsätt fdrbättra skolresultaten - Andelen elever som når målen i alla iimnen ska vara en

av de tio bästa i länet
14. trzlaten som scrveras sknll vala närproducerad, minst 25% trv livsmedlen skall vata

el<ologisha. Ilel tillagningskrih byggs vid renovedng ellel nybyggnation.
1 5. r\ktivt arbete med Operation Giftfi'i för'skola med arålsättningen att förskolorna skall vala

fria t'i'än giftiga material. I ett för'sta steg fokuserar vi på leksaker och den inre niiljön.
1 6. Utveckla konceptet lovskola för att höja studieresultaten i grundskolan
1 7. Fullfölja arbetet med IT-utvecklingsplanen.
i 8. Ta tram en kvalitetsutvecklingsplan ftir kommunens förskolor
1 9. Utveckla stöd till bam med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
20. I(ommunen albetar aktivt för att det stafias fler YH-utbildningar, sarnt att det erbjuds ller

högskolekulser på distans
21. Utveckla samalbetet mellan skola och näringsliv
22. Trygghetsboende som idag hå1ler på att utvecklas i Nynåishamn ska också etableras i

Ösmo och Sorunda i samarbete med något bostadsföretag
23. Mötesplatser för + 65 ska utvecklas i Sorunda och Ösmo

27. iv{inska fi:ssilbr'änsleariviindningeu och medverka tilJ ökad proclulitiou av ['öruyelsebar'

energi i kornnrrmerr
28. Utveckla Stora Vika kalkbrott som natur- och rekeationsområde
29. Minska enskilda avlopps negativa påverkan på miljön
i0. llevara liourmunens värclefulla odlings- oclt skogsrnark

32. Rusta upp och utveckla anläggningar ftir ich'ott och rekreation. Även naturleder,

motionsspår och friluftsbad skall vara lättillg:ingliga och ha tydlig s§ltning
33. Utveckla och öka tillgången till Nynäshamns kulturliv exempelvis med fler mobila

lösningar
34. En l(ulturplan arbetas fram
35. Konceptet Rik F-ritid utvecklas

)23
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Sammantrådesdatum

2018-04-25

Kf§67

Svar på interpellation ställd av Marcus §vinhufvud
(M) t!ll kommunstyrelsens ordfönande Fatrik Isestad
(S) om investeringar
2018/0014/101-10
Marcus Svinhufvud (M) har den 1 mars 2018 inkommit med en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) om investeringar.

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) har besvarat interpellationen skriftligt.

Jag frågar därftjr:

o Delar Du min uppfathring om hur de 35 löftena uppfyllts?
o Anser Du i så fall, att det itr godkåint att enbart 3 av 35 löften uppfyllts under den

mandatperiod löftena avsåg (201 5-201 B)

n Hur blir det med de återstående löftena? I(varstår dessa som löften om Du och Ditt
parti skulle få behålla makten i Nynäshamn efter höstens val.

nya moderatetnå | CenLra-LqaLan 6

i Nvnäshamn I. IT49 .]2 NYNASHMN
I

I nyn.shaMl-imoderat. se
I

| tsnw.tnode.aterna. nel /nynrs'ram,
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Fråga 4r Hun ser resu[tatet av budgeterade [nvester0mgar, komtra de verktriga
investeringar som genornförts ut, för fyraånsperioden 2OLA-ZAfi?

Kommunens investerinsar, mnkr I utratl 2014 I ,-, ,?:11-.i-3:11-,I I rnklusrve Dåqäende

Kom mu nstyrelseförualtnin gen 0,4 3,4

Marl( och exploatering -0,6 0,0

Socialnämnden 1,8 ),ö

Barn- och utbildningsnämnden 6,7 rt,2
Kultur- och fritidsnämnden n') 0.8

Verksa mhetsfastigheter 68,9 124,2

Vatten och avlopp 15,0 30,8

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
övriqt

74,6 15,6

Totalt 106,6 189,8

Svar på interpellation om investeringar

Marcus Svinhufvud (M) har ställt sju frågor till mig om kommunens investeringsråd.
Interpellanten önskar svar på följande frågor.

Fråga Ll Om det finns ett investeringsnåd, vil[<a deltar i det?

Svan: Kommunstyrelsens ordförande samt nedan följande tjm:

Fråga 2: Om det finns ett investeringsråd, vad är deras uppdrag?

Svar: Kommunen behöver de kommande åren göra stora investeringar i befintliga och
nya verlsamhetsfastigheter. Ett investeringsråd iir inrättat för att ta fram en
investeringsplan som sträcker sig över tid.

Investeringsrådet är ett beredande organ inför framtagande av mål och budget, rådet
gör också prioriterlng av investeringar i kommunens innan beslut om projel(ering tas.
Rådet innehar även en l<ontrollerande funktion om utgifterna för en investering beräknas
överstiga gällande budget med mer än 10 % och awikelsen inte kan kompenseras med
minskade utgifter för andra projekt inom nämndens investeringsbudget, då ska projeKet
överlämnas till investeringsrådet för beslut av kommunstyrelsen.

Fråga 3: När är det tånkt att \ri i oppositionen ska delta ! plameringen?

Svari Oppositionen deltar i planeringen genom det arbete som beclrivs i nämnder och
kommunstyrelse där dessa ärenden bereds.

Posladress 8esöl€adres§

'149 8'1 NYNÄSHANIN Stadshusplatsen 1

T€lelon TeLelax Bankgiro Plusciro

0B-520 680 00 vx 08 40 0B 829-91 5r , 63 45-3
' m.nynashamn.J 7

Floravägen 6 ) )

l(omm u nstyrelseförvaltn in gen 0,5 AO

Mark och exDloaterinq 0,8 0,0

Socialnämnden 7,4 ?q

Barn- och utbildningsnämnden 4,8 8,4

l(ultur- och fritidsnämnden 0,1 0,3

Verksamhetsfasti gheter 82,0 189,4

Vatten och avlopp 7,7 45,2

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
övriqt 10,8 ))4

Totalt nämnder tr08,L 273,X.

Finansförvaltningen 248,9 0

'{rrr.rc
Kcrn mun$tyrelsef örvältning€n S,9 5,2
Mårk och exploai€ran8 O,v g,O

Socialrrämnden .1.2 2.$
Bård- &rh utbildningsn,§mnderl 3,S 7"9
Kultur- och f ritidsnamnden O,2 A,3
ErksamhetsfastiEheter 42,9 22-7,9
atten (}ch avl6pp 'r"O,3 41.1

jö- 6ch sånrhatll:st}}rggnadsnämnden övrigt l§,5 34"4
T{rtält nämnder 76,7 319,4
irlansf,tlryältnin§€n 9.f O,O
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Fråga 7l Flun nnycket ån clet budgeterat för flytten av gyrnnasiesärskolam?
It{är sker flffiem?

Svan Utredning pågår om bästa lösning för kommunens särskolebarn varför ingen
budget eller tidplan ännu finns.

Med det villjag framföra mitt och kommunstyrelseförvaltningens tack för möjligheten att
informera om kommunstyrelseförvaltningens arbete med frågan.

l(omm unstyrelsens ordförande

Fråga 5: Hur säkerställer kommunstyrelsens ordförande att planerade
investering även blir verklighet?

Svar: Det säkerställs genom redogörelse av investeringar i samband med redovisning av
uppföljningarnaTl, T2 samt årsboklut.

Fråga 6: \rad är det tänkt ska ersåtta de lryrbaracker sonrl står just nu? En kort
redogörelse för varie enhet.

Svar: Se tabell nedan med kot redogörelse för varje enhet.

zg't7

Kommunstyreflseförvaltningen 9,4 0,9 8,5 1,4 !.1,9 -Z,S -2616
Mark oclr exploatering 55,5 77Å 3,5 0,0 80,1 -14,6 -22,9
Socia[närmmdem 7r3 1r3 2,5 @r8 7,3 Or0 0,0
Bafn- och
utbildningsmämnden 11'5 2'5 9'o 4'6 9'6 L'9 16'5

Kr.lltur- o€h fritidsnämnden 0,9 0,0 0,9 0,5 O,7 0,2 L7,6
Verksamhetsfastighetcr 292,2 79F 202,5 50,1 275,4 148 5,8
Vattem @eh avfopp 73,6 23F 49,4 5,4 70,6 3,0 4,L
Irliljö- och saonh hyggn
nämnden övr TtrB 2713 46rA 23rL 6912 216 3r5

Totalt märmmder 532,2 212,1. 322F 9+g 524,8 7,4 -L,3

Finansfön altiringen 7,2,3 0,0 L2,3 LzP L2,5 -0,2 -1,5
Total 544,5 2L2,1 334,6 108,2 537,3 7,2 -2,9

Hur behovet av fritidsplatserna kommer att Iösas över tid
är inte färdigt, men behovet av paviljongen kommer inte

Antalet försl(olebarn är dalande och det flnns inget
behov av paviljongen efter utgånget lov.

Arbete pågår för att permanenta lovet.

Paviljongerna ersätts av ny försl(ola Humlan 2018/19.

202i-09-15

Paviljongen sl€ll vara placerad på Tallbacka tills den
miuöskadade delen är sanerad För att sedan l(unna

29 30
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Jnterpellation om investeringar

Nvnäshamns
kömmun

Till Kommunstyrelsens ordförande

Alliansen i Nynäshamn har kontinuerligt fijrt fram behoven av att göra en plan ftir våra
verksamhetslokaler. Både inom skolan - där behoven åir allra störst - men även inom öwiga
verksamheter. Vi hai skrivit motiorter om vikten av-en plan, och att den tas fram'i samråd med
oppositionen ör att den f?irdiga planen ska ha en bred ftirankring, och fiir att minska risken
ftir större iindringar över mandatperioderna. Vi har även lagt fiirslag om
partneringupphandling, att motverka stuprör, och på alla möjliga sätt fiirsökt ffi till en process
som gör att det hiinder något.

Den 30 januari säger kommunstyrelsens ordfiirande på Facebook att "Mitt fiirslag är att M
sätter sig ner med S,L & mp. Investeringama är gigantiska".

Det iir inte ett ftirslag som vi kiinner till något om. Ingen formell inbjudan till samtal har
kommit oss tillhanda, vmken fiirr eller senare. Samtidigt går åren, och fler fiirskolor och
skolor evakueras pga mögel och andra skador, flera lokaler står tomma och kostar pengar, och
fler och fler hyrda, dyra baracker sätts upp runtom i kommunen. Under tiden väljer numera
1,5-20 % av kommunens grundskoleelever att pendla till andra kommuner for sin skolgång.

Det är dock riktigt att vi, vid majoritetsläge, hade bjudit in oppositionen till detta arbete.

Det har enligt rykte staxtats ett så kallat investeringsråd. Vad det åstadkommit iir oklart, rnen
det finns investeringm {iir ett par år framåt i tiden i treklöverns senaste mål och budget.

Därflor skulle jag vilja ställa fiiljande ftägor till Kommunstyrelsens ordörande:

a

a

a

o

Om det flnns ett investeringsråd, vilka deltar i det?
Om det finns ett investeringsråd, vad iir deras uppdrag?
Niir iir det tiinkt att vi i oppositionen ska delta i planeringen?
Hur ser resultatet av budgeterade investeringar, kontra de verkliga investeringar som
genomfr irts ut, for fyraårsp eno den 20 | 4 -20 17 2

Hur säkerställer kommunstlnelsens ordfiirande att planerade investeringar även blir
verklighet?
Vad iir det tåinkt ska ersätta de hyrbaracker som stårjust nu? En kort redogörelse fiir
varje enhet.

Hur mycket är det budgeterat 6r flytten av gymnasiesiirskolan? Niir sker flflten?

Kommunfullmäktige

FöREDRAGNINGSIISTA
Sammanhådesdatum

2018-04-25

Kf§68 Dnr K512018100221042

Arsredovisning lör 2017 - Nynäshamns kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunf ullmäkti ge
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Nynäshamns kommuns
årsredovisning for 2017,

Kommunstyrelsen beslut
Kommunstyrelsen beslutar om följande ändring på sidan 10, sista stycket, sista meningen
under mål 4: Kommunens medarbetarenkät har inte genomförts under året.

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att informera kommunfullmäktige om att
nämndernas årsredovisningar kan bestiillas hos förvaltningen för den som önskar
handlingarna, handlingarna sänds ut eller finns för avhämtning.

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat Nynäshamns kommuns årsredovisning för år
2017, Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar analyserat det
ekonomiska och verkamhetsmässiga resultatet.

Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning är ett minimikav för god
ekonomisk hushållning att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster
inte ska inräknas i intiikterna då avstämning mot detta balanskrav görs. Om underskott
uppstår ska det egna kapitalet enligt balansräkningen återställas inom tre år.

I en avstämning mot balanskavet, där reavinster och VA-verkamhetens resultat exkluderas
blir årets resultat efter balanskavjustering 12,7 miljoner kronor. I samband med boklutet
ombudgeteras ej utnyttjade anslag för pågående investeringar 2017 till 2018.

Nämndernas årsredovisningar kan beställas hos kommunstyrelseförvaltningen,
sänds ut eller finns för

I samband med miljö- och samhällsbyggnadsnämndens behandling av årsredovisningen
skulle ett förslag om investeringsplan för nybyggnation av ett nytt utjämningsmagasin vid
Nynäshamns reningsverk ha behandlats. Då VA-verksamhetens överskott har fonderats
behöver en investeringsplan antas. Kommunstyrelsen ska behandla förslaget till
investeringsplan den 25 april 2018.

Bland kommunfullmäktiges handlingar finns det tjänsteutlåtande som ska behandlas av
kommunstyrelsen den 25 april 2018 (se separat bunt). Kommunstyrelsens protokoll delas ut
till kommunfullmäktiqe vid fullmäktiqes sammanträde.

Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige att godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för 20L7.

Nynäshamn 2018-02-13,/
( lz,l'1 fr*,'L'-pV'-/' -"*

Moderaterna I Centralgatan 6
i lvnaslarrn I" I 149 ]2 NYNÄSIIAMN

I
l.l/n,:hor4n€r,.1 r" -r, .:-
I

1hwil.,,, r-rd -,d.,,-'lr..,,itd"rl

))

Marcus Svinhufirud
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PROTOKOI 1

Kommunstyrels l

Sammanträdesdd.um
2018-03-28

)znasha )ns
kömmun

PROTOKOLT
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-03-28

§ 5B/1 I

o

Dnr K51201810O221042

§ 58/18

Proposition
Ordföranden (S) ståiller proposition på bifall eller avslag till f<irslaget till beslut och ändringsyrkandet
och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla fcirslaget till beslut och yrkandet om ändring.

Kopia: Akten "
Exp: Ekonomichefen J

lustsa619naturer

iQ' t+'

Arsredovisning 2017 - Nynäshamns kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar om följande ändring på sid 10, sista stycket, sista meningen under mål 4:
Kommunens medarbetarenkåit har inte genomföts under året.

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att informera kommunfullmäktige om att nämndernas
årsredovisningar kan beställas hos förvaltningen för den som önskar handlingarna, handlingarna
sänds ut eller finns för avhämtning.

Kommunstyrelsen förslag till kommunf ullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning Iör
2017.

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat Nynäshamns kommuns årsredovisning föt ät 2017.
Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar analyserat det ekonomiska och
verksamhetsm ässiga resultatet.

Förvaltningens bedömning
Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning är ett minimikrav för god ekonomisk
hushållning att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i

intäkterna då avstämning mot detta balanskrav görs. Om underskott uppstår ska det egna kapitalet enligt
balansråkningen återställas inom tre år.
I en avstämning mot balanskravet, där reavinster och VA-verksamhetens resultat exkluderas blir årets
resultat efter balanskravjustering 12,7 milioner kronor. I samband med bokslutet ombudgeteras el
utnyttiade anslag för pågående investeringar 2017 till 2018.

Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige att godkåinna Nynäshamns kommuns årsredovisning för 2017.

Yrkande
Ordforanden (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om tillägg till texten på sidan 10, sista stycket
sista meningen under mål 4: Kommunens medarbetarenkät har inte genomförts under åre! samt
att uppdra till förvaltningen att informera kommunfullmäktige om att nämndernas
årsredovisningshandlingar kan beställas hos förvaltningen för den som önskar handlingarna.

lusterffilgnaturer Utdragsbestyrkande

33
Utdragsbestyrkande
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Tjä nsteställe/ handläggare

Ekonomiavdelning
Dan Ol6n
E-post: dan.olen@nynashamn.se
Tel: 08-520 684 17

Årsredovisning för 2017 - Nynäshamns kommuR

Förvaltningens förslaE till beslut
Föreslå kommunfullmåktige att godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning töt 2017.

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har uppräftat Nynäshamns kommuns årsredovisning töt ät 2017.
Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar analyserat det ekonomiska och
verksamhetsmåssiga resultatet.

Förvaltningens hedörnning
Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning är ett minimikrav för god ekonomisk
hushållning att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i

intäkterna då avstämning moi detta balanskrav görs. Om underskott uppstår ska det egna kapitalet enligt
balansräkningen återställas inom tre år.
I en avstämning mot balansl(avet, där reavinster och VA-verksamhetens resultat exkluderas blir årets

resultat efter balanskravjustering 12,7 miljoner kronor. I samband med bokslutet ombudgeteras ej

utnyttiade anslag för pågående investeringat 2017 till2018.

Beslutsunderlag
Bilaga: Arsredovisning för Nynäshamns kommun 2017

Skickas till
Akten
Ekonomiavdelningen

)

TJÄ[U§TEUIlLÅTA['{ DE
Datum
201B,03 21

Vår beteckning
KSl2018loo22l042-9

Nvnäshamns
kömmun

Kommunfullmäktige

Fö R.E E RAG t{ s T'I G S L} §TA
Sammantrådesdatum

20tB-04-25

Kf§69 Dnr KS/2018/0029/042

Revisionsberättelse tör ån 2017,och ans-varsfrihet tör
kommunstyrelsen oclr övniga nämnder
Revisorerna tillstyrker i en revisionsberättelse daterad den 3 april 2018 att styrelsen och de
övriga nämnderna och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsinstans
l(ommunstyrelsen
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Rcvisorctna

vi tillslyrher att styrelscn och do ör,r'iga nämldeLna och cle förtr.oencl*,akla j clossa
olgan bevi(jas ansvarsl)'ihct.

vi Lillstylkei: också att komn.runens årsleclovisning goclkärrns. Den är i aillt väsontligt
Lrpprättad i r:nlighet mocl den kor.urunala teclovisningslageu och gocl
t cclovisningssed.

Nynäshamn tlen 3 aplil 2018

Q»*
Anclers Engström

N Vr\ÅSlrJrÅ,lvt{l\s rKoivtllw ut\
Itct,isrrtcLna

I(ornmunfullmäktige i
Nynäshamns korrunun

RE\/ISIONSBERÄTTELSE FÖR AR 2017
Vi har granskat I(onmluslyLelscrts och nämnclemas volksarnhcl och genorn utscdda
lekmaunalevisolel i AB Nynäsharursbostädcr, Nynäshanns Itxploatelir:rg AB och
'l'cgeltraven I-lolding AB även velksamheten i dessa företag turder år 20 l?,

Gransltningen har sirvifi avser homlrlmen och dess koncenuoll utlörts enligt
hommnnallagen, god revisionssed. i kommrural verksamhet och horununens
revisionsregleineltc. Granskuiugeu har hall den or.nfattning och iruiktning samt givit
det resultat som ledovisas i bilagan "Ilevisolcuras rodogörclso för år 20i7". Däl'till
leclovisas de sahkulurigas rapporter- i säLslcilcl bilaga.

Å'ets resultat är irositivt och uppgår'till iz,B rnnkr (23,5 rnnla). Resultatet innebär'
en ncgativ awikelse mot budgctelat resultat med 7,2 mnl«. Vi instämmer i
I(omrnunstyrelscns bedömniug at-[ balausioavet har uppfyllts.

Vi beclörnel att årers resultat in1.e är för-enligt med fullrräktiges niål lör god
ekonornisk hushållning r,rl clet linansiclla pclspcktivel:. Dct finansielia rnålet för zol7
är'iute uppfyllt.

Vidale l:e<lörner vi, rLtifrän årsledor.isningens åtcrrapporteling, att vcrl«samhetens
utfall clelvis är' för:enligt med ftillmäktigcs överglipande kornmungerncnsarnma må1

föl ve rl<sanlheLel. Av kr.rmrtuners nio homrnungemensalmna urål zor7 beclörns sju
stycken som delvis upplyllda octr två sorn uppfyllda.

Vi änser att clet flnns anledning att se övcr kornmunens rnålproccss. I vissa fall
saknas måivärclen och/eller uppfiiljniug av indikatorel'na. Vi är av uppfattningen att
rnål och tilllrör'ande indikatorel bör vara mätbara och av leler,ans för' bedömning av
derr gctrel ella r rråluplilyllclscrr.

-},,_/ 
[t,l -, ,,1^.r l. l'r,o . 4 r,(,*,, (,^

Beurt ltoghe'g / 
' Arrrlcrs Ja.gö s#,itrrryiin,r,, ' 1 

\

'I'i I I rw i si on.s barii t te l,s en hö r bilttgonto:

llel,is orc»lds r eclogirel s e.för å r 2 0 I 7
Dc solckttrttigas rqtportcr i olilta grulsloringar
Granskningsrappott er /trin lelor auuo.et,i.sorem« i bokgen
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Koinrnunfulhnäktige

B.evisorernas redogör.else för år zotT
Vi har under äret granslut den verlcamhet som bedrivits inom
I(ommunstyrelsens och öwiga nämnders an.svarområder enligt särsldld
granskningsplan. PwC har biträtt oss vid revisionen. Syftet rned glanskningarna
har var"it att säkerställa att ver'lsainheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk sprpunkt tillfredställande sätt. Vi har också granskat om
räkenskapema är rättvisande och om nämndernas kontroli har varit tillräcldig.

Nedan lämnas en redogörelse för de granskningar som genomför'ts avseende 2017
år's revision. I(ommunens verksamhet har dessutom följts kontinuerligt via
protokoll och andra handlingar från st5nelsen och nämnder. Relaterat till
genomförrla granskningsinsatser har sammanträffanden sl<ett med
lepresentanter från l(ommunstyrelsen och vissa nämnder,

Väsentlighets- och r{shanalys
En vilrtig och grundläggande clel i revisionsprocessen är planeringen av
revisionsinsatsen. Eu utgångspunkt för revisionsplaneringen är bedömningen av
väsentlighet och rislc inom veriaamheterna. Revisionsalbetet ska inriktas mot
sådana områden där det kan finnas risk för att väsentliga fel uppstär som kan
påverkaverksamhetens inriktning, förvaltning och redovisning. Revisorernas
granskning under 2017 baseras på en genomförd bedömning av väsentlighet och
risk.

Gransl«ring av delårsrapport och fu'sredovisning zorT
Revisorerna har under oldoler 2o17avlämnat ett särsldlt utlåtande tiII
kommunfullmälcl"ige kring delårsrapporten per den 3r augustl zor7.

Yi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering oeh den ehonomiska ställningen.

Årets resultat åil positivt och uppgår till re,8 mnlr (4,g mnkr). Resultatet
innebär en negativ awikelse mot budgeterat resultat med 7,2 mnkr. Vi instämmer
i l(ommunsfielsens bedömning att balansluavet har uppfylits.

Vi beilömer att årets resultat inte är förenligt med fullmäktiges mål för god
ekonomishhushållning ur det finansiella perspektivet. Det finansiella målet för
2or7 är inte uppryIlt.

Vidare bedömer vi, utifrål årsred.ovisningens återrapportering, att
verksamhetens utfail delvis är förenligt med fu1lmäktiges övergripande
kommungemensamma måI för veilrsamheten, Av ltommunens nio
kommungemensarnma rnål 2017 bedöms sju stycken som delvis uppfi{lda och två
som upptrllila.

)

Vi atrsel at.t rlct finns anledning att se iivei kommunens rnirlptoccss. I vissa fa1l
saknas måh,är'dcn och/ellcr nppföljning av inctikatolerna. Vi iil av upplattningen
att må1 och tillhörande indikatolel bör var-a rnätLrara och av lelevans för.
bcdömning av cleu gclerella rnåluppfyllelsen.

Siirsl<ilcla gransknfu ag-sins atser
De giatrskrringal som i'eclovisas nedan avseri 2o17 äverr om 1'appoltcma örrer.siints
under zorB.

NIärnnderrrzls ;lnsvarsutövancle
l{cvisolelna }rar inom lamen för dcn gmndläggandc gr:anskingen övci.siktlig
glauskat närnncieLnas ansvarsutt)vande unrler zoL.7. Gr.anskningen hal utgått liiur
1ö1janc1e revisiulsirårgor:

o Hal uppdlaget lrån kommunfulhnäktige avseencle el<ononri och
velksamh.e L uppfyllts?

. Fial kontrollen urrclcr år'et, cl v s närnndens stylning, uppföljning och
kontlo11, varit tilltredställande?

Utifrån genomlörd granskling kan r.i se att sarndiga nämnder lrar satt upp mål
sorn iir i linje med cle komnlrngemensamrna mål som iinns övei'gr.ipandc föl
kommunen. Våi' generella uppfathring niir clet gäl1er målupplyllc1se av
uämtrdelnas egira rnål är ati det saknas en srdlig bilcl av hur nämnrlerna beclijiner.
måluppfyllelsen. Mirlen har ofta flera unclerliggande indikaLor.er som följs upp,
rnen till flera n.rål sahnas en helhetsbcdömning av rnålet. På så vis mrscl vi att det
iir svårt att bedöma i vilhen gracl närnnclen ltar fullgjort det uppdr:ag som
firllmäktige delegerat vad gä11er.rnirlcn. Vi ser även cn problernatik i att
nämndcrna, i r.issa fall, sätter upp mål sorn iute är mätbara och således mycket
svirra att liila upp.

Sarndiga niirrncler har hall en tillfi'eclsställande kontroll av ekonomi och
verl«sarnhet genom regelbundcn rappolteling. Dock notelar vi att Barn- och
utbilduingsn2imnden och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte har virltagit
tillräcldiga ätgär'der föi' att nämndcns budgct ska uppnå balans.
I(ommuns§,relscns och Miljö- och byggnadsnämndcns plognossiikcrhet bcdiirls
inLe ha varit helt tillfi'edsställandc.

Vidare kan vi inte se att I(onimuns§aclsen, Ilarn- och utbilclningsniimnden,
Socialnämndetr samt Miljö- och samhiillsbyggnadsnämnclen har behandlat de
särskilda rqrpdrag de har fått av firllmäktige under'år:et.

Reglerncutet för'ckonorris§n'ning i Nynäsharnns kommun åläggcr rriimnder och
styrelsen att årligen anta en särskild plan för den interna konLrollen. Vidare arrger
reglementet att rapportering av genon.rlörd inteln l<ontloll ska ske Lill närnuclen i
sambancl mecl bokslutet. Vi lroteral att Ilarn- och utbildningsnännderr och
I(ultur'- och fritidsniimnden inte har antagit någon internkontrollplan för. zorT
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och att Kommuns§relsen antog sin internhontroilplan vid nämndens sista

sammanträcle för: zo17.

Miliö- och sarnhällsbyggnarlsnämnrleu
Nedän reilovisas utdtag ur revisorernas bedömning avseende närrnden för år
20!6.

"Reuisorenta notet'ar att ett utueclclirtg srtrbete har päg ått under året. Samtidigt
uppfattat reuisot'erna att nantndenfottsatt lwr hqft problem med bemanning
aiiissanyckelpositiorur inomförualtningen. Reuisorernast4tpfattning är att
ndmndeni sfurnitry , lcontroll och tLpplblining inte fulk ut är tillftedsställande
och attbehou au.fortsattutaeckling Jinns ochatt det änrru ätfir tidigt att
b adöma lttLruuida aidtagrw åtg ätder hor g ett ausedd effikt' Mot denna

bakgrundkomtner reuisorerna äuenuttder zotT rikta ett särskiltfokus mot
Miljö- och samhällsbgggnadsnärrutdens stgnzing, lcontroll och ttppfotjning ."

En uppföljande granskning av Miljö- och samhrillsbyggnadsnämndens interna
kontioll här skett under zor7. Den uppföljande granskningen har haft sin

utgångspunkt i cle rekommendationer som lämnades i samband med två
gränskningar som geuorufördes zol 5 och zo16'

Vår sanilade bedömning är atL Miijö- och samhäillsbyggnadsnämndens interna
stwning och kontroil av verksamhet och elconomi till övervägande del är

tilträckl'ig. Samtidigt ser vi att nämnden har et-[ fortsatt utvectJingsalbete framför
sig gällande intern kontloll.

Denna uppföljande gransl«ring visar att det har genomförts en omorganisering av

fastighetsävdåhringen mot bakgrund av granskningarna som genomfördes under
zor5l So* ", del av detta har en ny tjänst inrättats i form av enhetschefsom har
ett tydligt ekonomiskt ansvar. Granslmingen visar även att det finns ett
strui<turlapital av riltlinjer och rutiner avseende upphandling, avtal och inl«ip.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden måste dock säkerställa att dessa efterlevs.

Vi anser ilärför att det är positht att miljö- oeh samhällsbyggnads-förvaltningens
internkontrollplan reviderades inför eor8 och att en kontrollpunkt om

avtalstrohet infördes. Därutöver innehåller internkontrollplanen ett
kontrollmoment vad gäl1er direktupphandling. Vidare framkommer att kontroll-
momenten enligt 2017 års intel'nkontrollplan utförts enligt plan un{er äryt Det
framkommer döck att ett flertal riktlinjer och lutiner inte är daterade villtet gör

det svårt att avgöra om/när de itan vara i behov av revidering. Det framgår inte
heller huluvida styr-doltumenten är antagna eller inte' Vidarevisar glalslmingen
att handläggnings-tiilen vad gä1ler att teckna nya ramavtal är lång, vilket även

noterailes i sarnband med de tidigare granskningarna'

Vår: uppföliande gtanskning visar även att varken Ibmmunstyrelsen eller Miijö- 
-

och så*Laikbyg[uadsnämnden har vidtagit de åtgärcler som föreslogs i sarnband

med eransltnilgirna zor5 vacl gäller lokalförsörjning och underhållsplan/-er då

det irite fanns, Jch fordarande inte finns, någon framtagen lokalförsörjningsplan
eller underhållsplan. Att kommunen inte har dessa planer anser vi behöver''

äLgärdas omgående. Vi anser även att planerna bör kopplas till kommunens

långsiktiga investeringsplan samt kommunens längsiktiga befolkningsProgno§.

Vad gällel investeringsplaneringen framkommer att det hat inrättats ett
investeringsråd uncler eotT för att skapa en bällre styrning av investerings-
plocessen sarnt skapa en överblick över hommunens investeringar, vilketvi anser
är positivt. Granskningen påvisar dock att kommunens reglemente för ekonomi-
styrning inte efterlevs fu1lt ut och att det inte finns någon intern kontrollftinktion
kopplat till detta inom den gransltade nämnden.

Avslutningsvis visar deri uppffiande granskningen att Miljö- och samhälls-
byggnadsnämlden har skapat en systematik vad gäiler löpaude uppföIjning och
rapportering.

Rapporten har skickats till Ibmmunslyrelsen och Miljö- och
samhdllsbyggnadsn ämndbn för bcsvarande.

Uppföljande gransl«ring av ssn'ning och ledning av grrmd- och
gymnasiesltolan
En uppföIjande gransl«ring av Bam- och utbildningsnämudens styrning och
Iedning av grund-, grundsär-, gnnnasie- och gymnasiesärskolan har genomförts.
Granskningen har syftat till att bedöma om uämnden har fattat ändamålsenliga
beslut utifrån genomförd granslming och tillsyn år zorg och hur nämnden har
säkerställt att dessa beslul gett önskad effekt.

Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att nämud.en
har fattat ändamålsenliga beslut utifrån genomförd granskning och tillsyn zor5,
och att nämnden delvis säkerståillt att dessa beslut har gett önskad effekt. Det
konstateras ati nämnden och förvaltningen tillsammans mecl verksamheterna
satt igång ett omfattande utvecldingsarbete som syftar till att åtgärcla och komma
tillrätta med de brister som id.entifierats i tidigale granskning och
Skolinspektionens tillsi,n. Detta arbete dr dock pågående, vilket innebär att det
ännu är svårt att utvärdera om alla beslut och åtgärd.er gett önskad effekt. Den
sammanfattande bedörnningen baseras på bedömningar som skett avseende
gransl«ringens frågeställningar och kontrollmål.

Utifrån granskningen vill revisorerna $ta fram föIjande utvecldingsområden för
att utveclda nämndens s§rrning och ledning av verksamheten:

o Sälterställ attutvecltlingsarbetet och de å§iirder som påbörjats utiö'ån
§kolinspelctions tillsya och tidigare granskning fortlöper och att effeirterna
avvidtagna åtgärdel analyseras noggrant. Den generella bilden PwC har
fätt under granskningen är att förvaltning och nämnd är mitt uppe i
{örändringsarbetet.

" Uweclda processen luing planeringen av g;rmnasieskolans programutbud,
framförallt för att siikerställa en mer långsiktig och strategisk
planeringsprocess. Det bör undersökas om tili exempel näringslivschefi
kommunen eller motsvarande funktion kan finnas med.i
planeringsprocessen för att fånga upp det lokala och regionala
näringslivet ul kommunens perspektiv.

" Sälerställ att det finns en tydlig och uttalad funktion som ansvalal för att
driva gymnasieskolars strategiska frågor.

41 42



NYIN ÅS{ [.4 1V]rNS ll(Oil4 r\4un{
Jlr:visorerna

i\ VN Äs [ f, 

^ 
h,x NS n(oft.4 M {_r]\l

Itevisorelna

Rapporten har sltickats till Barn' och utbildningsnämnder för ),'ttande.

Granslming av styrning och ledling av äldreomsorgen
Revisorerna har uppdragit åt PwC att granska kornmunens styrning och ledning
av äldreomsorgeir. Efier genomförd granskning är den samlacle revisionella
bedömningen att Socialnämnden i begränsad utsträckning säkerställer en go<1

bistänclsbedömning genorn en ändamålsenlig-s§nning och ledning av elensamma.

Utifrån den dialog vi har hall med ledning och ordförande för nämncien bör
nämnas att vissa åtgärder retlan påbörjats alternativt planerats in avseencle ile
uLvecklingsområden som uppmär'ksammats i granslmingen. Medvetenheten om
och vilian atl hantera cle utmaningal som finns ger enligt vår bedörnning goda

förutsättningar i det fortsatta utvecldingsarbetet. Med hänsyn tiII detta
relrommenderar vi Socialnämnden aLt:

u .Säl<r a att det arbete med egenltontroller som påbörjas under zorT för
myncligheten och utförare fortsl«ider enligt pian och att handlingsplaner
rned tillhörande åtgärds{:orslag fti,Ijs upp dfu brister uppmärksammas.

" SäI«a att ledningen via befintligt verksamhetssystem på ett mer effektivt
sätt kan fr frarn uppgifter om exempelvis beviljade och utförda timmar på
handläggalnivå.

' Överväga en mer sllulctureratluppföijning avlrvaliteten i upprättade
genomförancieplaner, exempelvis genom att i stör're utstr'äckning se till
inneliåll i upprättade genomförandeplaner i nämndens nuvarancle intern-
kontrollalbete hopplat till området.

' I kommande bedömning av risker avseende myndighetsutövning särsldit
beakta hur tidigare undelbemanning/personaiomsättning på
handiäggarcidan påverkat/påverkar förutsättningarna att albeta i enlighet
med upparbetade rutiner och tillvägagångssätt.

Rapporten översändes till Socialnämnden för yttrande.

Grhnslming aV statliga ersättningal inom flyktingrnottandet
Under äret har revisorerna genomfört en glanskniug av I(ommunstp'elsens,
§ocialnämndens samt Barn- och utbildningsnämndens hantering av statliga
ersättningar inom flyktingmottagandet och mottagandet av nyanlända med
uppehållstillstånd. Granskningen syftar ti1l att bedöma om berörda nämnder har
enlndamålsenlig hantering av statliga ersättningar för flyktingmottaganddt.

Vår samlade bedömning är att l(ommunstylelsen, Socialnämnden samt Barn- och
utbildningsnämnden inte på ett ftril[ tillfreclsstäIlande sätt säkerstdller en
ändarnåilsenlig hantering av statliga ersättningar för flylttingmottagande. Vi ser
det som allvarligt att det synes saltnas ett politislrt ställningstagande iaing
fördelning av grund- och schablonersäthdng. Revisorerna finner det högst
angeläget att det finns politiska beslut till grund för inriktningen på
integrationsarbetet sarat htr resurser ska fördelas mellan olika nämnder och
verksamheter.

Revisorerna önskar I(ommunstyrelsens, Utbildningsnämndens och

Socialnämndens samordnade svar pä hur det säkerstiills att komrnunen söler och

)

crhålIc. de statsbiclrag rnan hal r'2itt till kopplat till flyktingmoLtaganclet och
tnottagandet av nya,lända samt att ,ecroviiiri,gcn är1r.iittäsanclc"ocl., r,pp.aitoa
enligt god lcdovisningssecl.

Revisot crna hat' eltcr.tL.ågat-sll,rclsens och niirnndernas s1n på c1c iakttagelser och
L'ct(um I ncu(la I iorrer. soni r.edovisirs i |ltlr|ot,tcIl,
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Granskning av årsredovisning

7. Sc;rntnc;llrfo,ttning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat Nynäshamns
kommuns årsredovisning för zor7. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen
för är zor7.

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning
av om årsredovisningen iir upprättad i enlighet med lagens krav om god redovisningssed
samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från
ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

o Lämnar årsredouisningen rtpplysning om uerksamhetens utfall, uerksamhetens

finansiering och ekonomiska stdllning?

Vi bedömer att årsredovisningen i allt viisentli6 redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans, och kommunen
har inga underskott att återställa sedan tidigare år. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen
i allt väsentligt innehåller den information som ska ingå enli$ lag om kommunal redovis-
ning och god redovisningssed.

I likhet mecl tidigare år anser vi dock att årsredovisningens utformning med fördel kan
utvecklas. Exempelvis vore det önskvärt om större alvikelser mot budget redogiordes fiir i
driftsredovisningen. Vidare är vi är av uppfattningen att informationsvärdet i nämndernas
verksamhetsberättelser skulle öka om redovisningen koncentrerades till mindre löptext
och fler tabeller.

. Är årsredouisningerc resultatforenligt med de målfuIlmäktige beslutat auseende
g od ekonomkk hushällning ?

Vi bedömer att årets resultat inte är förenligt med firllmäktiges mål för god ekonomisk
hushållning ur det finansiella perspektivet. Det finansiella målet för zorT är inte uppfyllt.
Kommunsffrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning om den samlade måIuppfirl-
lelsen avseende verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning.

Vidare bedömer vi, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall
delvis är ftirenligt med fullmåiktiges övergripande kommungemensamma mål för verk-
samheten. Av kommunens nio kommungemensamma mål zorT bedöms sju stycken som
delvis uppffllda och två som uppfullda.

Vi anser att det finns anledning att se över kommunens målprocess. I vissa fall saknas

målvärden och/eller uppföljning av indikatorerna. Vi är av uppfattningen att mål och till-
hörande indikatorer bör vara måtbara och av relevans för den generella måluppfi,llelsen.
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Vidare anser vi att det är erforderligt att kommentera måluppS,llelsen av de tre målområ-
dena på en aggregerad nivå i förvaltningsberättelsen. För närvarande görs inte en sam-
manställning av resultat per målområde, vilket vore önskviirt.

o Är räkenskap ernq i allt u i;sentlig t rättoisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är i allt vä-
sentli$ upprättade enli6 god redovisningssed. Inga väsentliga awikelser mot god redo-
visningssed har påträffats som påverkar rätwisande räkenskaper. Av årsredovisningen
framgår dock inte hur årets uppdelning på komponenter har påverkat resultat- eller ba-
lansräkningen under zor7, vilket vi tycker rir otillräckligt i förhållande till god redovis-
ningssed. Bedömning av resultateffekten av övergång till komponentavskri',rningar sak-
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Granslurir,. årsredovisning

2. Inledrring
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och lands-
ting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala
redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar
av Redovisningsrådet och Bokföringsnåimndens normering.

Revisionsobjek är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsreilor.i§ningens
upprättande.

:l-id",Slf&*z ocfu e-eq-rdsr.smqfi'ffi.Sr8ir'
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rätwisande. Inom ramen
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom-
munal redovisning (kap g - B). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge

en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål
fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas ärsbokslutet. Detta sker inom ramen
för upprättandet av revisionsberättelsen.

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspeltiv, ska besvara följande
revisionsfrågor:

r Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-
siering och ekonomiska ställning?

.lir årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god

ekonomisk hushållning?

lir räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

. förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)

. resultaträkning

. kassaflödesanalys

. balansriikning

o sammanställdredovisning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlelr:aden av
balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenlig med de mål för god ekono-
misk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskning av resultatsammanstäIlning
förVA-verksamheten och renhållningsverksamheten omfattas inte av denna granskning.

Nämndernas rapportering till fullmäktige har granskats såsom den presenteras i årsredo-
visningen.
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Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det inne-
bär att granskningen planerats och genomförts ur ett viisentlighets- och riskperspelitiv för
att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rätwisande
bild. Med rätMsande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar
resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felakigt
beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den
information som ingår i årsredovisningen. Dåvår granskning av den anledningen inte
varit frrllständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma.
Vårt-uppdragomfattar.inte en-granskning och prövning enr deninterna kontrollensom
görs inom nämnderna är tillräcklig.

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommunens
ekonomikontor. Granskningen har utfiirts enligt god revisionssed med utgångspunlit i
SKYREV:s utkast'Viigledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting". Väg-
ledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgär av vägled-
ningen kan implementeringen ske successivt varför tillämplfua ISA helt eller delvis har
följts beroende på om vägledningen har bealtas i årets revisionsplan. Granskningen har
skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i
förekommande fall registeranalys.

Vår granskning och våra synpunkter årsredovisningen som presenterades zor8-o3-zr.
Kommunstyrelsen fastställer ärsredovisningen zo18-o3-28 och fullmäktige behandlar
årsredovisningen 2o18-04-2S.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichei redovisningschef och redovis-
ningscontroller.

å"s, &eu{srorts}er.rifende*'
Granskningen av åLrsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:

. Kommunallagen (KL)

. Lag om kommunal redovisning (KRL)

. Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

. Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning
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Granskning av årsredovisning

3. Grc;nskningsresult0t
å".;{" Msr-Jesc{rffi.&§e-teurs uuör{hd{r3fi.mrc.;r-nsdeo^rua.gr ocfu e/couto-

-rrn.ds dem s tctddatrrugr

5.1.1. Iakttagelser
Utveclding av kommunens verksamhet
I förvaltningsberättelsen redovisas inte samlat väsentliga händelser som inträffat under
räkenskapsåret. Däremot beskrivs viktiga händelser för ett antal nämnder i verksamhets-

berättelserna. Kommentarer kring huruvida våisentliga hiindelser inträffat efter räken-

skapsårets utgång har inte noterats.

Av årsredovisningen framgår i viss omfattning under avsnitten Framtid i verksamhetsbe-

rättelsema den förväntade utvecklingen inom olika verksamheter. Koppling tilI hur detta

kommer att påverka kommunens prioriteringar och ekonomi inom olika områden görs till
viss del, men kan med fördel utvecklas ytterligare.

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas (enligt KRL 4:r a), det vill säga

frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad.

Sjukfrånvaron uppgår till 7,9 procent, vilket innebär att den har sjunkit något sedan före-
gående år (8,8 procent). I förvaltningsberättelsen finns även en omfattande beskrivning
avväsentliga personalförhållanden, såsom personaUörsörjning, chef- och ledarutvecHing,
arbetsmiljö och hälsa etc. samt ekonomisk redovisning med ett flertal uppgifter i form av

tabeller och verbal information. Antalet anställda i kommunen har ökat med z9 personer

och uppgär per sista december till zooo personer. Ökningen är störst inom barn och ut-
bildningsförvaltningen samt kommunstpelseförvaltningen.

Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhåIlanden som har be-

§delse för styrning och uppföljning av verksamheten. Ekonomiska nyckeltal redovisas,

samt vissa nyckeltal för verksamheten. Det skulle dock vara relevant att visa ytterligare

nyckeltal från olika verksamhetsområden.

Gemensam förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen omfattar i viss utsträcloring en besl«ivning av den samlade kom-

munala verksamhetens organisation och särskilda upplysningar om ekonomi och verk-

samhet i koncernföretagen i enlighet med RKR B.e. Beskrirmingen omfattar i hulTrdsak

AB N1,näshamnsbostäder, men vi bedömer att utveckling har skett jämfört med tidigare

år. Dock kvarstår vår rekommendation om att föwaltningsberättelsen bör utvecklas )rtter-
ligare i detta avseende och även inldudera kommunala entreprenader.

Investeringsredovisning
Årets investeringar redovisas samlat under avsnittet Finansiell analys, i enlighet med KRL

4.2. Upplysningar om budgetawikelser för stör're investeringar lämnas. överensstäm-
melse med öwiga delar i årsredovisningen finns i huvudsak.

Å,rets investeringar uppgår till ro8,z mnkr (zo16: 76,7 mnkr), vilket ska jämföras med

budget om 334,6 mnkr. Endast 3z procent av budgeten användes' Den största budgetav-
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vikelsen zorT är hänförlig till verksamhetsfastigheter där budgeten uppgick tilI zoz,5
mnkr jämfört med utfallet om 6o,r mnkr. Även inom VA-verksamheten redovisas stora
awikelser mellan budget 49,4 mnla och utfall 5,4 mnlir.

Reinvesteringar och planerat underhåll i olika verksamhetslokaler uppgår till zz mnkr.

De enskilt största investeringsutgifterna under året redovisas i tabell. De tre största inve-
steringarna är bygget av Cykelskogens förskola (r8,o mnkr), inköp av Kvastbindaren fas-

tighets AB (r2,3 mnkr) samt Ösmo centrumlyft (rr,z mnkr). Vad gäller upprustning av
ösmo centrum så har arbetet med det fortsatt under året. I likhet med tidigare år står
kommunen inför stora investeringsbehov, främst i renoveringar avverksamhetslokaler
och anläggningar.

I likhet med tidigare år noterar vi att investeringsredovisningen kan utvecldas ytterligare
genom att mer utförligt beskriva de investeringar som skett under året, förklara awikelser
mot budget samt inkludera jämförelsetal för föregående år.

Driffredovisning
Utfallet av kommunens driftverlaamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen i av-
snittetNämndernas ekonomiskaresultat. Internredovisningens redovisade resultat för
respektive nämnd zorT i förhållande till budget zotT och bokslut zo16 finns illustrerat i
en tabell. Dessutom presenteras budgetposter ftir finansföwaltningen samt interna kost-
nader och intiikter, som i huvudsaktäcker nämndernas nettokostnader.

Kommunens budgeterade med ett resultat på zo,o mnkr för budgetår zor7, medan utfal-
Iet uppgick till ett överskott om tz,S mnkr. Upplysningar om orsaker till nämndernas

budgetawikelser beskrivs inte på aggregerad nivå. Istället behandlas nämndernas resultat
och awikelser i respektive nämnds verksamhetsberättelse. Tabellen överensstämmer med
öwiga delar i årsredovisningen.

Nämnderna visar ett sammantaget underskott mot budget om r5,o mnkr. TVå av kommu-
nens nämnder redovisar underskott; barn- och utbildningsnämnden (-4,8 mnkr) och
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (-r3,2 mnl«). Värt att notera är att kommunstyrel-
sens verksamhet som anknlter till mark och exploatering bedrevs med underskott om -r,9
mnkr.

Mi§ö- och samhällsbyggnadsnämndens omfattande underskott beror främst på kostnader
i pägående investeringsobjekt som överförts till resultatet inom fastighetsavdelningen.
Underskottet inom fastighetsavdelningen uppgick ti[ -4,8 mnkr. Investeringsutgifterna
avser Ankarets förskola (-3,5 mnkr), Hoxla energiprojekt CS,4 mnkr), skola i Segersång (-
o,8 mnkr) samtbrandåtgiirder i Södra flygeln (-o,9 mnkr). Vidare utgör -o,6 mnkr avun-
derskottet kostnader för Servicepartner. I årsredovisningen framförs att verksamheten är
underfinansierad i sin nuvarande form och utredning gällande placering, finansiering och
andra strategiska frågor pågår hos kommunstyrelseförvaltningen.

Driftredovisningen kan, i likhet med vad som kommenterats de senaste fem åren, utveck-
las ytterligare genom att komplettera analysen i avsnittet Nämndernas ekonomiska resul-
tct genom att behandla större awikelser mot budget. Vi är av uppfattningen att informat-
ionsvärdet i nämndernas verksamhetsberättelser skulle öka om redovisningen koncentre-
rades till mindre löptext och fler tabeller och diagram.
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Gransklirro . r årsredovisning

Balanskravsresultat
Den finansiella analysen i årsrerlovisningen innehåller en balanskravsutredning i enlighet
med KRL. I en avstämning mot balanslaavet, där reavinster och VA-verksamhetens resul-
tat exHuderas blir årets resultat efter balanskrarjustering 12,7 mnkr. Därmed tillftirs inga

medel till resultatutjämningsreserv.

Tabell t: Austämning enligt balanskrauet

i-F"t"*rorrtr:t--
i Avgårrealisationsvinster

I nesultat enligt balanskravet

rz,8 mnkr
-o,r mnkr
rz,Tmnkr

Utvärdering av ekonomisk ställning
Enligt KRL 4.S ska förvaltningsberättelsen innehålla en utvärdering av kommunens eko-

nomiska ställning. Under avsnittet Finansiell analys i årsredovisningen finns en utvärde-
ring av ekonomisk ställning. Bland annat framgår att kommunens skatteintäkter har ökat
de senaste åren i takt med att nettoinflyttningen till kommunen har ökat. Vidare framgår
att SKL prognosticerar att kommunens skatteintåiker och generella statsbidrag zor8
kommer öka med +Z mnkr jiimfört med zor7.

5.1.2. Reuisionellbedömning
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans, och kommunen
har inga underskott att återställa sedan tidigare år. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen
i allt väsentli$ innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovis-

ning och god redovisningssed. I likha med tidigare år anser vi dock att årsredovisningens

utformning med fördel kan utvecklas. Exempelvis vore det önskvärt om större arwikelser

mot budget redogiordes för i driftsredovisningen. Vidare är vi är av uppfattningen att in-
formationsviirdet i nämndernas verksamhetsberättelser skulle öka om redovisningen kon-
centrerades till mindre löptext oeh fler tabeller.

§,"p. Goq:{ef(omor.0tts§( ftmsf*&0f,mtaagr

Kommunfullmäktige har faststiillt ett måldokument för perioden zorT-zozo innehållande
en vision med underliggande plattform och ett antal kommungemensamma verksamhets-

må1. Samtliga uppställda mäl beskrivs och utvärderas i årsredovisningen. Totalt finns nio

kommungemensamma som mäts upp genom uppföljning av indikatorer.

De nio kommungemensamma målen kategoriseras enligt tre målområden; Ett ekonomiskt
hållbart Nynäshamn, Ett socialt hällbart Nynäshamn och Ett ekologiskt hållbart
Ngndshamn. Målområdena utvärderas dels på en kommungemensam nivå utifrån förut-
beståimda indikatorer, men också på nämndnivä genom nämndspecifika mål och åtagan-

den som anknlter till respektive målområde.

5.2.1. Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god ekono-

Granskning av årsredovisning

misk hushållning som fastställts i budget zor7. Kommunfullmäktige har beslutat om ett
finansiellt mål - årets resultat ska överstiga 2 procent av skatteintäkter och generella

statsbidrag. Vidare framgår det i budget 2017 att resultatmålet sftar till att lämna ut-
rymme för investeringar om 9o mnkr per år mellan perioden 2ot7-2o2o.

Finansiellt måI, faststiillt av Utfall zorT Måluppfyllelse
firllmäktise i hudset 2017

Resultatet ska varå minst 2 % av skat- Rsultatet uppgår till 12,8 Resultåtet visar att målet inte är
teintäkeroch generella statsbidrag mnkrfiir helåret zor7, vilket uppftllt.
(urider mandatperioden). är o,9 % av skatter och gene-

rella statsbidrag.

Kommunstyrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning av resultatmålet. I avsnittet
Finansiell analys konstateras endast att " N1mäshamns kommun har ett finansiellt mål
formulerat så att kommunens resultat ska överstiga 2 % av skatteintäkterna och de gene-

rella statsbidragen. Under zorT uppgår kommunens resultat till rz,B miljoner kronor,
vilket motsvarar o,9 % av kommunens skatteintäIiter och generella statsbidrag, Det bud-
geterade resultatet var zo miljoner kronor.". Ingenting nämns om kommunsq'relsen be-
dömning av måluppfullelsen. I en tabell illustreras att det ekonomiska resultatet i förhål-
lande till kommunens skatteintäker och generella statsbidrag har varierat de senaste

åren, men det finns ingen besl«ivande text som kan hänföras till bedömningen av det fi-
nansiella målet.

Mål för verksamheten
I ärsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god ekono-
misk hushåIlning som fastställts i budget eor7. I föwaltningsberättelsen gör kommunsty-
relsen en uppföljning av måluppfullelsen för nio kommungemensamma målen inom tre
målområden. Sedan föregående granskning har antalet målområden och kommungemen-
samma mål reducerats och reviderats. I budget 2o16 fanns totalt 16 kommungemen-
samma mål inom tre målområdenl.

Därutöver finns verksamhetsspecifika mål som följs upp i respektive nämnds verksam-

hetsberättelse utifrån de tre målområdena. Uppföljningen sker i löptext, och därför är det
svåröverskådligt. Vi förordar kommunen att även illustrera verksamheternas måluppfrl-
lelse i tabeller. På så sätt kan läsaren lättarejämföra resultatet mellan verksamhetsår och
mellannämnder.

Målen bedöms enligt en tregradig skala; upp&llt, delvis uppfyllt och ej uppfullt. Ingen

aggregerad bedömning per måIområde görs. Av kommunens nio kommungemensamma

mål bedöms sju s§cken som delvis uppfyllda och wå som upp$,llda.

Vi noterar att flertalet indikatorer inte följs upp under zorT beroende på att statistik eller
enkätsvar inte funnits tillgåingligt. Vidare noterar vi att de målviirden som anges för indi-
katorerna är faststrillda för zorg och zozo, men inget måIvärde finns avseende zot7.
Istaillet utgår bedömningen huvudsakligen från den uppmätta resultatutvecklingen av

indikatorerna de senaste åren,

1 Målområden 2016: Attraktiv och växande kommun, Delaldighet och inflytande och Kvalitet och
effektivitet i de kommunala verksamhetema
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I vissa fall beskrivs endast måIvärden som att indikatorn ska öka eller minska, och för
vissa indikatorer anges inget målvärde alls. Exempelvis mäts måIet om att Nynäshamns
natur- ochkulturuärden skabeuaras,forbättras ochutuecklos utifrån sex indikatorer,
men endast två av indikatorerna har angivna målvärden. Vi anser att det finns anledning
att se över kommunens målprocess utifrån SMART-metodiken, dvs. endast mäta indika-
torer som är av relevans för måluppfl,Ilelsen. Att till exempel mäta andelen inventerade
enskilda avlopp i kommunen, utan att ange ett målvärde, är inte av relevans för bedöm-
ningen av huruvida kommunens natur- och kulturvärden bevaras, förbättras eller utveck-
las.

Vidare anser vi att det är erforderligt att kommentera måluppfullelsen av de tre målområ-
dena på en aggregerad nivå i förvaltningsberättelsen. För näwarande görs inte en sam-
manställning av resultat per målområde, vilket vore önskvärt.

3.2.2. Reuisionell bedömning
Vi bedömer att årets resultat inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk
hushållning ur det finansiella perspeltivet. Det finansiella målet för 2017 är inte upptdlt.
Kommuns§ryelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning om den samlade måIupp{yl-
lelsen avseende verksamhetsmålet för god ekonomisk hushåIlning.

Vidare bedömer vi, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall
delvis är förenligt med firllmäktiges övergripande kommungemensamma mål för verk-
samheten. Av kommunens nio kommungemensamma mål zorT bedöms sju sscken som
delvis uppfyllda och wå som uppfi,llda.

Vi anser att det finns anledning att se över kommunens målprocess. I vissa fall saknas
målvärden och/eller uppföljning av indikatorerna. Vi är av uppfattningen att mål och tiil-
hörande indikatorer bör vara mätbara och av relevans för den generella måluppfyllelsen.

Vidare anser vi att det är erforderligt att kommentera måluppfullelsen av de tre målområ-
dena på en aggregerad nivå i förvaltningsberättelsen. För närvarande görs inte en sam-
manställning av resultat per målområde, vilket vore önskvärt.

S..§. #{öferunscrrar.ilerö/*:ermfumper

3.5.1. Iakttagelser
Resultaträlodng
Resultaträlmingen är uppställd enligt I«L 5.1 och omfattar tillräckliga noter.

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga kommunens intäkter och kostnader
för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med
föregående år lämnas för varje delpost.

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och budget.
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Årets resultat är positivt och uppgår till rz,8 mnkr (23,5 mnkr) vilket innebär en negativ
awikelse mot budgeterat resultat med 7,2 mnkr. I förvaltningsberättelsens avsnitt kring
Kommunens och koncernens ekonomiska resultat redogörs för de största budgetawikel-
serna samt jämförelse med 2016,

Som ett led i vår bokslutsgranskning har vi gjort en stickprovsmässig periodiserirgskon-
troll av fakturor bokförda i december zorT och januari zor8. Kontrollen indikerar att pe-
riodiseringarna i allt väsentligt är korre}ta.

Balansräloring
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräcldiga noter.

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt kommunens tillgångar, avsättningar och skul-
der per balansdagen. Balansposterna existerar, iir fullständigt redovisade, rätt periodise-
rade samt har värderats enligt principerna i KRL, med reservation för vad som anges ne-
dan.

Vid granskningen av bokslutet har bilagor och specifikationer ej funnits i tillräcklig om-
fattning. Detta har medfört att vi från revisionen har fått begära in en rad kompletteringar
från kommunen. Bilagor och specifikationer till dessa bokslutsposter behöver förbättras
till kommande år i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt KRL'framgår att för varje
sammandragen post i balansräkningen som inte klart framgår av boldöringen ska de be-
lopp som ingår i posten specificeras i en särskild ftirteckning. Vidare framgår av RKR:s
rekommendation Nr z3r om bokftiring, närmare krav på innehållet i en verifikation.

Från och med zo14 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av kommunens ma-
teriella anläggningstillgångar (RKR 11.4). Kommunen påbörjade under zor5 komponent-

2 Kommunal redovisnings lag (KRL) 3 kapitlet 5 § Specifikation till årsredovisningen.
3 Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendation 23 Bokföring.
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Tabell z: Nynäshamns kommuns resultaträkning zotT

Verksamhetensintäkter 358,4 377,9 339,8 18,6

Verksamhetens kostnader -7 7o8,7 1668,9 7 667,s '4o,8

Avskriwingar -58,4 -53,5 -6o,o t,6

Verks amhetens nettoko st-
nader

' -1 408;7 '-1 344,5 '1 387,6 -20,6

Skatteintäkter 1 183,3 1 125,1 rt76,4 6,9

Generella statsbirlrag och ut-
jämning 241,5 246,8 242,5 -1,O

Summa skatter och statsbidrag 1424,8 1 371,9 1418,9 5,9

Finansnetto -3,8 -3,9 11,3

Årets resultat tz,8 23,5 2O,O

55 56

Resultatriikning, mnkr Utfall zorT Utfall 2()16 Budget 2017
Alrrikelse
budset 2or7
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avskrivning på då under året alitiverade anläggningar. Under zo16 gick kommunen ige-

nom samtliga (förutom åtta anläggningar) aktiverade mellan 2006-2014 med ett värde

överstigande r mnkr. Under zorT har kommunen enligt uppgift i årsredovisningen (anges

i redovisningsprinciperna) genomfört komponentindelning för resterande åtta anlägg-

ningar.

Av årsredovisningen framgår inte hur ärets uppdelning på komponenter har påverkat re-

sultat- eller balansräkningen under 2017, vilket vi tycker dr otillräekligt i förhållande till
god redovisningssed. Bedömning av resultateffekten av övergång till komponentavskriv-
ningar saknas.

Vid granskningen av balansräkningen har följande väsentliga awikelser noterats:

. Det finns differenser mellan huvudbok och anläggningsregister. Vi har noterat

detta under flertalet år och kan konstatera att differenserna har ökat både i antal

och belopp under 2017. Vi vill betona vikten av att kommunen reder ut dessa diffe-

renser och säkerställer att huvudboken och anläggningsregister stämmet överens.

o Detfinns mindredifferens för årets avsl«ivningarmellan huvudbokoch anlägg-

ningsregister. Avskrivningarna är högre i anläggningsregistret än i balans- och re-

sultaträkning.

. Enkortfristig skuld om 5,2 mnkrbedöms felaltigt ldassificerad. Skulden avser er-

hållen deposition som till största delen avser osäker exploatering. Al'talet har

tecknats 2o1o, vilket gör vår bedömning att skulden är att betral:ta som en lång-

fristig skuld. Denna post är oförändradjämfört med zo16 och vi vill betona vikten

av att kommunen klassificerar om posten.

. Vidarebedömervi attbehovkvarstår av att se över exploateringsredovisningen i
syfte att säkerställa följsamhet till god redovisningssed. Exploatering ska vara

uppdelad i avgränsade delområden för vilka nedlagda exploateringsutgifter förde-

las på ett så rätMsande sätt som möjligt. On löpande resultatredovisning ska ske i
takt med att försäljning av område eller delområde sker. Varje delområde ska vär-

deras enligt lägsta värdets princip (dvs. det lägsta av anskaffningsvärde eller

marknadsvärde). I vår granskning av kommunens anläggnings- och exploaterings-

redovisning eor6 framkommer att delar av exploateringsredovisningen sker enli$
ovan nämnda principer, men att det fortfarande finns delar där redovisningen av

inkomster redovisas för delområden, men där nedlagda exploateringsutgifter för-
delas ut först i samband med försäljning av ett delområde samt med vissa otydlig-

heter kring vilka värderingsprinciper som tillämpats är det inte möjli6 att bedöma

huruvida redovisningen av exploateringstillgångarna är rättvisande eller om ett yt-

terligare nedskrir,tringsbehov föreligger. Av granskningen framkommer att det

finns behov av att se över exploateringsredovisningen bl.a. utifrån redovisningsut-
gifter kontra anläggningstillgångar, samt inkomster. Vår bedömning är att kom-

munen behöver ta fram rutiner för att löpande värdera exploateringstillgångarna
för att undersöka om nedskrivningsbehov föreligger. I samband med bokslutet har

en muntlig uppftiljning skett som bekräftar att giorda iakttagelser och förbittt-
ringsområden kvarstår från zo16 års granskning.
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. Uteståendekundfordringar uppgårtill 14 9r3 tkr perbalansdagen, varav 3 453 tk
avser fakturor förfallna äldre än ett år motsvarande 23,2 procent' Enligt kommu-

nens principer ska alla kundforclringar äldre än ett år värderegleras på ett separat

balanskonto. Värdereglerade kundfordringar uppgår per balansdagen till -z 98r
tkr.

. Vid granskning av kommunens VA-fond som enligt balansräkningen uppgår till
6,9 mnkr (som avsättning) har vi noterat att kommunen inte tagit fram en investe-

-ningsplan"i-enlighet med-VA.lagens § 3s f,önrtsättning för att få sätta av VA-
resultatet i VA-fond.

. På konton z99o harvi noterat enfakturasom iir uppbokad som upplupenkostnad,

uppgående till S,z mnkr, som enligt fakturatexten avser november-december zor7.

Denna falitura borde vara betald oeh reglerad i och med förfallodatum 2ot7-tt-19.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd i enlighet med giillande rekommendation. Kassaflö-

desanalysen omfattar flertalet noter viket är en utvecHig jämfört med föregående år.

överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns i huvudsak dock gäLr resul-

tatet från investeringsverksamheten endast att stämma av mot noten 29 och är inte i alla

delar hänförlig till motsvarande uppgifter i balansräkningen och investeringsredovisning-

en.

Sammanställda räkenskaper
De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och om-

fattar motsvarande noter. Uppstdllningen föIjer god redovisningssed. Vi bedömer att

KRL:s krav i 8.2 samt RKR rekommendation 8.2 har föIjts avseende den sammanstäIlda

redovisningens räkenskaper. Å,rsredovisningen ger en helhetsbild av den ekonomiska

ställningen och åtaganden för den kommunala verksamhet som bedrivs i egen regi eller i
bolag.

I granskningen har vi noterat:

Att kommunen inte hanterat de obeskattade reserverna på korrekt vis. En del ska

bokföras som eget kapital och en del som kortfristigt skuld avseende skatt. Hela

posten är bokfiird som en avsättning. Beloppet är ej väsentligt och påverkar inte

balansomslutningen utan endast fördelningen på olika årsredovisningsrader. Felet

påverkar ej vårt uttalande om rättvisande räkenskaper.

Att kommunen inte hanterar bolagens skattekostnader och bokslutsdispositioner
korrekt i den sammanställda resultaträkningen. I resultaträkningen ligger dessa på

en egen rad som förändring av uppskiuten skatt. Dessa ska enligt huvudregeln re-

dovisas i verksamhetens kostnader. Felet påverkar ej resultatet utan är ett klassifi-

cerings fel. Felet påverkar ej vårt uttalande om rättvisande räkenskaper.

Vid granskning av förvärvsanalysen av kommunens, under zor7, förvärvade bolag

Kvastbindaren noterades en mindre differens på förvärvat eget kapital en1i4 för-
vävsanalysen och underliggande verifikationer. Felet medför att kommunen tar
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upp en för hög goodwill-post samt av avskrilTringen av detta värde (resultatpåver-

kande) är något för hög. Felet påverkar ej vårt uttalande om rdttvisande räken-
skaper.

o Vi noterar även att avskri\.ningstiden förupplösningen avgoodwillen är förlång.
Enligt RKR 8.2 får avskrivningstiden max uppgå till fem år. Felet påverkar ej vårt
uttalande om rättvisande räkenskaper.

Förvärvsmetoden med proportionell konsolidering har använts vid upprättandet av den
sammanställda redovisningen. Den sammanställda redovisningen omfattar alla kommu-
nens helägda och deliigda bolag d:ir kommunen har ett betydande inflytande.

Vi bedömer att kommunen inte till fullo uppfyller rekommendation RKR 8.1 samt 8.2 av-
seende gemensam förvaltningsberättelse. Vi anser att kommunen kan utveckla informat-
ionen om (tagna från RKR:s rekommendation 8.2):

. Viktiga förhållanden för bedömning av ekonomin, som inte redovisas i balans-
eller resultaträkningen.

o Hiindelser avväsentligbetydelse som har inträffat under räkenskapsåret eller
efter dess slut.

. Densamladeverksamhetensförväntadeutveckling.

. Andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av
den samlade kommunala verksamheten.

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper
Årsredovisningen lämnar i allt väsentligt tillräckliga tilliiggsupplysningar och redogör för
tillämpade redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning.

Följande väsentliga awikelser från god redovisningssed har noterats:

Rekomrnendationm.m. trfterlevnad Awikelse

Granskning av årsredovisning

t_
och kvarvarande nytqjandeperioder som
varit vägledande vid prioritering avvilka
tillgångar som delats upp på komponenter.

Vidare saknas bedömning av resultateffek-
ten av övergång till komponentavskrivning-

S.J.P. Reuisionellbedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rätwisande. Riikenskaperna rir i allt vä-
sentligt upprättade enligt god redovisningssed. Inga väsentliga awikelser mot god redo-
visningssed har påträffats som påverkar rätMsande räkenskaper. Av årsredovisningen
framgår dock inte hur årets uppdelning på komponenter har påverkat resultat- eller ba-
lansräkningen under zor7, vilket vi tycker är otillräckligt i förhållande till god redovis-
ningssed. Bedömning av resultateffekten av övergång till komponentavskrivningar sak-
nas.

2o18-o4-03

RKR8.2
Sammanställd redovisning

Föwaltningsberättelsen bör kompletteras
med information om kommunala entrepre-
nader samt information om den samlade
verksamhetens utveclding, personalförhål-
landen och förhållanden av betydelse för
sfining och uppfti jning.

RKR 11.4

Redovisning av materiella
anläggningstillgån gar

Uppgift om nyt$andeperiod bör komplette-
ras i redovisningsprincipema.

Delvis - 1;i

Anders Hägg Richqrd"Vahul
RKRInformadon

Övergång till komponentav-
skrivning

Ej uppfulld Enligt informationen är det viktigt att man
bland redovisningsprinciperna upplyser om
vilka awägningar och prioriteringar man
gjort och hur långt man har kommit i pro-
cessen att gå över till komponentavskriv-
ning. Lämpligen görs detta genom upplys-
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Granskning av ansvarsutövande

7. Sa:rnrnornfo,ttning
PwC har på uppdrag av de fötroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun granskat
nämndernas ansvarsutövande under zor7. Granskningen har utgått från följande revis-
ionsfrågor:

. Har uppdragetfrån kommunfullmäktige auseende ekonomi och uerksamhet upp-
fallts?

o Har kontrollen under året, d u s nämndens styrning, uppföljning och kontroll,
u ar it tillfr e ds tiilland e?

Utifrån genomförd granskning kan vi se att samtliga nämnder har satt upp mäl som är i
linje med de kommungemensamma mål som finns övergripande för kommunen. Vår ge-
nerella uppfattning när det gäller måluppfullelse av nämndernas egna mål är att det sak-
nas en tydlig bild av hur nämnderna bedömer måluppfidlelsen. Målen har ofta flera un-
derliggande indikatorer som följs upp, men till flera mål saknas en helhetsbedömning av
målet. På så vis anser vi att det är svårt att bedöma i vilken grad nämnden har fullgjort det
uppdrag som fullmäktige delegerat vad gäller målen. Vi ser även en problematik i att
nämnderna, i vissa fall, sätter upp mål som inte är mätbara och således mycket svåra att
följa upp.

Socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden har en bättre prognossäkerhet vid tertial-
uppföljning r än vid tertialuppföljning z. Barn- och utbildningsnämnden och samhälls-
byggnadsnämnden har däremot en bättre prognossäkerhet vid tertialuppföljning z än vid
tertialuppföljning r. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden prognostiserade först ett över-
skott vid tertial r för att sedan övergå till ett prognosticerat underskott i samband med
tertial e. Underskottet uppskattades till z,z mnkr vid tertial z, men uppgick till r3,z mnkr
för är zor7. Kommunstyrelsen hade en bättre prognossäkerhet vid första tertialuppfölj-
ningen då en budget i balans prognostiserades, än vid andra tertialuppföljningen då pro-
gnosen var ett negativt resultat. Kommuns§,relsens resultat för helårei visade ett över-
skott på 2,6 mnkr.

Samtliga nämnder har haft en tillfredsställande kontroll av ekonomi och verksamhet ge-

nom regelbunden rapportering. Dock noterar vi att barn- och utbildningsnämnden och
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att nämn-
dens budget ska uppnå balans. Vidare kan vi inte se att kommuns§,relsen, barn- och ut-
bildningsnämnden, socialnämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har be-
handlat de särskilda uppdrag de har fått avfullmäIitige under året.

Reglementet för ekonomist,'rning i Npäshamns kommun ålägger nämnder och sty,relsen

att årligen anta en särskild plan för den interna kontrollen. Vidare anger reglementet att
rapportering av genomförd intern kontroll ska ske till nämnden i samband med bokslutet.
Vi noterar att barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden inte har
antagit någon internkontrollplan ffu zotT och att kommunstyrelsen antog sin internkon-
trollplan vid nämndens sista sammanträde för zor7.

Granskning av ansvarsulövande

2. Inledning
.i

Av kommunallagen och god revisionssed följcr att revisorerna ärligen ska glanska alla
styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar.

Kommunstyrelsen, nämnder och beredningal ska förwalta och genomföra verk-samheten i
enlighct med fullmäktiges måI, uppdrag och {öreskrifter samt lagar och förordningar i
övrigt. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och verktyg
för ledning, styrning, upplöljning, kontroll och rapportering.

i, , i,'r:rr..l .. r r.ri

Granskningen avser följande revisionstrågor:

. FIar uppdraget från kontmunfuIlnÅktige auseende ekonomi och uerksamhet upp-

fallts?

. Har kontrollen under året, d u .s nänrndens styning, uppfiljniry och kor:.troll,
u ar it tillfreds t älktnde?

Vi har i granskningen utgått från kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsberät-
telscr tör zorT samt styrelscns och nämndernas sammanträdcsprotokoll från zor7.

Granskningen ornfattar följande nämndcr:

o Kommunstlrelsen
. Barn- och utbildningsnämndcn
. Kultur- och fritidsnämnden
. Socialnämnden
. Miljö-ochsamhällsbyggnadsnämnclen.

Granskningcn har sakligl.retsgranskats av bcrörda.
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Granskning å. .isvarsutövande

C'
a). M &lstruktur o ch uppftljning
N1,näshamns kommun har ett dokument för mål och budget som sträcker sig från zorT-
zozo. Målstrukturen har gjorts om i sfte att tydliggöra fokus mot hållbar utveckling inom

kommunen. I kommunens dokument för mål och budget beskrivs att det är viktigt att det

finns en §dlig målkedja med mål på olika nivåer för att garantera att den politiska viljein-
riktningen når hela vägen ut i verksamheten.

Mål och budget innehåller tre kommungemensamma målområden och nio gemensamma

måI. Till respektive mål finns indikatorer som är rilctningsvisare. Nämnderna arbetar fram

måI, åtaganden och aktiviteter som tillsammans blir verksamhetsplanen för respektive

nämnd. Alla nämnder ska bidra till uppfullelsen av respekive mål uppsatta av kommun-

tullmäktige.

De kommungemensamma målområdena är:

o Ett ekonomiskt håIlbart Nynäshamn

- Mål r. u5.näsham$fäxer som kommun

- MåI z. Nynäshamn är en företagsvänlig kommun

- MåI 3. N1näshamns kommun bedriver en effektiv verksamhet med god service

och ett gott bemötande

- Mål +. Nyntishamns kommun är en attraktiv arbetsgivare

o Ett socialt hållbart Nynäshamn

- Mål S. Nynäshamn är attrakivt att bo, leva i och besöka

- MåI 6. Nynäshamn präglas av gemenskap och jämlika livschanser

- Mål 7. Alla bam och ungdomar växer upp med goda villkor för utveckling, lek

och lärande

o Ett ekologrskt hållbart N1,näshamn

- Mål 8. N1mäshamns kommuns verksamheter främjar utvecklingen av ett lång-

sikigt hållbart och klimatneutralt samhälle

- Mäl 9. Ny,näshamns natur- och kulturvärdenbevaras, förbättras och utvecklas

Enligt dokumentet för mål och budget är nämnderna s$diga att lämna uppföljningsrap-

porter, prognoser om måluppfyllelse och ekonomislit utfall till kommunstyrelsen vid tre

Granskning av ansvarsutövande

tillfillen per år. I den första tertialrapporten redovisas utfall, awikelserappott och en

ekonomisk prognos för helåret. Vid den andra tertialrapporten ska prognoser för både

mål och ekonomi redovisas. Vid helårets slut ska respektive nämnd/st1relse lämna en

verksamhetsberättelse som innefattar hela året.
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4. Gro;nskningsresulto:t
,d. r " f:f nr- u;;prdr«9,;*:t"/i"rim åeorrlmrurffiif{rmfifcf i*ye {rärse-

em rf*l s Jec}n(} rrri octr-a rre r"Icsgrm /aer up;S!/ trf f s ?
I matrisen nedan redogörs för respekive nämnds utfall vad gäller ekonomi (resultat i för,
hållande till budget) och verksamhet (bedömning av måluppfyllelse).

Granskning av ansvarsutövande

T-*

Nämnd/styrelsc Nämnden har
klarat ver.ksarn-
hetcn inom be-
vi§ad ekonomisk
ram (mnlc)

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Nämnden har klarat rnåluppfi,llelsen
för vcrksanilretelt

Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden exld

o Vatten och av-

lopp

Kommentarer:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redogör för ett negatirt ekonomiskt resultat om -
r3,e miljoner kronor vilket motsvarar en ekonomisk awikelse på cirka 3,6 procent av
nämndens totala budget för verksamhetsärel zor7. Barn- och utbildningsnämnden redo-
visar också ett negatirt resultat för verksamhetsåret 2ot7 om -4,8 mnkr vilket motsvarar
cirka o,7 procent av verksamhetens totala budget för året.

Vår generella bild av måluppfyllelsen för nämndernas egna mål är att det saknas en sdlig
bild av hur nämnden bedömer måluppfullelsen. Vi noterar att målen ofta har flera under-
liggande indikatorer som följs upp, men att det för flertalet mål saknas en bedömning av
målet i sin helhet. På så vis anser vi att det är svårt att bedöma i vilken grad nämnden har
fullgjort det uppdrag som fullmäktige delegerat vad gäller målen.

I Nämndens verksamheler, qldwive %tten och avlopp, redovisar ett undeslott om 13,2 miljoner kronor för år 2017. Hu-
wddelen av mdsskottet utgö$ av kostnads i pågående invoteringsobjekt som överförts till r6ultatet inom fastighetsav-
delningen.

Socialnämnden har utifrån tillmälrtiges
iiver'gripanrle 9 rnål formulerat r9 mål för
nänndcns verksamhet. Äv cle r9 mål som
förualtningcn har sat[ upp har r3 utviirde
rats i sin helhet. Samtliga mål har indikato
rer varav majoritetcn har löljts upp.
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Barn- och utbildnings-
nämnden

Kultur- och fritids-
närnnden

+a,6 rnnkr Konrmunstyrelserr harforrnulerat 9 mål
sum ntvärderas i sin helhet i kommuneus
verksamhetsberättelse. 6 av målen bcdöms
som delvis upp§'lltla och 3 av målen be-
döms som upp{yllda" Samtliga mål foljs upp
raa indihatorer.

+ o,5 mnkr
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Granskning a- .,rsvarsutövande

I tabcllcn nedan ledogörs för prognossäkcrheten per när.r.rnd i förhållandc till bokslut
2077.

Awikelse, nämnderna (mnkr) T1 (april) T2 (augusti) Bokslut

Granskning av ansvarsutövande

Vidare visar protokollsgranskningen att kommunst)'relsen rapporterar status över icke
verkställda beslut samt status över obesvarade motioner och medborgarförslag till kom-
munfullmäktige.

Det framgår även av protokollen att representanter från förvaltningen och kommunens
bolag kontinuerligt deltagit vid sammanträden och informerat kommuns§,relsen om
verksamheten.

Kommunstlrelsen presenterade i sin verksamhetsberättelse ett överskott på 2,6 mnkr.
överskottet kan till stor del härledas till ett överskott som en följd av byggbonus i form av

o,9 mnkr.

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelseförvaltningen (zor7-o9-zo) i uppdrag att köpa
tillbaka fastigheterna Grödby 1:S4 - 1:56 samt att mark- och exploateringschefen får full-
följa köpet och teckna köpebrw. Det framgår inte av verl<samhetsberättelsen att detta har
genomförts.

Ekonomisk uppfo$ning och uerksamhetsuppfi)ljning zotT

Itkonornisk uppföljning Verksamhetsuppföljning

2017-01-18: Ekonomichef rapporterar om Mål
och Budget 2o17-2o2o utifrån en ny skattepro-
gnos från SKL.

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera
förslaget till verksamhetsplan och internbudget
zorT för förtydliganden av dokumentet.

2017-02-$: Ekonomiavdelningen rappofterar att
ingen rnånadsupp{öljning finm för januari, nästa

månadsuppfölning görs efter februari månads

utgång.

Kommuns§relsen beslutar att godkiinna fiirsla-
get till kommumtyrelsens verksamhetsplan och

internbudget 2017

2o17-o2-15: Kommuns§Telsefömltningens
mark- och qploateringsenhet uppdras att ta
fråm rutiner för föryaltning av egendom.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfu llmäktige
att ett nltt fiirslag till bolagsordning för respek-
tive AB Nynäshamnsbostäder, Nynäshamns
Explmtering AB, Tegeltraven Holding AB god-
känns och foreläggs bolagsstämman för fastsläl-
lande.

2017-03-29: Ekonornichef, infomerar om kom-
muncns ekonomisha uppföljning.

lleslut om att fördcla budgeten enligt kommun-
dircktiirens Iörslag.

2017-03-29: Kommuns§relsen bmlutar att god-

länna verlcamhetsberättelse ftir 2016.

Kommunstyrelsen beslutar att foreslå till kom-
munfullmäktige att godkänna r.Nynäshamns
lrommuns årsredovisning för zo16 inklusive
barnbilaga samt 2. att VA-verlsamhetens resultat
på 4,8 miljoner kronor balanseras i internredo-
visningen för år zo16.

Rapport om obsvärade motioner samt mpport
om obesmrade medborgarförelag överlämms till

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Barn- o€h utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

+l-O -1,1 mnkr

+/-O +3,3 mnkr

-7,5 mnkr -3,1 mnkr

+/-O -0,15 mnkr

+2,9 mnkr -2,2 mnl<r

+2,6 mnkr

+0,5 mnkr

-4,8 mnkr

+/-o

13,2 mnkr

Kommentarer:
Vid en jämförelse mellan tertial r (Tr) och tertial z (Tz) är träffsäkerheten bättre i april
jämfört med augusti ör socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. I(ommunstyrel-
sen prognostiserade budget i balans vid tertial r och ett underskott vid andra tertialen. Vid
helåret visade kommunstyT elsen ett överskott om 2,6 mnkr. Barn- och utbildningsnämn-

'den prognosticerade underskott har under året minskat från 7,S mnkr till 4,8 kr. Vid terti-
al 2 prognostiserades dock underskottet till 3,1 mnkr. Miljö- och samhällsbyggnadsnämn-

den prognostiserade först ett överskott vid tertial r för att sedan övergå till ett prognosti-
cerat underskott i samband med tertial z. Underskottet uppskattades till z,z mnkr vid
tertial z, men uppgick till r3,z mnkr för år zor7. Vi noterar att miljö- och samhällsbygg-

nadsnämnden inte har gjort någon egen analys över prognossäkerheten.

,tr.2.2. [{r:t-tutttn"Lstqrt:lsen
Genomgång av kommuns§nelsens protokoll från sammanträden zorT visar att ekonomin
följs upp löpande under året. Uppföljningen har inte skett vid varje sammanträde men

kontinuerligt under året. Tertialrapporter, där en prognos för helåret framgår, har rappor-
terats till kommunstyrelsen. Vidare kan vi konstatera att verksamhetsplan, internbudget
och internkontrollplan för 2or7 hN behandlats och godkänts. Vid halvåret följde kom-
munstyrelsen upp hur arbetet fortskrider med internkontrollplan för samtiiga nämnder
samt deras egna. Vi noterar dock att kommunstyrelsen antog internkontrollplan för zotT
vid nämnden sista möte för zorT (zot7-tz-tg) med rapportering av internkontrollerna i
december. Internkontrollplanen innehåller en riskanalys. Internkontrollrapporten ska

enligt kommunens riktlinjer presenteras i samband med bokslut. Utfallet av internkon-
trollplanen rapporterades som bilaga till kommuns§relsens verksamhetsberättelse. Av
dokumentet går att utläsa att två av interkontrollerna inte genomfördes under zot7.
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I T

fullmäktige.

Balanslista över beslut frän kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ar-
betsutskott som ännu inte har verkställts beslu-
tas överlämnas till fullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommun-
tullmäktige att anta fiirslaBct till lildrepolitiskt
program för Nynäshamns kommun 2016-2026.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfu llmäktige
att anta förelag till reviderat reglemente för bi-
drag till studiefiirbunden i Nynäshamns kom-
mun.

201Z-o4-19: Att godkänna projektplanen för
zo16 års nyckeltalsarbete i Södertörmkommu-
nerna.

2ov-o4-19: Kommunstyrelsen beslutar att före-
slå fullmäktige att besluta, att godk)ärna årsredo-
visning zo16 för rspektive Nynåshamnsbostäder

AB inldusive dotterbolagen Tegeltraven AB och
Nynäshamm exploatering AB, Södertörns brand-
försvarsförbund, Söilertörns miljö- och hälso-

slryddsörbund och Samordningsförbundet Östra
Södertörn.

Kommunstyrelsen forclår kommunfu llmäldige
att besluta att valdistriksindelningen i Nynäs-
hamns kommun förblir oförändrad vid allmänna
valen 2018 och ul till Europaparlamentet 2019

enligt valnämndens fiirslag.

2017-05-81: Kommunstyrelsen bslutar att god-

kånna tertialuppfEningen (Tt) för kommunsty-
relsens verksamheler, perioden r januari - 3o
april zor7.

Kommunstyrelsen foreslår att kommunfu llmäh-
tigebslutar att:

- codkånna Tertialuppföljningsrapporten
för perioden rjanuari - 3o april zor7.

- Uppmanasamtliganämndersombe-
räknar ett underskottjämfört med bud-
get att vialta åtgärder fiir att uppnå en

ekonomi i balans

- Uppmam Miljö- och samhällsbygg-
nadsnämnden att till Tz rapporteringen
återkomma med redogörelse för hur
,iiverskottet inom VA-verksamheten ska

hanteras,

2017-06-21: Tfekonomichef informerar om att
resultatet efter maj för kommunen är 3o,7 mnkr
och prognosen fiir helåret är 19,6 mnkr. Detta är
en öreämring av prognosen från tertial r meil r,3
mnkr.

2017-06-21: Bslut om goilkännande av nuläges-

rapporten för sjukftånvaro i Nynäshamns kom-
mltn_

Kommunstyrelsen beslutar att i den fortsatta
budgetberedningen förorda Mål och budget ftir
år zor8 - zozr för Nynäshamns kommun.

2017-09-06: Tf ekonomichef informerar om
ftiljande ekonomiska uppföljning efter juli: Re-
sultatet efterjuli för kommunen är 36,e mnkr.
Prdgnosen för helåret är 22,5 mnl( attjämföra
med budgeterat resultat på 20 mnh. Detta är en
firbättring av prcgnosen frår tertial I med 1,5

mnkr.

Beslut att ge kommunstyrelsens ekonomiavdel-
ning i uppdrag att bställa SKLs analys av
N1mäshamns kommuns ekonomiska situation
och verksamhetens kostnader samt göra en be-
dömning av förutsättningarna ftir de närmaste
fem åren.

2017-o9-o6: Kommunstyrelsen beslutar att före-
slå kommunfullmäktige att anta förslaget till
Fördjupad översiktsplan för Nynäshamro stad.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfu llmäktige
att godkänna nya riktlinjer och krav {ör enskilt
vatten och avlopp i N1mäshamns.

Kommuns§relsen föreslår kommunfu llmäktige
besluta att:

- Anta s§Tdokument fiir det brottsföre-
byggande och trygghetsskapande arbe-
tet i Nynäshamns kommun.

- Upplösa det lokala brottsförebyggande
rådet.

Infomation om IT-säl€rhet och GDPR GDPR
står for General Data Prctection Regulåtion.

zorT-ro-25: Tf ekonomichef rapporterar om den
ekonomiska uppöjningen för september och
nämndernas prognoser.

Kommtrnstyrelsen beslutar att godkiinna tertial-
uppfiiljningen (Tz) for kommunstyrelsens verk-
samheter, perioden rjanuari - 3r augusti zor7.

2017-10-25: Kommunstyrelsen antar och anslu-
ter sig till den nya samverkansöverenskommel-
sen gällande kommunal energi- och klimatråd-
gining i Stockholms län.

2o17-r1-o1: Kommunstyrelsen fiireslår kommun-
fullmäktige att besluta om att:

- Fastställa skattesatsen för kommunals-
katten år 2018 till 19:85 k per sl€ttek-
rona.

- Fastställa Mål och budget för år zorS-
zozt för Nynäshamns kommun

zorT-rr-r5: Tf. ekonomichefinformerar om det
ekonomiska läget. Kommunens prognos efter
oktober är ett överekott på 16,3 mnkr detta är en
oforändrad prognm från september. Jämför man
oltoberprcgnosen med prognosen efter augusti
(tertial z) har en försämring skett med z,r mnla.
Prognotiserat helårsrsultat efter oktober är 3,7
mnkr under budgeterat resultat som är satt till
zo,o mnkr.

zorT-rz-r3: Ekonomin rapporterads genom en
jämförelse med andra Södertörnskommuners
helårsprognm genomfiirde och Nynäshamm
prognostiserade resultatfir helåret motsvarar-
ande 1,r % av sletter mh generella bidrag är
lägre än redovisade kommuners föwäntade re

2oU-12-14: Enhetschef HR-avdelningen infor-
merar om åtgärder med anledning av extern
arbetsmiuöutredning.

Kommunstyrelsen beslutar att ingå överens-
kommelse med Tlrmö kommun, Haninge kom-
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mun, Samordningsförbundet östra Södertörtr

samt med Arbetsförmedlingen Östra Södertörn
om fördjupad samverkan för nyanländas etable-
ring.

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelse-
förualtningens förslag till internkontrollplan för
kommuns§relsen zor7. Rapportering till kom-
munstyrelsen ska ske i december.

4.P.:1. Banr ttchutltildringsnön1ndetl
Det framgår av barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2017 att nämn-
den har tagit del av uppföljning av ekonomi och verksamhet under året i form av månads-
uppföljningar och tertialuppföljningar med prognos för helåret. Av protokollen framgår
även att representanter från verksamheten kontinuerligt under året har deltagit på
nämndsammanträden och informerat om verksamheten. Revidering av barn- och utbild-
ningsnämndens dokumenthanteringsplaner angående chattmeddelanden har genomförts

under året. Information har presenterats för barn- och utbildningsnämnden angående de
åtgärder och ageranden som fön/altningen vidtagit efter skolinspektionens granskning
2O15.

Av nämndens protokoll för zorT framgår att nämnden prognostiserar ett underskott för
helåret i både tertial r och z. Mer information om detta framgår i protokollsredovisningen
nedan. Månatliga budgetuppfciljningar anges ha skett liksom att kostnader setts över för
att nå budget i balans. Detta arbete följs även upp i nämndens verksamhetsberättelse till-
sammans med en sammanfattande analys för nästkommande år.

Redovisning av delegationsbeslut samt anmälningsärenden sker vid samtliga nämnd-
sammanträden.

Utifaån protokollen kan vi inte se att intern kontroll behandlats vid nämndssammanträ-

dena under år zor7. Vidare saknas en antagen plan för den interna kontrollen. Reglemen-

tet för ekonomistyrning i Ny,näshamns kommun ålägger nämnder och s§'relsen att årligen
anta en särskild plan för den interna kontrollen. Vidare anger reglementet att rapporte-
ring av genomförd intern kontroll ska ske till nämnden i samband med bokslutet.

Barn- och utbildningsnämnden fick i uppilrag från fullmäktige (zot7-rt-r4) att förutsätt-
ningslöst utreda hur mobil förskola kan införas i N1'näshamns kommun. Vi kan dock inte
utläsa att detta har genomförts under verksamhetsåret 2017.

Eko no mi sk uppfolj ning o ch u e rks amhet suppfi lj ning z o t 7

Ekonornisk uppföljning Verlsamhetsuppföljning

2017-o1-26: Verksamhetsplan, internbudget och

invoteringsbudget för barn- och utbildnings-
nämnden 2o17 antas.

2ot7-ot-26i Barn- och utbildningsföryaltningen
uppdras att genomföra företudie en med flera
alternativ ftir att fl),tta grundsärskolans och gym-

nasisärskolans verksamhet.

Barn- och utbildningsförualtnitrgen uppdras att

Granskning av ansvarsulövande

utreila frågan om hjärtstartare inom firrvaltning-
ens verksamheter.

2ot7-o2-2jt Barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsberättelse januari-dcember zo16,

tefi ialrapport 3, godkänns.

Bam- och utbildningsftimltningen uppdras att
planera och verlställa fl1tt av skolverlsamheter
från rch med hösten zor7. Planeringen ska inne-
fatta upprättande av en handlingsplan fiir en

budget i balans.

zorT-o3-23: Månadsrapport för februari öre-
drogs för nämnilen.

2ot7-og-2gi Miljö- och sarnhällsbyggnadsnämn-
den uppdras att bygga en ny fiirelola enligt för-
studie.

Revidering av barn- och utbildningsnämndens
dolumenthanteringsplaner angående chattmed-
delanden.

R?ätt att fatta gallrin8sbslut delegeras till admi-
nistrativ chef.

Beslut om ny modell fiir incidentrapportering.

2o17-o4-2o: Månadsrapport fi)r januari-mam

zorT godkänns.

Bam- och utbildningsföwaltningen uppdras att
till mmmanträdet i juni ge en ftirdjupad ekono-

misk redogörelse för Sorundas skolors under-
skott.

Bam- och utbildningsfönaltningen redovisar en

långsiktig plan för att få Sorundas skolors eko-
nomi i balans.

2o17-oS-1B: Barn- och utbildningsfösaltningen
uppdras att kartlägga och rapportera till nämn-
den - statistik ftir otillåten och problematisk
frånmrc för samtliga skolenheter i kommunen
under detta läsår.

2ou-o6-o8: Barn- och utbildningsföwaltningere
redovisning av verlsamhetsberättelsen för janu-

ari-april 2ou, tertial r, godkänns. NegatM r6ul-
tat redovisas på o,6 mnkr (o,z%). Årsprcgnos -

z,s mnkr (r%).

Redogörelse sker av ekonomi i Sorunda rektors-
område, effekter av resursftirdelningsystemet
och åtgärder som vidtagits och som framåt
kommer vidtas för att slapa budget i balans.

2o17-o8-24: Månaalsrapport ftir januari-maj

2017 goilkänN. Ett negativt resultat -2,6 mnkr
(o,9%) redovisas.
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2oa7-og-2tt Information angående de åttärder
och ageranden som föwaltningen vidtagit efter
skolinspektionens granskning zor5.

2017-10-26: Ekonomisk rapport för januari
september 2017 beslutas. Barn- och utbildrings-
nämnden redovisar ett positivt resultat för peri-

odenianuari-september +z,o mnkr (o,4 %).

2ol7-Lo-z6i Barn- och utbililningsnämnden
informeras om betygen för elever i årekurs 9 i
kommunen.

Beslut om godkännande av rapport om proble-
matisk skolfrånvaro mh att gå vidare med insat-
ser samt finansieringsmodell för detta.

2ot1-11-23i Ekonomisk rapport för januari-
okiober 2017 bslutas. Barn- och utbildnings-
nämnden redovisar ett positivt resultat för peri-

odenjanuari-oktober +o,r mnkr (o,or %).

Fördelningen av Migrationsverkets grund- och

schablonersättningar ör mottaganile av nyan-
lända personer godkänns.

zo17-tt-25: Barn- och utbildningsnämnden in-
formeras om GDPR. GDPR står för General Data
Protection Regulation.

Barn- och utbildningsforualtuingen uppdras att
ta fram riktlinjer för lorriär$änster och utreda
förtrtsättningarna för kommungemensamma
fömtelärare.

E{ter en genomgång av lultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll för år zorT
finner vi att nämnden har antagit verksamhetsplan, internbudget och investeringsbudget
för zor7. Vidare framgår det att nämnden har tagit del av uppföljning avverl$amheten
och ekonomin gcnom tcrtialrappoft er.

Anmälningsärenden och dclegationsbeslut rcclovisas som en stående punid vid nånndcns
sammanträden.

Utifrån protokollen kan vi inte se att intern kontroll behandlats vid nämndssammanträ-

dena under år 2017. Vidarc saknas en antagen plan för den interna kontrollen.

Ekonomisk uppföljning och uerksanthetsuppjöIjning zotT

Ekonomisk uppföIjning Vcrksamhetsuppföljning

2o17-o1-go: Kultur- och fritidsnämnden god-

känner ftimltningem redovisning av nämndens
verlsamhetsberättelse januari - deember zo16,

Tertiahapport 3.

Ifultur- och fritidsnämnden beslutar att anta

lotraltningens förslag till Verksamhetsplan,
internbudget och investeringsbudget 2017.

2017-o1-go: Kultur- och fritidschef redogör för
verlsamhetsberättelsen.

2017-04-24; Redogörelse av månailsrapport fiir
mars. Prognosen för helåret är ett nollrsultat.

2017-04-24: Beslut fattas avseende revidering av
nämndernas dokumenthanteringsplaner samt
förslag om delegering av nämndernas gallrings-

)
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bcslut.

2017-05-22: Kultur- och fritidsnämnden goil-
känner verksamhetsberättelse januari-april zor7,
tertial 1. Prognosen för helåret är ett nolh'6ultat.

2017-09-18; Beslut att godkånna firvaltningens
redovisning av Kultur: och fritidsnämndens
verksamhetsberättelse januari-au gusti zo17,
tertial 2. Prognosen ftir helåret är -o,r5 mnkr.

20 rZ -1t- o 6'. Kommunj urist informerar nämn-
dens ledamöter om den nya datas§ddsförord-
ningen. GDPR står fiir General Data Protection
Regulation.

2o1Z -12-tti Näm[dseketerare redogör kort över
verlsamhetsplanens fu nlrtion och uppbyggnad.

4.p.5. Sociubåtn.nden
Efter en genomgång av Socialniimndens sammanträdesprotokoll för zotT framkommer
att nämnden har tagit del av uppföljning av verksamhet och ekonomi under året. Ekono-
misk uppföljning har skett per månad och utifrån tertiahapporterna. I tertialuppföljning-
arna uppmanas verksamheter som prognostiserar ett underskott att vidta åtgärder för att
uppnå en budget i balans.

Anmälningsärenden och delegationsbeslut redovisas som en stående punkt vid nämndens
sammanträden.

Socialnämnden har antagit en internkontrollplan för 2017. Rappofi över resultatet av in-
ternkontrollen presenterades vid nämndens sammanträde 2018-o2-27.

Utifrån inkommen motion ger kommunfullmäktige (zor7-o6-t4) socialnämnden i upp-
drag att utreda förutsättningarna för att införa att vårdserviceteam inom Nynäshamns
kommuns iildreomsorg i enlighet med motionens intentioner. Vi kan dock utifrån det
material vi har fått till oss inte se att detta har utförts under zor7.

Ekonomisk uppJö$ning och u erksamhetsuppfoljning zotT

Ekonomisk uppföfning Verlsamhetsuppföljning

2017-01-24: Controller informerar kortfattat om
preliminärt bolslut för zo16.

Verksamhetsplan och internbudget för
2017 beslutades på socialnämndens
sammanträde 2o16-12-13.

zorT-oz-28: Socialnämnden beslutar att god-

känna ftirualtningero förslag till bokslut för 2016.
201Z-o2-28: Socialnämnden fiirmlår Kommun-
tullmäktige att anta förslaget till äldrepolitisld
program 2016- 2026.
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handläggningen av ensamkommande bam och

ungdomar.

Socialnämnden uppdrar till förualtningen att ta
fram ett funldionshinderpolitiskt program.

2017-11-21:Controllern och socialchefen informe-
rar om den ekononiska uppftljningen för okto-
ber 2017.

Socialnämnden beslutar att godkänm rapporten
och uppmamr ile verksamheter som beräknar att
ä ett undemkott att vidta åtgärder för att uppnå

budgetbdans.

2017-11-28: Genomgång avverksamhetsplan för
2018.

Socialnämden godkånner fiirdelningen av Mi-
gråtionsverl€ts grund- och schablonersättningar
för mottagande av nyanlända personer enligt
fi )rvaltningens förslag.

zorT-rz-rz: Socialnämnden beslutar att anta

internbudgeten för år zor8. Socialnämnden

borillägger föwaltningens ftirslag till verksam-
hetsplan för år zorB till nästa sammanträde.

2oV-12-12: Information om GDPR.

Socialnämnden uppdrar till fömltningen att
upphandla personlig assistans, som idag bedrivs i
kommunal regi, inom mmen fir lagen om offent-
lig upphandling.

4.2.6. Miljö- och sanlhällsbAggnadsnötnnden
Efter en genomgång av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll
2017 framgår att nämnden har tagit del av uppföljning av verksamhet och ekonomi genom

tertialrappofter samt månadsrapporter. Av protokollen framgår att nämnden har en stå-

ende punkt på samtliga sammanträden som innebär att förvaltningschefen informerar om

aktuella frågor som rör verksamheten samt att ledamöterna har haft möjlighet, vid stå-

ende punld, att informera om exempelvis verksamhetsbesök. Förvaltningschefen har
bland annat rapporterat om en genomförd krisö'rrning.

Redovisning av delegationsbeslut, meddelande, information angående kurser och konfe-
renser, rapport faån politiker samt rapport från förvaltningschefen finns med som stående

punliter vid samtliga nämndsmöten.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har antagit en internkontollplan för 2017. Riska-

nalys är inkluderad i internkontrollplanen. Awapportering av internkontrollplan har ge-

nomförts i samband med verksamhetsberättelsen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i samband med mål och budget för zorT fått
ett särskilt uppdrag från kömmunfullmäktige att enligt tidigare beslut (mål och budget

2o1g), där det utlovades en utölining med 35 % inom fixartjänsten för funktionshindrade
under 65 år. Utökningen kostnadsberäknas till o,z miljoner kronor och miljö- och sam-

Socialnämnden beslutar att godkånna patientsä-
l€rhetsberättelsen för 2016.

2o17-o3-28: Controller informerar om ekono-

misk uppföljning för februari zor7.
2017-03-28: socialnämnden godkänner fi)rslag
till internkontrollplan zorT för socialnämnden.
Vi noterar att det inte ingår någon rislanalys i
internkontrollplanen.

Beslut på r*idering av nämndernas doku-
menthanteringsplaner samt förslag om delege-
ring av nämndernas gallringsbmlut.

Socialnämnden antar uppftiljningsplan för äldre
och funktionshinders utfömre 2017/2018.

2017-04-25: Controller informerar om ekono-

misk uppftiljning för mars 2017.

Socialnämnden överlämnar socialföwaltningens
sldvelse som sitt remissyttrånile över Mål och

Budget 2o1B med ett antal äskanden utöver före-
slagen ram.

zorT-o5-3o: Socialnämnden beslutar att Bod-
känna förualtningens förslag till verksamhetsbe-
rättelse första tertialet 2017. I tertialrapporten
framgår ekonomiska analys per verksamhetsom-
råde. I rapporteringen framgår vilka verksamhet-
er som prognostiserar ett trnderskott. Social-

nämnden uppmanar även de verksamheter som

prognostiserar ett underskott att vidta åtgärder
för att uppnå en budget i balans. I tertialrappor-
ten ftir första Isartalet går att läsa att nämnden
gör ett positirt resultat på 9,4 mnkr för tertial 1

och att de prognostiserar ett +/-o resultat för
helåret.

2017-o5-go: Förualtningen informerar om akuta
boendelösningar för nyanlända.

2017-o6-20: Socialnämnden beshtar att god-
känna ekonomisk uppföljning avseende maj och

beslutar att juni månads ekonomiska uppfiiljning
inte genomförs.

zorT-o6-zo: Socialnämnden bslutar att uppdra
till föNaltningen att utreda hur frrvaltningens
lokalförsörjningsbehov ser ut fram till år zoz5.

Socialnämnden beslutar att uppdra till föryalt-
ningen att utreda hur ftirvaltningens arbete
kopplat till lokaler ska bedrivas.

zor.7-o9-26: Socialnämnden bslutar att god-
känna förualtningem fiirslag till verksamhetsbe-
rättelse andra tertialet zor7. Socialnämndeu
uppmanar även de rerksamheter som prognosti-
serar ett underskott att yidta åtgärder fiir att
uppnå en budget ibalans. De kostnader som ölct
i ftirhållande till prognosen i Tr är framförallt
personlig
assistare i egen regi, boendstöd odr plaerings-
kostnader inom beroenderården
och barn och unga.

zorT-o9-26: Socialnämnden beslutar att över-
lämna föwaltningens råpport till kommunfull-
mäLtige.

Socialnämnden beslutar att tillfälligt stoppa

fl,tten till Migrationsverkets anläggningar för
ensamkommande flyktingbarn som ftllt 18 år
under asylprocessen i awaktan på vidare för-
handlingar och eventuell övererokommelse med

Svenska lgrkan.

2017-10-24: Beslut att upphäva riktlinjerna för
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hällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra förändringen. Vi kan dock utifrån
granskat material inte se att detta har utförts under zot7.

Nämndens verksamheter, exklusive vatten och avlopp, redovisar ett underskott om 13,2
mi5-oner l«onor för år zor7. Huvuddelen av underskottet (ro,6 mnkr) utgörs av kostnader

, i pågående investeringsobjekt som överförts till resultatet inom fastighetsavdelningen.
Underskottet hos fastighetsavdelpingen är för helåret r4,8 mnkr och utgörs till största del
av investeringsutgifter som bland annat avser Ankarets förskola, 3,5 miljoner kronor och
Hoxla energiprojekt, 5,4 miljoner kr. Vidare anges i verksamhetsberättelsen att åtgärder
för att uppnå budget i balans inom fastighetsavdelningen blir att vidta åtgärder i investe-
ringsprojekt där initiala kostnader som behovsanalyser, förprojekteringar m.m. belastar
beställare och förs till investeringsprojektet endast efter att projektet är beslutat i respek-
tive nämnd.

Ekonomisk uppfiljning och uerksamhetsuppftljning zotT

Ilkonomisk uppföljning Verksamhetsuppföljning

Verlsamhetsplan och intembudget för zorT
antogs av nämnden 2o16-12-t',

2o17-o1-26:Föryaltningschefen redovisar munt-
ligt om aktuella frågor som rör nämndens verlr-
samheter.

2017-02-23:Förvaltningschefen redovisar munt-
ligt om aktuella frågor som rör nämndens verh-
samheter.

Beslut att uppdra till föryaltningen att utifrån
awikelserm som framkommit viil uppföljningen
av internkontrollplanen vidta åtgärder och åter-
rappotera till nämnden i samband med den
första tertialuppöjningen zor7.

2017-og-29:Föryaltningschefen redovisar munt-
ligt om aLtuella frågor som rör nämndens verk-
samheter,

zo t7 - o 4- z7 : Miljö- och samhällsbyggnadsnämn-
den godkänner ftirualtningens månadsrapport
mars 2017.

Miljö- och samhällsbyggnadsftirualtningen har
tagit fram en sammanfattande ekonomisk analys

fiir periodenjanuari - mars zor7.

Miljö- och umhällsbyggnadsnämnden antar
fötraltningens föslag till lttrande över mål- och

budgetremissen som sitt eget och överlämnar
yttrandet till kommunstyrelsen.

2cl7 - o 4-22 | Miljö- och sa mhällsbyggnadsnämn-
den antar fömltningens förslag till ny delegat-
ionsordning som ereätter den beflntliga, daterad
zo16-o4-zr, från och med dagem datum.

Förualtning*hefen redovisar muntligt om aktu-
ella frågor som rör nämndens verksamheter.

2017-oS-18: Uppöljning av internbtrdget och

verksamhetsplan, tertial 1 2017. I teftialrappor-
ten framgär att nämnden redovisare ett positi\t

2or7-o5-18: Miljö- och samhällsbyggnadsnämn-
den beslutar att: Ärendet återremitteras för att
förualtningen ska påbörja en risk- och sårbar-

) )))
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resultat meil 4,6 mnkr för tertial r och att nämn-
den prognostiserar ett positivt rsultat på 2,9
mnkr fiir helåret.

hetsanalys av internkontrollplanetr samt att
nämnden ska f;l ta del av fler doktrment samt ätt

fterligare arbete görs på förualtningen.

Milji! och samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att fiirslå kommuns§relsen att öreslå kom-
munfullmäktige att besluta om att anta Riktlinjer
och krav ftir enskilt vatten och avlopp i-Nynäs-
hamns kommun.

Förualtningschefen redovisar muntligt om aktu-
ella frågor som rör nämndens verksamheter.

2017-06-15: Muntlig budgetuppftiljning för peri-
oden januarimaj zo17 av verksamhetscontroller.

2o17-o6-15: Miljö- och samhällsbyggnadsnämn-
den bslutar att:

- Anta föwaltningens yttrande som sitt
eget och överlämna det till kommunre-
visionen.

- Uppdra till fönaltningen att i samband
med andra tertialuppftiljningen zorT
återkomma med ett reviderat förslag till
internkontrcllplan som bygger på en
dokumenterad rislanalys mh väsentlig-
hetsanalys.

- överlämna lttrandet till kommumtlrel-
sen som en återrapportering för hur
nämndem arbete med internkontrollen
fortskrider.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden goilkän-
ner fiimltningens balanslista från 7 juni zor7.

Förualtningschefen redovisar muntligt om aktu-
ella frågor som rör nämndens verksamheter.

zorT-o8-24: MiljG och samhällsbyggnadsnämn-
den goilkänner ftimltningens månadsräpport
maj zor7.

Miljö- och samhällsbyggnadsfömltningen har
tagit fram en sammanfattande ekonomisk analys
för periodenjanuari - maj zor7.

2o17-o8-24: Fötraltningschefen redovisar munt-
ligt om aktuella ftåBor som rör nämndens verk-
samheter,

2017-09-28: MiUö- och samhällsbyggnadsnämn-
den beslutar om att godkänna föwaltningens
uppföljning av nämndem verksamhetsplan och
internbudget, tertial z zorT och överlämna den
till kommunstyrelsen. Prognosen som nämnden
gör vid tertial z ftir helåret är ett underslott på
z,z mnkr,

- Uppdra till fiirualtningetr att fortsätta
att vidta åtgärder inom fastighasavdel-
ningen som ger budget i balam inom
området verksamhets fastigheter.

- Uppdm till fönaltningen att vidta åt-
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gärder som gör att stadsbyggnadsavdel-

ningens prognostiserade underskott om

r,5 miljoner l« inte fiiträrras samt upp-
dra till förualtningen att vidmakthålla
alet prognostiserade överskottet inom
förualtningsgemensamt och stadsmiljö-

avdelningen om r,5 miljoner kr.

Uppdrar till föwaltningen att fondera

årets beråknade öveskotl inom vA-
verksamheten samt återkomma med en

tillhörande investeringsplan som anger
vad de fonderade medlen ska använilas
till och när.

o,4 miljoner kr som kommunfullmäk-
tige har avsatt för detaljplaner används
för den löpande verksamheten på plan-

enheten.

2017-10-19: Milj(,. oeh samhällsbyggnadsnämn-
den godkänner förualtningens månadsrapport
september 2017.

20t7-1o-19: Föryaltuingschefen redovisar munt-
ligt om aktuella frågor som rör nämndens verk-
samheter.

2017-u-16: Miljö- mh samhällsbyggnadsnämn-
den godkänner förualtningens månadsrapport
oldober 2017,

2ou-u-16: Kommunjuristen infomerar om
GDPR.

Föryaltningschefen redovisar muntligt om aktu-
ella frågor som nör nämndens verlsamheter.

zorT-rz-o7: Miljö- och samhällsbyggnadsnämn-
den beslutar att: Återemittera förvaltningens
fi)mlag till nämndens verksamhetsplan, intern-
budget och internkontrollplan 2018.

2017-12-07: Förualtningschefen redovisar munt-
ligt om aktuella frågor som rör nämndens verk-
samheter. Föryaltningschefen rapporterar om en
genomförd krisövning.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkän-
ner fiinaltningens balanslista från 3o november

2017.

4.3, Komrnentoter
Vi kan konstatera att nämnder och styrelser delvis haft en tillräcldig kontroll under året.

Deras styrning, uppföljning och kontroll har varit tillfredställande när det gäller att lö-
pande hålla sig informerade om ekonomi och verksamhet under pågående år genom

nämndsammanträden. I de fall då nämnden har redovisat underskott altemativt progno-

stiserat underskott för helåret har detta följts av åtgärder för att återgå till budget i balans.

Dock har barn- och utbildningsnämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte

uppnått en budget i balans. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redoSör för ett negativt

ekonomisk resultat om -13,2 miljoner kronor vilket motsvarar en ekonomisk awikelse på

cirka 3,6 procent av nämndens totala budget. Barn- och utbildningsnämnden redovisar

Granskning av ansvarsutövande

också ett ncgati\'t resultat för verksamhetsåret 2ot7 om -4,8 mnkr vilket motsvarar en

budgeta'r'wikelse mcd ca. o,7 procent.

2o18-O4-o3

LinaOkson Anders IIägg
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Socialnämnden

Gransl«ring av s§n'ning octrr Xedning av äldleornsorgen
På uppdrag av de föfir'ocndevalda levisorema i Nynäshamns kommun har PwC
glanskat kommunens styming och ledniug av äldreomsorgen. Resultatet av
granskningen redovisas i bifogad mppolt.

Efter genomlörd granskning är den samlade revisionella bedömningeu att

socialnämxden i begriinsad utsträcl«dng säkerställer en gocl biståndsbedömning

genom cn iindamåLsenlig styrning och lcdning av densamma.

UtiI'rån den diaiog vi har halt mecl ledning och ordförande för nänLnden bör

nämnas a1t vissa åtgärder lcdan påbörjats alterr-ratil.t planerats in avseende de

ulvecldingsontåden som uppmiirksammats i granskningen. Medvetenheten om

och viljan att hantera de utmaningar som finns ger enli$ vår'bedömning goda

förutsättningar i det fortsafla utvecldingsarbetet. Mecl hiinsyn till detta

relcommenderar vi socialnämlden att:

. Säkra at1 det albete med egenkontroller som påbörjas under 2017 för
myncligheten och ulförare fortsl«idcl cnligt plan och att handlingsplaner

rned ti1thörande åtgärdsfötslag följs upp dä' brister Uppfirärks:urmtas.

. Säl«a att ledningen via befintligt velksamhetssystem på et1 mer effektivt
sätt kan få fiam uppgifter om exempelvis beviljade och tLtförda timmar på

handläggan'rivå.

" Överväga en mel slmk1uretad uppföljning av kvaliteten i upprättade

genom{örandeplaner', exempelvis genom att i stöfle utsträclariag se till
innehåll i upprä11ade genomförancleplan i rrämndens nuvarantle inlem,
kontrollalbete kopplat till onuådet.

" I kommande bedönrdng av lisker avseende myndighetsutövning särslcilt

beakta hur tidigare underbenanning/personalomsättning på

handläggarsitlan påverkat/påvelkar- förutsällningarna atl arbcta i enlighet

n'recl upparbetade rutiner och tillvägagångssätt.
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7. Srrrnrna:nfo'ttning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun
granskat styrning och ledning av äldreomsorgen. Granslmingen har avgränsats till
att granska myndighetsutövningen.

Efter genomförd granskning är den samlade revisionelia bedömningen att
socialnämnden i begränsad utsträckning säkerstälier en god biståndsbedömning
genom en ändamålsenlig styrning och ledning av densamma. De bedömningar som
tillsammans bildar underlag för den övergripande bedömningen av revisionsfrågan
följer nedan. Bedömningen av kontrollfrågorna görs på en fyrgradig skala: ej

uppfyilt, i begränsad utsträckning, till övervägande de1 eller uppfi,llt.

Kontrolhnål Bedömningoch ; : i.'11;'111;1

Sker en strukturerad

)

rcsulLaLcn tillräclJig grLrnd 1ör'all inilicra cn dislussion
l<r'ing hul Lrtlöillna bör'/slta ör'lrirlla sig iiil clcn bcviliacir:

ticlcn tid iruappoltcrling at ripp-sliattatl utti.ir('l ti(1.

\ridalc scl r.i ctt ulrrccl<lingsbciroi at kcintnrrmcns
uppiiilining ar. gcnonrltilanclc;rlar'lcr.soln ctL ltomplctnr:nl
och gliinc1 i ciiskussioucu l<r'ing bcviiiade timmal oclt

trl Jiit tlir titrttLrtt srrUrL ilIiIL:r.:r.

Det är'positirdr irtl det uurler irlel gelomfiilts åtgär'der som

säl<trställcl att dot gcnorultils st:'lrlit'Lrlr:r'aclc ut[iit'iunriitr-:n
pil olil<a nivircr clär urvnclighcteu pii cit tl,clligarc säLl. än

licli,qalc iil invoh,clad. U riti iiu r:år' criin'cnhcl gcl ctL

såc1art artctssätl goila för'utsiittningal att i god tid fänga

upp eventuella olJaL'heter ocli vid behov viilla åtgiii aler.

I begrän§ad utsträclaning
uppföljningoch iii'Lr. 11rlrl1Llrrirr1-iilallirrrtrrlirlilii:rr{,.rr:ilrlrr:orlr
kontroliavekonomi ljrirl."iirinslrirrtl:r.Lrrirlr.ijr :lot/'l.ilr)rlft),)ln:jlarLiiriaillli
och kvalitet? iiil ct.t ll,aLitcts- ot:lr uir.irllrllrrtstir.ll:ic srun 1ig..1r:r,i lil.i,:

rrrrril rir: lilav s,nr 1irrrrs, I'jr i1r'rrirrI rrt rlrr-:l-slrt'tr:tt oi:h
p,.rlslir;rlrirrsii Itiri n g lrin rli r lrr rr,] r i ll rliil i rri nlei r liil l l
r:oi[,li]iyiLr:1lr:ilr;rl.L.i)cllr;r'irirlrttligliivr':ttpiitcriiri
L'il'irl::liLinittl;:Lnr.i iiii tisl;1,::rlirirrr i rl:,lrL itrii)t i!i'tot;'.
\,'iliirLe litrrrs lrri:,ri' irli siil;cr.ri;11i:t rlirlljghcirill liir
lc,lrrirrl;,'r uii li'i rrl iirr:r',lllrrl.jclrr,-l slliisLiliut hclrnlli:il
\"(', lljir I lt] ra[s:]i rt,.'l lt.

l'li ir,rrtgt iPrtrLil riit'rt klqslli,.'rirs tlilllittoL irLl r:li:L i rrlil

iiilr:l ili :L ii tt lts tl ltrtt;:':'rr,r, ir:,,,'1, t illllirl;lii;
iir,;i'r1f ip11 11111' 1;il rtlrt rti' lill ri,l,li'l jri 111 r v lirtlil L:l ,rrl.
r.[.irrrr]'1ni. i [:.]r' lil rlrl vrhlillir r l l ii irlrlrlr sniilll r L i

lr, ilrriiri riupliii.jnin:: lrrlllisl.l 1:.,,rlrnfi+lt ilch lrtr:slttLr:t'r.
liii rriirrrrrr lrir ilri l rlL !l|clri rri rllli i;r lsl cl l« ppllt I ill
c:,,rilpi:lr,i:iirilrrL,-:r'irjiIrrltl ir,irrrilrliiIr'rrrrlcPlartr:t iil:liiLrlr[,.

Utifrån den dialog vi har haft med ledning och ordförande för nämnden bör nämnas
att vissa åtgärder redan påbörjats alternatir,t planerats in avseende de utvecldings-
områden som upprrärksammats i granskningen. Medvetenheten om och viljan att
hantera de utmaningar som finns ger enligt vår bedömning goda förutsdttningar i
det fortsatta utvecldingsarbetet. Med hänsgr till detta rekommenderar vi
socialnämnden att:

. Säl«a att det arbete med egenkontroller som påbörjas under zorT för
myndigheten oeh utförare fortsloider enligt plan och att handlingsplaner
med tillhörande åtgärdsförslag följs upp där brister uppmärksammas.

I
I
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Finns det riktlinjer,
rutiner och tillhörande
system för
mlndighetsutövning
som är kända och
tillämpas?

Ger handläggnings-
processens utformning
förutsättningar {ör
likabedömning och
rättssdl<er

hanilläggning?

Sker en strukturerad
uppföljning avbeslut
och av utörda timmar i
förhållande till beslut?
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TtIl övervägande del
\/i sr:r clct sr.rm positivt att nämnclcn iaststiillt r,iiglcilnirig
r.id bistiindsbeciörrr ningu: och rlel initiouet' av

Lollining;sbiila ulIt'vch såsoni skälig ]eluadsriivi\ osr,.

Vi uoterar atL clcl i 1le la lilitlirilcl och mliucr ['inus bchoy

ar. ttt L1'dliggiila niit'tloltuurcntcn rcyidcLats tle,h tvvcm.

\ri sor (l(r[ §-r)rrr vii<tigt att sarntiiga ntcrlatirotarc 1tå c[t cller'

annat siitt inr.olvcras ocir bicilal i I eviclclingsalbctct fiir
aIL ölia J«rnskqrcrr ou.r och tilLinipnilr.qcrr av li]rtlirticlna.

Till övervägande del

Glirusltuingen r.isirl att cle lblrncil:r clr:iatr:a i
handlii.q.qningerr i hrn.uclsrli iir uppl1,1ld.r.

Del är: positivt att veclovisa är'cntlechirgnilgar och

liollcgicl3 r'lr rr s l; rr irrg.;r l gcrrorrr [ör's.

Antalot avslugsirr:slLr1. iucliliolar iivclglipntrilt: a tt li'ågan

onr liitt till bistirrrd ahtivt. clisl<LrtcrLas iuorn nrl,rclighctcitt.

II1,nc[iglrctcn l-riil vcr{<a fijr al.t yia vcllisanilrctss-lrstclnct

kontinuclligt fli cn samlacl bilcl av cvcntuclla sliilluiiclcr
urclian ha:rclliiggalnzr lvsccnck: gcnonrsniLtligt bcriljacL tici

1:el bt'uliatc och nrånacl.

I begriinsad uts träclming
Upphiljnirrg av beslut och ar. utlöx1a timntar l<atr och böt'

uftccltlas l,ttcr'liP.aL e.

Väsentliga skillnadcr llnns i iniappolLelacl r.rtfär'd tid i
frilhiillande till tlen irqviljncle [iilen. I seruruanhiuget bör
siiga.s zrtt utclLagct av bcviljaclc ocir utk:r.tlit titrttiat i cleI

hiil firllot elclasL ar,soi eu cusldlc1 rrånacl, rillici girl att
resrLltal.r:L lrör'toll<as nrt:cl {ör'siktighct och stiillas i lelatiol
Lill hr-u sfol hcnrL jiirrstuttiiluren i.iL osr,. SarlLitligi ger'
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Säkra att ledningen via befintligt verksamhetssystem på ett mer effektivt sätt
kan få fram uppgifter om exempelvis beviljade och utförda timmar på
handläggarnivå.

Överviiga en mer strukturerad uppföljning av kvaliteten i upprättade
genomförandeplaner, Exempelvis genom att i stöne utsträckning se till
innehåIl i upprättade genomförandeplan i nämndens nuvarande intern-
kontrollarbete kopplat till område! givet att genomforandeplaner

upprättats.

I kommande bedömning av risker avseende myndighetsutövning särskilt
beakta hur tidigare underbemanning/personalomsättning på

handläggarsidan påverkat/påverkar förutsättningarna att arbeta i enlighet
med upparbetade rutiner och tillvägagångssfl6.
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z. Inledning

Enligt 4 kap r § Socialdänstlagen har den som inte själv kan tillgodosc sina behov

eller ltan få den tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin

försörjning och livsföring i öwigt. Den enskilda ska genom bistånd tillförsäkras en

skälig ler.nadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller henncs

möjligheter att leva ett självständigt liv. Insatser från hemtjänsten ska ges för'att det

ska vara möjligt för denna all bo lwar i det egna hemmet.

Aila personer som uppfattar sig ha ett behov av stöd har inte rätt till bistånd,

däremot finns ailtid rätten att få sin ansökan om bistånd prövad. llätten {öregås av

en pröraring, där myndigheten stär för bedömningen av hjälpbehovet samt beslutar

om lämplig insats. Bedömningen görs av en ml.idighetsföreträdare som har att

avgöra vem som har rätt till bistånd och i vilken form denna hjä1p slta utgå.

Nämnden som ansvarar för hemtjänst har ett ansvar för att säkerställa en rättssäker

biståndsbedömning. Eftersom äldreomsorgen är en väsentllg verksamhet som med

sin ornfattnirrg påverkar invånarna och kommunens ekonomi är det angeläget att

dct finns en väl fungerande s§T ning och ledning av verlaamheten.

Om inte socialnämnden säkerställt en ändarnålsenlig s§a'ning och ledning av

mlardighetsutövning/biståndsbedömning finns risl< för en rättsosäker

biståndsbedömning för den enskilde. För kommunen kan dven eventuella brister i
ledning och s§,rning av myndighetsutör'ning/biståndsbedömning leda tiI1 ökade

kostnador i form av exempelvis högre volymer och högre personalkostnader/-

tjänsteköp. I väsentlighets- och riskanalysen {ör zorT har revisorcrna bl a noterat

att andelen äldre med behov av hjälp ökar relativt laaftigt' Nämnden har även

antagit ett äldrepolitisht program samtidigt sorn rnan albetat med kvalitetsfrågor.

Sammantaget bedömer r:cvisorerna att detta motiverar en granskning inom

området.

'L

Revisorerna i N},näshamns kommun har gett PwC i uppdlag att granska

komurunens s§T ning och ledning av äldreomsorgen m.ed fokus på

myndighetsutör,ningen. Den övergripande revisions{rågan [ör'granskningen är:

Säkerstdller socialn.ämnden en ändarnålsenlig st11'ning och ledning au

äldreotnsorgen?

För' att besvara granskuingcns överglipande revisionsfråga har föIjande

kontrollfrågor varit styrandc för gransluingen:

. Finns det riktlinjer, rutiner och tillhörande system 1ör myndighetsutör'ning

som är kändu och I illärrr|as

November 2017
Nynäshamns kommun

. Ger handiäggningsprocessens urformning förutsättningar för likabedömning
och en rättssäker handläggning

. Sl<er en strukturcrad uppföljning av bcslut och av utförda timmal i
förhållande till besiut

. Sker en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomi och kvalitet
j.:,-,, :. -:..)-r.l:l _.,.,

Granskningen är avgränsad till socialnämndens ansvar avseende

biståndsbedömning inom äldreomsorgen.

För granskningen har socialnämndens ordförande, socialchef, avdelningschef

ml,ndighet tör ä1dre och funl<tionshinder, lrvalitetsufuecidare,
verksamheLskoordinator samt ett urval av biståndshandläggarc inten{uats.

Granslmingen har utöver intemjuer genomförts genom dokumentstudier av

relevanta må1, riktiinjer och rutiner. Över dessa finns en förteckuing i bilaga l. Även

alrtuell statistik över ekonomi, vollmel och beslut har inhämtats. En aktgranskning

av to[al[ 15 äLenden har gjorls.

Granslaringsrapporten har varit förcmål för faktakontroll.
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.Der' Myndig hets enheten ftr iildr e o ch

funl ctionshin der o rnr ä de t i
Ng niish o:rnrls I co rnrnurt

Socialnämnden i Nynäshamns hommun ansvarar för myndighetsutövningen och att
denna sker på ett likvärdigt och rättssäkert sätt. Det är' även nämndens uppdrag att
säl<erställa att verl<samheterna hat'en god lrvalitet gerom uppföljning av de utförare
som rärnnden har avtal och överenskommelser med. Det är nämndens ansvar at[
ä1dre invånare i Nynäshamns hommun för service, omsorg och vård enligt
Socialtjänstlagen (SoL).

Myndighetsenheten ä1dre och funktionshinderområdet har fem

biståndshandläggare som tar emot ansökningar, utredningar, bedömer och beslutar

om hemtjänstilsaiser och särsldlt boende. Handläggamas ansvarsområden är
rLppdelade enligt brukarens födelsedatum. Totalt har varje handläggare ca 115-12o

ärenden, vård- och omsorgsboendeärenden ej inräknadc. Vidare finns en gruppchef

som inte handlägger egna ärenden utan cnbart leder medarbetarna i det dagliga

arbetet, deltal i nätverk i sylte att hålla sig och sina kollegor uppdaterade i al<tuella

frågor etc.

Utöver handläggarna finns inom v0rksamheten en vår'dplanerare. En

bostadsanpassningshandläggare samt en avgiftshandläggare som

organisationsmässigt nyligen flytta[s över direkt under avdelningschefen istället för
under gruppchef för äldrehandläggarna.

De insatser som ges inom äldreomsorgen prövas efter vilket behov som finns med

hänsyn tagen till den enskildes hela livssituation.

.:. ,l.;...1'.',:i.1,' ,t, . ..:. :'.,,

År zo16 uppgick socialnämndens nettokostnader till 454,3 rnnl<r. Resultatet för
nämnden var ett överskott på 6,2 mnl«, vilhet främst uppges bero på rninskade

kostnader för försörjningsstöd. För l<ommunens äldreomsorg var zot6 års resultat -

r,3 mnl« jämfört med budget. Underskottet kan bland annat härledas till ökade

volymcr inom hemtjänst samt Försäkringshassans avslag för personlig assistans för
brukare med stora omvårdnadsbehov vilket, enligt myndighetens arbetsplan för

zot7, ledde till kraftigt ökade kostnader för NlT räshamns kommun.

I socialnämndens verksamhetsplan för zorT framgår att kommunen har en ökande

andel invånare över Bo år, vilket innebär en ökad efterfrågan på äldreomsorgens

insatser. För att möta detta har kommunen under zo16 utökat med sju platser i
vård- och omsorgsboende. Med stöd av statliga stimllansmedel hal rnan kunnat

öka bemanningen {ör att fölbättra kvaliteteten inom de områden man anser att

behoven är störst, exempelvis trygghetspatrull, ökad nattbemanning och förstärkta
rehabiliteringsresurser på vård- och omsorgsboenden.

I jämförelse med eor6 års budget har äIdreomsorgen för zorT fått en ökning om 4,5
%, från r98,r mnkr till zo7,o mnkr.

Enligt uppgifter som framkommer i granskningen har myndigheten for äldre och
funktionshinderområdet under zo16 arbetat med att tydliggöra befintliga uppdrag
och att faststäila årliga prisnivåer som är gällande. Detta i syfte att fördela
resurserna rättvist sä attvarje brukare får enjämlik service och omsorg.
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4" Granskrtingsresultctt

:,-t:; ,;,,,',,,: . | ,.

För clenna granskning har vi tagit de1 av riktlinjer och rutinet for socialtjänstens

insatser inom hemtjänst, daguerksamhet och särsftilt boende enligt
socialtjiinstlagen i Nynoslm.rnns kontrnlat. Dokumentct är antaget av

Socialnämnden zoo8-or-29 och reviderat zo15-o6-16, SON § Z+. FIär besl«ivs en

r,ägledning vid biståndsbcclömningar och definitioner av tolkningsbara uttryck
såsom skälig ler,nadsnivå. Vidare preciseras hur handläggning och dokumentation
ska ske. I dokumentet preciseras vad sorrr rnenar med hjdlp i hemmet av personlig

karalrtär och av servicekaralrtär, samt när en söl<ande bör bedömas ha rätt till
sådant stöd.

Nlnräshamns kommun har' även riktlinjer och rutiner för irtdiuiduell planering och

dctlatmentalion au genomfirattdet au insatser inont öldreontsorgen. Arbetet med

dessa riktlinjer inleddes 2oo7 av Nestor Fou-center' och

äldreornsorgsl'örvaltningen i Nynäshamns komrnun. fuktlinjerna ämnar att vaLa

vägledandc för hur insatser ska planeras, doltumenteras och följas upp för att
säl<erställa omsorgstagarens rättssäkerhet och inflltandc.

Utöver ovanståendc dokument har hommunen åverr riktlinjer for augifter inom
äldreomsorg och funktionshinderområdet, där det bland annat framgår vilka
insatser som ingår i högkostnadss\yddet respektive inte gör det, vilka avgifter som

iir helt kostnadsfria, hur beräkningen av avgiftsutry,rnmet går l-i1l etc.

Enligt de intenjuade finns riktlinjer och rutiner sarnlade i en digital mapp som

upplevs svär att hitta i. Dol<umentet finns även i fi,siska pärmar och man uttlycker
osälterhet avseende dolcumcntens al<tuaiitct.

Vid inter{uer framl<ommer att ctt arbete med att se över och revidera ri}<tlinjerna

har påbörjats inom enheten då de nuvarande upplevs som något diffusa att arbeta

efter samt i högre grad omfattar vård- och omsorgsboende än hemtjänst. Sftet med

revideringen är' bland annat at[ få riktlinjerna att harmoniera med det nya

arbetssättet IBIC".

. . .;. i il:it,,lll

Enligt uppgifter som fratnhommcr i granskningen har myncligheten för ä1dre och

Iunktionshinderon'rrådet by'tI verl(samhetssystern och har under 2o16 afbetat för att

komma bäLtre i fas med att överensstämma digitalt med de fusiska akterna. Man

1 Nestor FoU-center arbetar med forskning och utveckling och Nynäshamn är en av
huvudmännen.
2 lndividens behov i centrum
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anser rloch att albetet rned att få vcrlcamhetssystemet att fungera optimalt behöver

forlsäLLa.

ti.1..2. ieri.rjtti.it.ir;.i)

Vår bedömning är att l<ontrollmåiet till övervägande del är upp{yllt. Det är positi\t
att nämnden Iastställt vägledning vid biståndsbedömningar och definitionel av

tolkningsbala uttryck såsom skälig lomadsnivå osv. Då personalomsättningen inom

ml,ndigheten för äldre och funl<tiorrshinderområdet tidigare varit förhållandevis
hög är det av yttersta vikt at[ samtliga medarbetare på elt eller annat sätt involveras

och bidrar i revideringsalbetet för att öka kunsltapen om och tillämpningen av

dessa. Dokumenterade, kända och tillämpade rihtlinjer och lutiner är ett viktigt
verl§g för s§rning och ledning av äldleomsolgen.

,....t. -il 
. ': ; ;. i-,.,,,:':' - ;l;r: . ',. :ll r'r,ii-:'j ,'i:
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I socialnämndens verksamhetsplan för zorT l1-fts vikten av att fortsätta arbetet med

att se över handläggningsprooesserna avseende personer med komplexa behov och

hur förwaltningen på bästa sätt mötcl dessa. Detta anses viktigt bland annat utifrån

kommunens vision mönnislcan fore sust:emet sombland annat innebär samordnade

insatser.

Det har inte varit möjligt att få ut en jämförelse av statistik ut verksamhetssystemet

f<ir att synliggöra eventuella skillnader meilan handläggarna avseende

genomsnittlig beviljad tid per brukare och månad. Avseende antalet unika brukare

fördelat per handläggare framgår del" av tabellen nedan.
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Av tabellen framgår att antalet bnrkare per handläggare varierar mellan 1os

brukare upp tili 124 stycketr. Den som har 1o5 ärenden hil även ansvar som lots för
verksamhetssystemet, vilket förHarar den något lägre ärendemängden. Utöver de

fem handläggare som redovisas här finns ytterligare en handläggare med ansvar för
samtliga vårdplaneringar, särskilt boende, korttidsvård och dödsboärende till dess

att dessa avslutas. Därutöver flnns ytterligare en avgiftshandläggare som även

anwarar för trygghetslarmsärenden.

4.2.2. I tor Ldläg gtringspt'ocessan

Handläggarna ger vid intewjuer uttryclt för att det inte alltid finns tidsutrymme och

möjlighet för personliga besök i samband med uppföljningar. Mot bakgrund av

detta genomförs uppffining av exempelvis serviceinsatser som städ, tvätt etc., upp
via telefon vartannat år.

I syfte att bland annat säkra likabedömning finns inom enheten veckovisa

ärendedragningar, ledda av gruppchef. Under dessa tillfiillen har handläggarna

möjlighet att ta upp ärenden de anser svårbedömda elier av någon anledning vill
rådfråga sina kollegor i, även om de själva har delegation för beslutet.

lirendedragningarna sldtar även till att skapa samsyn och sprida kunskap melian

kollegorna.

Vid inten{uer framkommer att framförallt ledsagning varit ett område där man

sal«rat vägledning i bedömningen. Dock upplevs det ha blivit bättre sedan en

gruppchef tillsattes och man genomför regelbundna ärendedragningar en gång per

vecl<a. Det flnns således ett {orum för'att disl<utera frågor bland annat i syfte att
närma sig en mer likvärdig biståndsbedömning.

För att säkerställa en rättssäl<er handläggning har kollegiegranskningar börjat
genomföras inom myndigheten äldre och funlrtionshinderområdet. Granskningen

sker enli6 en mall framtagen för detta och omfattar exempelvis frågor som

huruvida det tydligt framgår när ansökan inkom, vilken utredningsmetodik som
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använts, vilka insatser den enskilde har samt viil<en bedömning som gjolts och vad
den grunclal sig på. Antal och andel avslagsbeslut kan ge en övergripande indikation
pii följsamhet till uppsatta riktlinjer och rutiner. N},näshamns kommun avslog
under zor6 nedanstående antal ansökningar:

. zz avscende seMce

. 4 avseende personlig omvårdnad

" 7 avscende ledsagning

. I avseende dagvelksamhet

. Tavseendeväxelvård

. 7 avseende horttidsboende

. 26 avseende vård- och omsorgsboende

Socialnämndens delegationsordning är senast reviderad i socialnämnden 2ot6-12-
t3. Delegationsordningen reglerar bland annat vern som har delegation att göra vad
i ett ärendes olika skeden. Exempelvis framgår att ansvarig handläggare har
delcgation att fatta beslut om bistånd i form av hemtjänst enligt 4 kap. r § SoL om
maximalt 3o timmar per vecka, medan gruppche{ är delegat vid besiut överstlgande

3o timmar per vecka.

,,,.2.:). ',t,riit,': ;i:,:;ii)ri i haittiliiqqitiii(!:;l.t'i):tt,!;,,;t.tt
I intervjuer fi'aml<ommer atl mlmdigheten äIdre och funktionshinderområdet hal
varit föremål för relativt stor personalomsättning de senaste åren och att
uwecldingsarbete därför har fått stä tillbaka. Då även chefstjänster har varit
vakanta och vissa chefer vadt på plats endast undel en kortare tid, har - enligt
interujusvar - s§tningen och ledningen inte varit helt tydlig. Att skapa stabilitet i
gruppen samt förbätha struirturer och förutsättningar för myndighetsutör.ningen
uppges ha prioriterats sedan man blev fulltaliga.

Dnligt uppgiller sorn liamkommer i granskningen har- ingen av Nynäshamns
kommuns handläggare inom det granskade området arbetat längre än två år på

nuvarande albetsplats.

: ::.,,.'l it,,., ts.t. titt,l
Inom ramen för granskningen har en mindre aktgranskning av totalt 15 akter
genomlörts. Alctgranshningcn har utgålt utifrån nedanstående frågor-:

r. Finns al<tuell ansökan - shriftlig eller muntlig?
z. Finns bcslut som täcker heLa ansökan?
3. Finns aktueil skriftlig utredning med aktuellt beslut?
4. Framgår det Iör vilken tidspcriod beslutet är' avsetl?
5. Flamgår det vem som är beslutsfattare?
6. Ar beslutet i enlighet med delegationsoldningen?
7. Framgår det av dokumentation/utledning motiv till beslutet?
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B. Finns genomför'andePlan?

9. Finns uppföljning av genomförandeplan?

I aktgranskningen noteras inga större brister. Däremot noterar vi att även om
samtliga granskade besiut innehåller motivcringar, kan clessa i vissa fall utvccldas

och förtydligas, fr'?imst i avseende om huruvida beltovet l<an tillgodoses på annat
sätt. I fyra av t5 aktel saltnas aktuell genomförandeplan.

,,: ....)... . tltrL:tinititt-t.t

Vår'bedömning är alt kontrollmålet till övervägande del är upplyllt. Gransl<ningen

visar alt de formolla delarna i handläggningen i huvudsal< är uppfyllda. Givet den

personalomsättning som varit ser vi positirt på de veckovisa ärendedragningar: och

kollegiegranskningar som nu genomförs. Samtidigt bör kontinuerligt säkerstälIas

att exempelvis är'endedragningat'na nlttjas på bästa sätt, är chet'siedda och ger

önsl<ad ef l<t. Vi uppfattar även att antal avslagsbeslut övergripanrle indiltelar att

frågan om rätt till bistånd aktivt diskuteras inom myndigheten.

f)et har: inte varit nlöjligt att få ut en jämförelse av statistik ut verhsamhetssysteme[

för att qtrliggöra eventuella sldilnader mellan handläggarna avseende genom-

snittlig beviljad tid per brultare ocli rtånad. Vår bedörnning är att mlndigheten bör

verka för att via verl<samhetssystemet ltontinuerligt få en samlad bild av uppgifterna

ovan. Uppgifter som med fördci kontinuerligt ltan ligga till grund Iör öskussion vid

exempelvis ärendedragningar osv.

Avslutningsvis vill vi bctona den uppenbara rislt som tidigare personalomsättning

medfört kopplat till möjligheten att bygga upp ett strukturltapital i organisationen

ocir förutsättningalna att upprätthålla samt sälterställa likabedörrrning ocl'r en

rättssäker handläggning. Den period av underbernanning som varit bör därför'

särskilt bealttas vid exempelvis kon-rmande risltanalysarbete och ligga till glunci för'

kommande prioriteringar ocl.r vägval i det fortsatta uWecldingsarbetet inom

mynclighe[en.

I

, _-:,:-, -

rj .l).i. ul;u2g,!;iii1g itLi i:?uiti(Lil! i;iiliit.:ti'
2ot6 va\ totalt 6,5 procent av befolltningen i kommunen som är' 65 år eller äldre

beviljats herntjänst I or-dinärt boende. Det var samma siffra som år zol5 och en

ökning jämftirt med zo14, då motsvarande siffra var 5,2 procent.

Via den offentliga statistiken notelar vi atl de beviljadc/beräknade herrljänst-

timmarna i oltlinärt boende i Npräshamn har ökat från 34 timmar till 4r,5, mellan

zorr och 2016. Under periodcn har systemet för beräkning av nycl<eltalet ändrats,

vilket han påvcrka utfallet, men det bör ställas i relation till utvecldingen i länet och

i jäinförbara kommuner. I jämforelse rned sautliga andla jämförelsegi'upper

beviljas fler Limmar hcmtjänst i Nlmiishamn, vilket även framgår av tabellen nedan.
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Lagen om valfrihet (LOV) är sedan 2oo9 införd inom hemtjänst i kommunen. Det

finrrs totalt fem privata ut{örare i nuläget och kommunens interna produktion sorn

får'elsdttning av kommuncn för att ufföra tiänster, och aLt den som blivit beviljad
stöd får möjlighet att själv välja utförare. Förfrågningsunderlaget för hemtjänst
enligt LOV har reviderats och gä1ler från za77-o4-27.

I tabellen nedan framgår det genomsnittliga antalet beviljade hemtjänsttimmar per

månad för kommunens privata utlörare uti{rån de uppgifter vi tagit del av via den

uppföljning och åtgärdsplaner som genomförts under maj/juni år zor7. Det
genomsniltliga antalet timmar per brukare och rnånad valierar mellan 36 och 55,6
timmar. I:Iär är det framförallt den utför'are som har rninst antal brukare (r4
stycken) som arwiker sett ti1I antalet beviljadc timmar jämfört öltiga utförare.
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Fördelningen av antalet beviljade tirnmar per månad uppdelat på egenregins tre
hemtjänstgrupper framgår inte av genomförd uppföljning och åtgiirdsplan.

4.3.3. Lrtfiird ticl tJörhållartde till beuiljad ticl
Ersättningen till utförarna utgår för udörd tid. Respektive utförare fidler månadsvis
i en excelfil för utförd tid som slcickas till ml.ndigheten för äldre och funktions-
hinder. Inrapporterad tid gås igenom av avdelningschef där inrapporterad tid ställs
i förhållande till beviljad tid.

I september år zorT beviljades sammanlagt cirka 18 4$ timmar, varav 15 BS1

timmar utfördes. Inom egen regin beviljades cirka 7 893 timmar,varav 6 o44
timmar utfördes. Inom den externa regin beviljades cirka 10 S22 timmar, varav 9
3o7 timmar utftirdes. Sett till antalet beviljade samt ufförda timmar är den externa
regin större än egen regin i Nlnäshamns l<ommun.

pcl ntånad lrppdelat per lrernl.iärrsttrtfi rarc

'l'abcll 4. A:rtlel utfiird av bcvil-iad tid (scptcrnber rir 2017)
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Tabellen ovan visar andelen utförd av beviljad tid i september månad år 2ot7. Av
diagrammet framgår att 83 procent av den beviijade tiden (inom både egen och
extern regi) udördes under september månad fir zor7. Inom egen regin utfördes 77
procent av den beviljade tiden, attjämföra med den externa regin där BB procent av
dcn beviljade tiden utfördes.

Tabelien nedan jämför andeien utförd av beviljad tid för september månad år zorT
mel1an de olika utförarna i egenregin och den externa regin. Biand enheterna inom
egenregin (Balder, Staden och Landet) varierar andelen utförd tid mellan 74-81
procent. Inom den externa regin varierar andelen utförd tid mellan 78 - 94 procent.
Generellt sett har utförarna i extern regi en högle andel utförd tid än utförarna i
egenregin.

'ilrlrr:ii 5. i\.t1rir.l ijillir.-l l,. l l|iii,irl titl-;:r ili;iir.li;.,t i:ri.;rrl',t,i-.:r: jlr,:Dt;)
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Tabellen ovan visar vidare att hemtjänstenheten Balder inom egenregin har lägst
andel utförd tid av beviljad tid (74 procent). Högst andel uförAtia av mUtiaa tia
har Tredje handen i den externa regin (94 procent). Skillnaden mellan dessa två
hemtjänstutförare är 20 procentenheter. Den genomsnittliga andelen utförd tid

850/"

80%

754Ä

70%

65%

60%

910/. 91%

87%

81%

El 78%

i,l tl f'C
[.] I ] ljjlilII
t. t I t-r.".tl,'i I I I'Jil I I lr"'l

')*"
November 2017
Nynäshamns kommun
PwC 

)

November 2017
Nynäshamns kommun
PwC

99

16 au 22

100

3450

.

2

2700

l

1


