
uppgfu till 8g procent totait sett. Inom egenregin är den genomsnittliga andelen
utförd tid 77 procent, attjämföra med den genomsnittliga andelen i extern regi som
är 88 procent.

4.5.4. Uppföljring au beshd ocll qenonlföt'andeploiler
Vid intervjuer framkommer att direlrtiven man har att förhålla sig till är att
uppföljning av beslut sha ske en gång per år. Det uppges dock variera mellan
handläggarna huruvida man uppfylier målet elier inte. I verksamhetssystemet är det
möjligt att förIänga besluten tre gånger. Förlängningav beslut sher i regel när
uppföljning inte hinns med.

Genomförandeplan ska upprättas av utförare tillsammans med brul<aren. Planen
ska ha inkommit via kommunens verksamhetssystem till myndigheten senast inom

3o dagar efter att insatsen påbörjats. De intervjuade handläggarna ger dock uttryck
för att genomförandeplaner och verkställighetsjournaler ofta salmas från
utförarhåil. Ansvaret för att sdkerställa att genomförandeplan upprättas åligger
myndigheten.

Utifrån den uppföljning av hemtjänstufförare som genomförts och efterfö1-ande

åtgärdsplaner som genomförts under maj - juni zorT framgår att samtliga utförare
haft utmaningar med att säkerställa att genomförandeplan och verkställighets-
journal återfinns i verlaamhetssystemet Treserva. För egenregin framgår till
exempel att andelen akuella genomförandeplaner som återfinns i systemetvarierar
mellan 37,5 procent och 77 procent. Vi noterar även från genomförda stickprov att
det där i fyra av t5 akter saknas aktuell genomförandeplan.

4.3.1. Utf&'arntöten
Fyra gånger per år träffas representant från myndighet och berörda utförare för att
föIja upp avtal och ha en dialog om exempelvis vad som hänt sedan senaste mötet.
En gång per termin deltar även handläggarna vid utförarmötena. Att kontinuerligt
ha en dialog med udörarna har enligt de intervjuade förbättrats väsentligt det
senaste året och här avses framförailt myndighetens medverkan,

4.3,2 Bedönuirw
Vår bedömning är att uppföljning av beslut och av utförda timmar kan och bör
utvecklas ytterligare. Vi noterar bland annat väsentliga skillnader i inrapporterad
utförd tid i förhållande till den beviljade tiden. I sammanhanget bör sägas att
utdraget avbeviljade och utförda timmar i det här fallet endast avser en enskild
månad, vilket gör att resultatet bör tolkas med försiktighet och ställas i relation till
hur stor hemtjänstutföraren är osv. Samtidigt ger resultaten tillräcldig grund för att
initiera en diskussion kring hur utförarna bör/ska förhålla sig till den beviljade
tiden vid inrapportering av uppskattad utförd tid.

Vidare ser vi ett uwecldingsbehov av kommunens uppföljning av genomförande-
planer som ett komplement och grund i diskussionen kring beviljade timmar och
utförda timmar samt insatser.
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Avslutningsvis ser vi positivt att det under året genomförts åtgärder sorn

säkerställer att det genomförs struhturerade utförarrnöten på olika nivåer. Från de

gemensamma utförarmötena, möLena med enskild utförare och möten kring enskild
brukare. Utifrån vår tidigare erfalenhet ger ett sådant arbetssätt goda

förutsättningar att i god tid fånga upp eventuella oldarheter och vid behov vidta
åtgärder.

Av Nlrräshamns kornrnuns årsredovisning för zor6 framgår att man under året
utförde närmare 19o ooo timmar hemtjänst (över 65 år). I snitt var 19S pcrsoner
boende på vård* och omsorgsboende samt korttidsboende varje dag. Detta innebär
stlax över 7t ooo vårddygn. 6z personer var i genomsnitt inskrima i
dagvclksamheten inom äldreomsorgen varje månad"

I socialnämndens verksarnhetsplan för zorT går att läsa att äldreomsorgen ska vara
anpassad till de äldrc och att mötct med den ä1dre ska ske utifrån dcnnes
förutsättningar. För'att tillmötesgå detla menar man atL en god personalkontinuitet
inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst är en kvalitetsfråga sorr i möjligaste
mån bör prioriteras. Utifrån brukarperspektivet ska samverkansfol'mer foftsätta att
utvecklas på såväl grupp- som individnivå och verksamheterna behöver fortsätta att
arbeta med kvalitetsregister, e-tjänster och värdighetsgarantier.

I socialnämndcns vcrksamhctsplan 1ör zorT framgår att fördelningen av resurser
inom äldre- och funktionshinderområdet kan ske med stöd av analysverl§get
"Kostnad per brukare". På så sätt menar man att rnan i högre grad garantelar en

l<ostnadseffektiv och lwalitetssäkrad resurstilldelning.

I sammanhanget kan även nämnas att ett större l<valitetsarbete utfördes under
zo16, det val revidering av förfrågningsunderlage[ enligt LOV. Här föfiydligades/-
utvecldades bland annat kvalitetsluav och förtydiiganden har även gjorts i avtalet
gällande biand annat varningar och här'ning.

t!.lj.1 ,)\itt'cr:.:iiiii-,kl pi'otji'eili (Litii.rijt:t ,;tv;.i.,t!itnöltttcla

Nynäshamns kommun har e[t äldrepolitiskt prograrrr 2076-2026, antaget av

socialrråmnden och beslutat av kommunfullmälrtige, som besl«iver hur politikerna
planerar att utveclda dldreomsorgen, hur framtidens behov ser ut och vilka vägval

kommunen står inför när det gäller vård och omsorg av äldre. Prograrnmet är
tvärpolitislt och ska vara styrande för kommunens ver*samheter. Det framgår att
programmet sträcker sig över en tioårsperiod men ska uppdateras vid bchov och

minst en gång per mandatperiod.

1!..j.a).. g,,1,,tit:tjtri;,,r1 ot: r:l«tnrtitti
Av årsredovisning för zo16 frarngår att resultatet {öl socialnämnden var etl
överskott på 6,2 mnhr, vilket kan härledas tilI fortsatt minsltade hostr:adel för
för'sörjrringsstöd samt 1ägre kostnadel för institutionsvård (exldusivc

ensamkommande) för baln ooh unga.

November 2017
Nynäshamns kommun
PwC

't 01

18 av 22

102



Volymerna för hemqiänsttimmarna för brukare över 65 år har fortsatt att öka under
året, trots att antalet platser på vård- och omsorgsboende ökat.

Behovet av insatser inom området äldreomsorg har gradvis ökat, liksom antalet
beviljade hem§änsttimmar. Antalet brukare har dock inte ökat. I genomsnitt var
hemdänsttimmarna per vecka 6,r fiir män och 7,r för lwinnor,

Under Bo16 hade tre personer plats på externt vård- och omsorgsboende och totalt
köptes 16 dygns korttidsvistelse externt. En utökniag med 7 platser inom vård och

omsorgsboende innebar ett mindre behov av att köpa korttidsplatser.

Sedan zor4 kan vidare nämnas att kommunen arbetare tillsammans med
Ensolution, kostnad per brukare, för att bättre kunna följa detaljerade kostnader på
ärendenivå. Fönnltningen upplever att de därigenom får fler dimensioner att filja
upp, vilket bättre foljer utvecldingen och förs§utning av behov inom målgrupper.

Resultatet används även bland annat som grund till Beställarplan.

4,4.1. Intent kontroll
För zorT finns en internkontrollplan för socialnämnden. I planen finns ett antal
kontrollmål beskrivna, tillsammans med umedd ansvarig, &ekvens och metod fijr
kontrollen. För handliiggning inom äldreomsorgsområdet framgår av planen att
internkontroll sker genom myndighet åililre och funktionshinders
kvalitetsuppfö§ning.

I soeialnämndens verksamhetsplan {ör 2017 framgår att arbetet med
kvalitetsledningssystem och kvalitetsrutiner påbörjades i december zor4 och

planeras vara färögställt och implementerat under 2017. Vid intervjuer
framkommer att arbetsutskottet i augusti 2017 fattat beslut att ett digitalt
kvalitetsledningssystem ska köpas in. Vi har i granskningen tagit del av dokument
som tagits fram avseende egenkontroll inom föwaltningen. Arbete med
egenkontroller påbörjas under eorT och ska leda till en handlingsplan med
åtgärdsförslag. Vi noterar att manualen för egenkontroll berör flertalet områden,

bland annat huruvida samtliga medarbetare har kännedom om socialnämndens mål
odr om enheten arbetar aktM utifrån socialförvaltningens kvalitetsledningssystem'

Utförarverksamheterna har blanil annat att svara på om man erhåller skriftlig
utredning (uppdrag) i god tid innan verkställigheten av insatsen samt om samtliga

brukare har en genomförandeplan.

För socialföwaltningen finns en manual för egenkontroll, med syfte att kontrollera
att verksamheten uppfyller bland annat kvalitetsledningssystemets luav, riktlinjer
och rutiner samt allmänna råd och föreskrifter (SoL, I§S, HSL, AML med flera).
Enligt manualen sker genomgången en gång per år och genomförs av chef samt
medarbetarrepresentant.

Uppfö§ningen har genomförts av avdelningsehef myndighet iildre och

funktionshinder, kvalitetsutvecklare gdllande insatser enligt Socia\iänstlagen och
av medicinskt anwarig sjuksköterska, MAS, gällande Hälso- och sjukvårdslagen,

UppföIjningen har bestått av ftirannonsetade besök i verksamheterna, vilket
innebar cirka en halvdag i var verksamhet. Metoden har varit intervjuer med
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verksamhetschef och någon ur personalgruppen (gruppledare, omsorgspersonal,
sjuksköterska och/eller annan som verksamhetsdrefen valt att ha med), alt
granskning och översyn av awikelser, synpunkter och ldagomål.

Vid planeringen utav uppfö\lningarna har det varit viktigt att försöka att ta tillvara
chefers kunskap och kännedom om verksamheten. AIla verksamheter har efter
tillsyn fått en åtgärdsplan. Antalet krav på åtgärder är varierande.

4.4.2. Bed"ötnning

Vår bedömning är att nämnden i begränsad utsträckning siiherstäilt en tillräcHig
uppftiljning av ekonomi och kvalitet med fokus på kvalitetsområdet. Vår
uppfattning är att myndigheten för äldre och funktionshinder under år zorT gjort
en omstart fiir att få till ett kvalitets- och utvecldingsarbete som ligger i linje med de
krav som finns. På grund av chefsbyten och personalomsättning har däremot
uppföljningen för år zo16 blivit eftersatt. Det har naturligt även påverkat

förutsättningarna för riskbedömningar inför år eov. Förutsail att nu påbörjade och
pianerade aktiviteter genomftirs och att tid avsätts för nödvändig analys av resultat
är det samlade intrycket att socialnämnden då kommer att få tillräcldig information
avseende såväl verksamhetskvaliteten och den ekonomiska utvecklingen.

På övergripande nivä konstateras att det i allt våisentligt finns en fungerande och
tillräcldig övergripande struktur för uppföljning av kvalitet och ekonomi. Hiir är det
då avslutningsvis viktigt att nämnden säkrar att beslutad uppfciljning faktiskt
genomförs och presenteras för nämnden och att eventuella brister kopplat till
exempelvis hanteringen av genomförandeplaner åtgärdas. Finns även behov att
säkerstiilla möjligheterna för ledningen att få ut mer detaljerad statistik ur befintligt
verksamhetssystem.
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Verksamhetsplan zotT socialnämnden Nynltshamns kommun (antagen au
so cialnämnden 2 o 16- 1 2 - $)
Åtgärdsplan Uppfi§ning au hemtjitnst i Nynäshamns kommun utifrån
LOV, firfråg ning sunderlag eo t6 (arbetsmaterial daterat zo t7-o 5-zz)5. Bilago

Vi har tagit del av

. Årsred.ouisning zot6

. Plen-fi),r' internlantroll for' soeidnämnden' i Nynashamrs kommun eotT
(daterad zot7-o7-oz)

. Äldrepolitiskt program (antaget au KF zotT-o4-tg)
- Socialnämndens b okslut med u erksamhetsb er öttelse 20 16

. Arbetsplan Polf Myndigheten jör tildre och funktionshinder
S o cia!ft5ru altning en (ej dat er ad)

. Kostnad per brukare Äldreomsorg och funlctionshinder Nynäshamns
kommunUfallzots

. I*dningssystem fir sgstematiskt laalitetsarbete Socialforualtningm
Nynöshunns kammttn (antag et au socialnämnden zot7-tz- t7)

Vidare har vi fått del av f<i'ljande riktlinjer, rutiner och uppfoljningsdokumentation:

" Autals- och uerksamhetsuppfoljning zotT hemtjänst (arbetsmaterial

daterat zotz-o7-o6)
. Beställarplan fir Myndigheten äIdre och funktionshinderomrädet

Nyn(uhamns kommun zotT (prislista och internbudget antagen au

s ocialnämnden 2 o 1 7' o 2- 2 B )
. MaIl för kollegiegranskning Myndighet äldre och funktionshinderomrödet

Nyniishamns kommun
Mallfor uppfoljning LOV hemtjönst Nyniishamns kontmun

M anual eg enkontroll inom socia!ftru altning en (daterud 2ot7- o B- 29)

Priserfi)r äldreofiBorgens uerksamhet Nynäshamns kommunfr o m 2017-

o4-o7
Riktlinjer f)r augifter inom äldreomsorg och funktionshinderamrådet i
Nanäshamns kommun (reuiderade 2077-02-22 och ersätter riktlifier från
zoo4-o8-ot)
Riktknjer och nttiner for indiuiduell planering och dokumentation au

genonfirandet au insatser inom iildreomsorgen i Nyntahamns kommun
(ej daterode)
Rikthnjer och rutiner fi)r socialtjänstens insatser inom hem$änst,

daguerksamhet och särskilt boende enligt socialljänstlagen i Nyn(tshomns

kammun, Myndigheten fir äldre och funktionshinder (antagna ou

s o cialndmnden 2 o o 8 - o L - 2 g, r eu ider ade zo t s - o 6 - t 6)

Rutin for htalitetsgransl<ning au u erksamhet (dater ad. zo t7-oz- t 7)

Socialnämndens deleg ations or dning (antag en au socialnämnden 2 01 3- o 1 -

eg, reuiderad zo14-o9-23, 2 o15-12-og samt 2o16-12-fi)
So cialnämnden T t z o t 7 ( dat er ad. z o t 7- o 51 t )
Tjdnsteörende firslag anskffiingsbesluf Slrofsys (ej daterat)

20t7-12-12

And.ers lIiigg Fredrik ]fl1orkstedt

Uppdragsledare

t
I
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NYNÄSHAMNS KOMMUN
Revisorerna

2oL7-49-27

www.pwc.se KS zorT/o4otltg3-2

Kommunstyrelsen
Bam- och utbildningsniimnden
Socialnämnden

Granskning av statliga ersättningar inom flyktingmottandet

PwC har på uppdtag av de ftirtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun

genomftirt en granskning av Kommunstyrelsens, Socialnämndens samt Barn- och

utbildningsnämndens hantering av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet

och mottagandet av nyanlända rned uppehållstillstånd. Gransl«ringen syftar till att

besvara foljande revisionsfråga: Säkerställer berötda niimnder en ändamålsenlig

hantering av statliga ersättningar ftr flyktingmottagandet? Resultatet av

granskningen tåmgår av bifogad rapport.

Vi ser det som allvarligt att det synes saknas ett politiskt stäIningstagande king
fijrdelning av grund- och schablonersättrring. Revisorema finner det högst

angeläget att det finns politiska beslut till grund ör inriktningen på

integrationsarbetet samt hur resurser ska fiirdelas mellan olika nåimnder och

verksamheter,

Revisorerna önskar Kommunstyrelsens, Utbildningsnämndens och

Socialnämndens samordnade svar på hur det säkerstiills att kommunen söker och

erhåller de sta;tsbidrag man har tiitt till kopplat tili flyktingmottagandet och

mottagandet av nyanliinda samt att redovisningen iir rättvisande och upprättad

enligt god redovisningssed. Revisorerna önskar även styrelsens och niimndernas

syn på de iakttagelser och rekommendationer som redovisas i rapporten. Svaret

ska vara revisorerna tillhanda den 8 december 2017.

För Nynäshamns kornmuns revisorer
,'j

)

Göran Palmedal
Ordliirande

För l<ännedom:
Komtrullirllmäktigcs presidiurn

)

Charlotte Erdtman
Helena Richardsson

September 2o1Z
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Gmnskning av statlig- rättningar inom 1,, -,ngmottagandct Granskning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet

Sc;rnrnc:nf,o:ttning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun genomfört
en granskning av kommunstlrelsens, socialnämndens samt barn- och utbildningsnämn-
dens hantering av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. Granskningen q,ftar till
att besvara följande revisionsfråga: Säkerstiiller berörda ndmnder en öndamålsenlig
hantering au statlig a ersättning ar fir flykting mottag andet?

Granskningens kontrollmål bedöms nedan:

Kontrollmål Bedömning

Det finns ändamålsenliga rutiner för att identifiera er- Delvis uppfyllt
sättningsgilla kostnader, samla in underlag och upprätta
ansökan om statliga ersättningarinom flyktingmotta-
gandet.

Det finns politiska beslut om hur schablonersättningen
ska fördelas mellan kommunens verksamheter.

Ej uppfyllt

Den statliga ersättningen tillfaller den verksamhet som
har haft kostnaden för insatsen.

Delvis upp{yllt

Periodisering av de statliga ersättningarna sker enligt
god redovisningssed.

Kan ej bedöma

VåLr samlade bedömning är att kommunstyrelsen, socialnämnden samt barn- och utbild-
ningsnämnden inte på ett fullt tillfreclsställande sätt säkerställer en ändamålsenlig hante-

ring av statliga ersättningar för flylitingmottagande.

Rekomrnendrr,tianer
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi berörda nämnder att:

. Säkerställa att det finns dokumenterade och kända rutiner för återsökningsproces-
sen av statliga ersättningar från Migrationsverket. I rutinerna bör redovisningen

av ersättningen tydliggöras. Huruvida det ska finnas föwaltningsövergripande ru-
tiner för återsökningen bör ffias inom respektive förvaltning.

. Säkerställa att det finns fler tjänstemän med kännedom om återsökningsprocessen
för att minska sårbarheten och personberoendet.

. Inkludera återsökningsprocessen i nämndens risk- och väsentlighetsanalys inför
kommande års internkontrollplan.

. Politiska beslut tas avseende fördelningen av grund- och schablonersättningarna
för att tydliggöra de politiska ambitionerna och prioriteringarna gäIlande integrat-
ionen av nyanlända i kommunen.
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Granskning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet
Granskning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet

o Slutföra kartläggningen av kommunens kostnader för flyktingmottagandet och

mottagandet av nyanlända för att säkerställa att ersättningarna tillfaller den verk-
samhet som har haft kostnaden.

l

7. Inledning
.l

Det kommunala flyktingmottagandet baseras på överenskommelser med staten och finan-

sieras till viss dei av statsbidrag. Den statliga ersättning som kommunen har rätt till regie-

ras i ett antal för'ordningar. Olika bestämmelser gällcr för mottagna före respektive efter r
december zoro, samt för asylsökande.

Vissa ersättningar, såsom grundersättning och schablonersättning, utbetalas per automa-

tik enligt folkbokföringsuppgifter. Andra ersättningar behöver kommunen ansöka om

särskilt. Om kunshapen om ersättningsreglcrna brister och rutinel saknas riskerar kom-

rnunerr [ör'lola r'ält till clsä[tning.

t'

Granskningen sl,ftar till att besvara följande revisionsti'åga:

Säkerställer berörda näntnder en iindamålsenlig hantering au statligo ersättttiryar fir
flyktingmottaganclet?

i. ,'.!i ) :\' tij ' lt I

Iakttagelserna bedöms gentemot följande revisionskritericr:

. Förordning (tggotg2il om statlig crsättning för flyktingmottagande m.m. (ErsF) -
upphävdes i samband med det nya ersättningssystemet.

Förordning (zoo2:1u8) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (asylersätt-

ningsförordningen) - upphävdes i samband med det nya ersättningssystemet.

Förordning (zoro:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
(NyErsF) - upphävdes i samband med det nya ersättningssystemet.

Förordning (zo14:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invand-

rare som ges tiII vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden * upp-

hävdes i samband med det nya ersättningssystemet.

Förordning (zor7:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Kommunala redovisningslagen.

Rådet för kommunal redovisningsrekommendationer.
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Granskning av statlig. iättningar inom r,- ,rngmottagatrdct

För att bcsvara revisionstiågan har följande kontrolhnål varit vägledande:

I(ontt'olbnäl r - Det tlnns änclamålsenliga rutiner för att identifiera ersättningsgilla
kostnader, samla in underlag och upprätta ansökan om statliga ersättningar inorn flyk-
tingmoLtaganclet.

Kontrolbnd.l 2 - Det liuns politiska beslut orn hur schablonersättningen ska fördclas
mellan kommunens vcrhsamhcter.

I{on/o".ollmål3 - Den statliga ersättningen tillfällel den verksamhct som har haft l<ost-

naden för' insatsen.

Korl.tr.ollrn&I 4 - Periodisering av de statliga ersättningarna sker enligt god redovis-
ningssed.

Granskningen avgränsas till att omtatta kommunsty,relsen, socialniimnden samt barn- och

utbiiduingsnärnnden. Granskningen omfattar ersättningar från Migrationsverket.

rl

Granskningen består av bådc dol<urnentanalys och interyjucr. Följande moment har gc-

norrrförts inom ramen för granskningcn:

o Analys av relcvanta styrande och stödjande dokument avseende kommunens han-

tering av statliga ersättningar inom flyktingmottagandct

o Interwiu mcd kornrnundirektör, Kommunstyrelseförvaltningen

o Intcrvju med tillförordnad kanslichef, tidigare flyktingsamoldnaLe, Kommuns§-
rclseförvaltningcn

o Interwju n'rcd tiilför'oldnad törvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen

. Intcrvju med förvaltningschef, Socialförvaltningen

o Intervju med avdelningschcf familj och individomsorg, Socialfiirwaltningen

o Interr.ju med gruppchef IFo balu och unga, Socialtörwaltningen

o Gluppintervju med tillförordnad ekonomichcf och tillförordnad controller, Kom-
munstylelseförvaltningen

Rapporten har sakgranskats av dc intewjuade.
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Granskning av statliga ersättningar inom flyltingmottagandet

a, Lagar och regler o:useende stqtliga
ersättnir.g0;r

Kommunet har rätt till statlig ersättning från Migrationsverket för vissa av de kostnader
som uppstår i samband med kommunens flyktingmottagande samt för mottagande av
nyanlända med uppehållstillstånd.

En del av de statliga ersättningarna betalas ut utan ansökan. Dessa kallas automatiska
ersättningar och innefattar grundersättning som delas ut till alla kommuner för motta-
gande av nyanlända samt schablonersättningar som betalas ut utifrån folkbokföringen.
Grundersättningen betalas ut i början av året och för zorT uppgår grundersättningen till
224 ooo kronor.

Utöver grundersättning för mottagande av nyanlända erhåller kommuner en månatlig
schablonersättning som betalas ut kvartalsvis under de första z4 månaderna. Utbetal-
ningen görs till den kommun där personen är folkbokftird och kan alltså fördelas på flera
kommuner om personen flyttar under de z4 månaderna. Schablonersättningen varierar
beroende på personens ålder samt ankomstdatum, se tabel nedan. Kommuner som till-
handahåller god man till barn som fätt permanent uppehållstillstånd erhåller en engångs-
schablon uppgående till 30 ooo kronor per barn.

,!-ll+!*X4s1t:ry:r* ri^g&: Igtlgsg,ld" !" laq t"!49_.
Förutsättning Schablonbelopp

Kommuner erhåller även en årlig ersättning på 5oo ooo lconor för mottagande av en-
samkommandebam.

Det finns även ersättningar som kommunen måste ansöka om, Dessa kallas återsök-
ningsbara ersiittningar och innefattar faktiska kostnader samt schabloniserade ersätt-
ningar. Detta kan exempelvis vara:

o Kostnader för insatser enli6 SoL och LSS för dldre och funktionshindrade med
uppehållstillstånd och kommunplacering.

. Ekonomislit bistånd för nyanlända som är förhindrade att delta i Arbetsför-
medlingens etableringsplan.

. Schablonersättning för förskola, skola och gymnasium (undervisning, visst stöd
och skols§uts).
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Granskning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet

o Ersättning för faktiska kostnader avseende extraordinära skoll<ostnader för barn

och ungdomar med stödbehov.

o Ersättning för vissa hy'reskostnader kommunen haft för bostäder som stått tomma

i väntan på anvisade personer.

Den statliga ersättningen från Migrationsverket regleras av föIjande förordningar:

. Förordning (r)go:gz7) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. (ErsF).

Denna förordning reglerar ersättning avseende personer med uppehållstillstånd
mottagna före december zolo - upphävdes i samband med det nya ersättningssy-

stemet.

o Förordning (zooz:rrr8) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (asylersätt-

ningsförordningen) - upphävdes i samband med det nya ersättningssystemet.

r Förordning (zoro:rrzz) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
(NyErsF) - upphävdes i samband med det nya ersättningssystemet.

o Förordning (zot4:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invand-

rare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden - upp-

hävdes i samband med det nya ersättningssystemet.

. Förordning (zot7:rg3) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Den r mars zorT trädde den nya bosättningslagen i kraft vilket innebär att alla kommuner

ska kunna ta emot nyanlända för bosättning. De som kommer att anvisas till kommuner-

na för bosättning är nyanlända som vistas i Migrationsverkets anläggningsboenden samt

kvotflyktingar. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens

storlek, arbetsmarknadsläge, hur många nyanlända och ensamkommande barn som

kommunen redan tagit emot samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen,

Regeringens avsilrt med lagen är att kommuner som har en god arbetsmarknad, stor be-

folkning, Iågt mottagande av nyanlända och förhållandevis få asylsökande ska ta emot fler

nyanlända än kommuner med sämre förutsättningar.

Regeringen har även fattat ett beslut om ett n]'tt ersättningssystem för ensamkommande

barn och unga vars regler framkommer av förordning(zot7:rg3) om statlig ersättning för

asylsökande m.fl. Det nya systemet började gälla r juli i år, vilket innebär att de tidigare

förordningarna upphävs. Kostnader som uppstod innan det nya ersättningssystemet

trädde ikraft ersätts enligt tidigare regler till och med den 3r december zor7.

Det nya ersättningssystemet innebär bland annat att kommuner erhåIler en automatisk

schablonersättning om 5z ooo kronor per anvisat barn och avser asylsökande ensam-

kommande barn och unga som kommunen har ansvar för' Denna ersättning ska täcka

kostnader för transport till anvisad kommun, god man samt kostnader inom socialtjäns-

ten. Inget mer specifikt anges avseende överförml,ndarens kostnader som tidigare ersattes

för faktiska kostnader. För alla ensamkommande barn under rB år erhåller kommunen

även en automatisk ersättning på r35o kr per dygn.

Septenrber 2017
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eD
J. Or g clnis qtion kring Jly kting u erk-

s cltrnheten i Nyniishannns kornrnurt
I slutet av år zor4 valde socialförvaltningen att utse en flyktingsamordnare. När motta-
gandet av asylsökande personer ökade under hösten zor5 valde kommunen att flytta över

tjänsten till kommunstyrelseförvaltningen i början av år zo16. Syftet var att samla ansva-
ret för kommunens gränsöverskridande frågor inom flyktingmottagandet på ett och
samma ställe. Flyktingsamordnaren hade ett övergripande ansvar för de automatiska
schablonersättningarna och försö1cte tillsammans med en av kommunens ekonomer skapa

en överblick över dessa. Flyktingsamordnaren genomförde även utbildningsinsatser inom
kommunen där syftet var att sprida kunskap och information om schablonersättningar
och hur de kan användas på bästa sätt. Flyktingsamordnaren har inte haft i uppgift att
samordna återsökning av kostnader från Migrationsverket utan detta ansvar har ålagts

respektive förvaltning.

Tjänsten som flyltingsamordnare är numera vakant och kommunen håller på att se över

hur rollen kan uwecklas i framtiden. Kommunen undersöker även om flyktingsamord-
ningen ska utgå från någon annan förvaltning än kommunstyrelseförvaltningen.

I samband med det ökande flyktingmottagandet valde även kommunen att upprätta en

samverkansgrupp bestående av representanter från kommunens samtliga förvaltningar.
Till en början genomfördes regelbundna samverkansmöten, men eftersom organisationen
var uppbyggd utifrån en krissituation och främst arbetade operativt försvann intresset för
samverkan i samband med att den akuta loisen avtog.

En av de frågor som fått mest uppmärksamhet är boendelösningar för ensamkommande

barn och unga samt nyanlända som anvisats till kommunen. N},näshamns kommun har
tidigare haft en överenskommelse med Migrationsverket avseende både mottagande av

nyanlända med permanent uppehållstillstånd och ensamkommande barn. I samband med

det nya kvotsystemet/anvisningssystemet för ensamkommande barn och unga tilldelas
kommunen ett fördelningstal. Nynäshamns kommuns fördelningstal är o,289 promille av

det totala antalet asylsökande ensamkommande barn och unga lil är zot7. Trycket på

kommunen att ta emot ensamkommande barn har sedan början av 2016 avtagit.

Däremot har det skett en tydlig ökning av mottagandet av kommunplacerade nyanlända

med uppehållstillstånd. På grund av kommunens svårighet att placera nyanlända i bostä-
der har kommunen inte tagit emot det antal som ålagts dem. Under år zo16 hade kom-
munen ett fördelningstal på ro4 personer, men kunde inte uppfylla kraven på motta-
gande. Mottagningstiden förlängdes sedan från två till $,ra månader för samtliga alla

kommuner varpå Nynäshamns kommun tog emot dessa personer under våren 2017. För
år zorT har kommunen ett fördelningstal på 94 personer.
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4, Gro;nskningsresulto:t
I detta avsnitt anges de iakttagelser och bedömningar som giorts utifrån respekive
kontrollmål.

4.1.1. Jokffagelscr
De statliga ersättningar som kommunen söker för återsökningsbara kostnader som upp-
stått i samband med flyktingmottagandet hanteras i Ngräshamns kommun av den verk-
samhet som har haft kostnaden. Detta innebär att socialförwaltningen ansöker om ersätt-
ning för kostnader för ensamkommande barn och andra sociala insatser och att barn- och

utbildningsförvaltningen ansöker om ersättning för kostnader avseende förskola, skola

och annan utbildning. Detta kommunövergripande tillvägagångssätt är inte dokumenterat
utan är någonting som är uttalat inom kommunen. Under intervjuerna uppges dock att
det finns enskilda rutiner för ansökan om statliga ersättningar hos de enskilda verksam-

heterna. Huruvida dessa rutiner är dokumenterade eller inte skiljer sig åt.

Av inten{uerna framkommer även att det inte finns några rutiner för uppföljning och

kontroll avseende ansökan om statliga ersättningar.

[i o n w r wt sttl r' els eJör u aLtrt in g e n

Från december zor5 till maj zo16 erbjöd Ngräshamns kommun roo evakueringsplatser
på begäran av Migrationsverket. Kommunstyrelseförvaltningen fick ansvaret för evakue-

ringsboendet och hanterade därför återsökningen av de extraordinära kostnaderna som

uppstod i samband med boendet. Kommunstyrelseförvaltningen ansökte bland annat om
ersättning för personalkostnader, driftskostnader, installationskostnader och tolkkostna-
der.l Migrationsverket beviljade ansökan och kommunen erhöll 5 962 745 kronor' för att
täcka kostnaderna enliS n § förordningen (zooe:rrrS) om statlig ersättning för asylsö-

kande m.fl. Förvaltningen har enligt uppgift följt Migrationsverkets rutiner och utöver
detta inte ansett att det varit nödvändi$ att dokumentera rutinen eftersom det rört sig om

en unik uppgift vid ett enstaka tillfille.

§octrrllii lur: I t ni n r] p r t

Enligt uppgift återsöker socialförvaltningens enhet för barn och unga för ensamkom-

mande barn och unga. Introdu}tionsteamet för l'uxna återsöker gällande nyanlända och

avdelningen för äldre och funktionshindrade återsöker för insatser för deras målgrupp.

r Ansöka( om esätttring för ankomstboende, 2016-02-01
2 iirende om osåttning för "Bevdmde qtraordinära kmtnarler ör wakuoingsplaker", Mi$atioMket, 2o16-p-28,
DNR 793-2o16-13631o

Granskning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet

PwC har efterfrågat mer detaljerad information om vilka ersättningar som återsöks eller
vilka belopp som har beviljats men inte fått den informationen.

Socialförvaltningen har inga förvaltningsövergripande rutiner avseende ansökan om stat-
liga ersättningar, men inom individ- och familjeomsorgen för barn och unga samt vuxna
finns specifika rutiner för återsökning av kostnader som uppstått inom de verksamheter-
na. I intervju med enheten för barn och unga framgår att det finns en nedskriven rutin,
men den har inte lokaliserats för revisionen att ta del av. Rutinen har inte uppdaterats för
det nya ersättningssystemet men frågan har Ms inom enheten att det bör göras. Det är
osäkert om det finns en nedskriven rutin för enhet r.uxen. Under intervjuerna framhålls
att förvaltningen har försökt att sammanställa en processkarta som beskriver hanteringen
av statliga ersättningar, men att arbetet varit svårt att f?irdigställa då det ofta sker föränd-
ringar i omvärlden. Det uppges också att förvaltningen har suttit i förhandlingar under
våren för att anpassa nuvarande avtal efter det nya ersättningssystemet med lägre ersätt-
ningsnivåer per dygn.

B cn n- o ch utbildning sfit ru dltning et1

Barn och utbildningsförvaltningen har enligt uppgift återsökt för asylsökande barn och

unga i förskola, skola och grmnasium. Majoriteten av ansökningarna har ännu ej hand-
lagds hos Migrationsverket men förvaltningen har erhållit 97s 38o kr (ansökte om 1 3S5

6go kr) för första och andra kvartalet för förskoleklass och grundskolan samt erhållit
4 265 8oo kr (ansökte om 4 343 36o kr) för samma kvartal för gl,rnnasiet.

Barn- och utbildningsförvaltningen har använt sig av Migrationsverkets riktlinjer avse-

ende återsökning av statliga ersättningar och det har inte funnits några förvaltningsöver-
gripande riktlinjer eller rutiner. Det uppges dock under intenjuerna att det har funnits
rutiner ute på skolorna och att dessa, i samband med att återsökningsprocessen ses över,

kommer att sammanställas centralt. Det är dock osäkert om skolornas egna rutiner är
nedskrivna eller inte.

Återsölningen av statliga ersättningar hanteras i dagsläget av varje enskild skola där rek-
torn har det yttersta ansvaret för att ha kontroll över vilka elever och barn som går på sko-

lan och på så sätt vilka elever som omfattas av elevpeng och inte. Som tidigare nämnts
håller dock återsöImingsprocessen på att förändras. Förvaltningen har bland annat påbör-
jat en översyrr av samtliga kostnader kopplat till flyktingmottagandet, förvaltningens reg-
lemente och familjecentralen. Det uppges att det inte är något politiskt tilldelat uppdrag
från nämnden, men att förvaltningen har informerat arbetsutskottet om översynen.

Tanken är att återsökningen av statliga ersättningar ska ske centralt på fiirvaltningen och

att ersättningen sedan delas ut till skolorna enligt rutin. Detta för att få ett samlat grepp

kring återsökningsprocessen och för att kunna kontrollera vad pengarna används till.

Huruvida barn- och utbildningsftirvaltningen återsöker samtliga statliga ersättningar som
förvaltningen har rätt till kontrolleras inte. Däremot finns en uppfattning inom förvalt-
ningen att verksamheterna återsöker samtliga bidrag som de har rätt till.

Av granskningen framkommer att kommunstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen
samt barn- och utbildningsförvaltningen har etablerat rutiner för ansökan om statliga
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menterade kan skapa ett personberoende, vilket innebär att stora delar av rutinerna och

arbetssätten avseende återsökning av statliga ersättningar riskerar att gå förlorade om

dessa personer avslutar sina tjänster hos kommunen eller är frånvarande under en Iängre

tid till exempel på grund av sjukskrivning.

Det framkommer även att det inte finns några rutiner avseende uppföljning och kontroll
av ansökan om statliga ersättningar. Eftersom det inte finns något kontrollsystem finns en

risk att kommunen inte återsöker all ersättning som kommunen är berättigad titl. Åter-
sökning av ersättningar från Migrationsverket finns inte med i nämndernas internkon-
trollplaner.

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.

'i I

Granskning åv statliga ersättningar inom flyktingmottagandet
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nader. Av överenskommelsen framkommer även att al'talet gäller till och med eorS-12-31,

eller till det datum båda parter vill siiga upp artalet. Av bilagan till överenskommelsen

framgår att den automatiska grund- och schablonersättningen från Migrationsverket be-

talas ut till socialförvaltningen och därefter överförs till barn- och utbildningsförvaltning-

en tertialvis.

Under intewiuerna uppges dock att den nya överenskommelsen är en tillfällig lösning och

inte motsvarar förvaltningarnas reella kostnader avseende fly-kingmottagandet (mer om

detta nedan).

4.s.a. BedöntninE
Granskningen visar att det i dagsläget inte finns något politisk beslut som reglerar för-
delningen av schablonersättningen inom kommunen på ett sätt som återspeglar de reella

kostnaderna som uppstår i samband med kommunens flyktingmottagande. Förvaltning-

arna har valt att upprätta en ny överenskommelse avseende fördelning av schablonersätt-

ningen, men har inte säkerställt att den speglar verksamheternas faktiska kostnader.

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfullt.

4.8.1. Iakttagelser
Av intewjuerna framkommer att den statliga ersättningen som kommunen behöver an-

söka om hanteras av den verksamhet som har haft kostnaden. Det sker därav ingen intern

fördelning av ersättningen utan den inkommer direkt till den föwaltningen som ansökt

om ersättningen.

De automatiska grund- och schablonersättningar fördelas som tidigare nämnts enligt en

överenskommelse mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen,
vilket innebiir att 50 procent av ersättningen tillfaller socialförvaltningen och att 5o pro-

cent tillfaller barn- och utbildningsförvaltningen. Det poängteras dock under intervjuerna

att denna fördelning inte speglar verksamheternas reella kostnader. Det har bland annat

diskuterats att socialförvaltningen bör få en större andel av schablonersättningen på

grund av att förvaltningen över tid har fätt ett utökat ansvar över kommunens flykting-
mottagning. Under intervjuema uppges att båda ftirvaltningarna håller på att se över sina

kostnader och har en förhoppning om att kunna revidera överenskommelsen under näst-

kommande år.

Enligt uppgift inkommer den automatiska grund- och schablonersättningen från Migrat-

ionsverket till socialförvaltningen och bokförs på ett balanskonto och överförs därefter

tertialvis till barn- och utbildningsförvaltningen enligt överenskommelse.

Enligt uppgift har det förekommit två överenskommelser för hur schablonersättningen

ska fördelas mellan l<ommunens verksamheter, Den ena överenskommelsen är daterad

och undertecknad zorr-o8-r5 av socialförvaltningen och barrr- och utbildningsförvalt-
ningen. Av dokumentationen framgår att 45 procent av den statliga schablonersättningen

för flykingmottagandet tilldelas socialförvaltningen för ökade kostnader och att 55 pro-

cent tilldelas Nynäshamns Kompetenscentrum för kostnader avseende SFI och samhällso-

rientering. Den andra överenskommelsen avser fördelning av statlig ersättning för asylsö-

kande ensamkommande barn. Av överenskommelsen framkommer att den årliga ersätt-

ningen för asylsökande ensamkommande barn uppgår till 8o ooo kr, att socialförvalt-
ningen tilldelas So procent och att gymnasiet för samordnare tiII skolan tilldelas 5o pro-

cent. Överenskommelsen är daterad och undertecl<nad 2ot1'og-22 av socialförvaltningen
och barn- och utbildningsförvaltningen.

Av intervjuerna framkommer dock att dessa överenskommelser inte har följts de senaste

åren då de ansetts föråldrade och bygger på att annat ersättningssystem än det som till-
lämpas idag. Förvaltningarna har istället upprättat en nya överenskommelser i väntan på

att kommunen ska se över hanteringen av statliga ersättningar inom flylitingmottagandet.

Den nya överenskommelsen avser fördelning av statlig ersättning för etablering och in-
troduktion för nyanlända. Överenskommelsen är undertecknad zorT-o4-o3 av socialför-
valtningens och barn- och utbildningsföwaltningens förvaltningschefer' Överenskommel-

sen är inte politiskt antagen. Av överenskommelsen framgår att den statliga schabloner-

sättningen ska fördelas lika, det vill säga 5o/5o, mellan socialförwaltningen och barn- och

utbildningsförvaitningen. Det står angivet att grundersättningen och schablonersättning-

en ska fördelas enligt samma princip. Det framgår att grundersättningen för zo16 uppgår

till zzr 5oo kr/år och att schablonersättningen uppgår till rz5 ooo kr/person under 65 år.

Det står även angivet vilka kostnader schablonersättningen avser täcka, såsom motta-
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Granshning av statlig- .ättningar inom fr,

Av granskningen frarnkommer att vaije enskild verksamhet ansvarar för att ansöka om
återsökningsbala kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet, varpå den
statliga ersättningen som irtersöks tillfaller den verksamhet som har haft }<ostnaden för
insatsen. Det är därernot intc säkerställt att de automatiska ersättningarna som tilldelas
kommuncn tillfaller dcn verksamhet som har halt kostnaden för insatsen då överens-
kommelscrna mellan socialförvaltningen och barn- och r.rtbildningsförvaltningcn inte är
politiskt antagna och inte bygger på lörvaltningalnas reella kostnacler.

Vi bedömer att kontrollmålet är dclvis uppfyllt.

PwC hal under interrl'uerna ställt frågan kring hur periodisering sker för återsöi<ningcn
tör kostnader'. Enligt intervju tned enhctcn tör barn och unga trarngår att uppbokning sker
r.rtifrån den exakta sutnnta som har återsökts. Vid avslag på ansökan från Migrationsver-
het görs cn analys av varför ansökan fick avslag och vid vissa till{ällen hal avslaget över'-

klagats. I intervjun l}arnhålls att ansvaret 1ör uppföljningen av beslut 1rån Migrationsvcr-
ket dock är ett utvecklingsomr'ådc. Idag är det oklart vem som bär ansvaret.

Övriga intcnjuaclc har intc dclgivit tillräckliga underlag f<ir att kunna bcdön.ra kontroll-
rnå1ct.

Vi kan ej bedöma detta kontrollmåI.

ngmottagandet ) ) Granskning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet

5. Reuisionellbedömning
Vår samlade bedömning är att konlmunstyrclscn, socialnämnden samt barn- och utbil<l-
niugsnämnden intc på ett ftrllt tillh'edsställande sätt säkelställer cn ändaniålsenlig hante-
ring av statliga ersättningar för flyktingmottagande.

Vår bedömning grundar sig på iakttageiscr och bedömningar för respektive kontrollmål
vilka framkommer av rappolten.

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi berörda nämnder att:

Säkerställa att det finns dokumenterade och kända rutiner för återsökningsproces-
sen av statliga ersättningar från Migrationsverket. I rutinerna bör redovisningen
av ersättningen §dliggöras. Huruvida det ska finnas förvaltningsövergripande ru-
tiner för återsökningen bör $tas inom respe}tive förvaltning.

Säkerställa att det finns fler tjänstemän med kinnedom om återsökningsprocessen
för att minska sårbarheten och personberoendet.

Inldudera återsökningsprocessen i nämndens risk- och väsentlighetsanalys inför
kommande års internkontrollplan.

Politiska beslut tas avseende fördelningen av grund- och schablonersättningarna
för att §dliggöra de politiska ambitionerna och prioriteringarna gällande integrat-
ionen av nyanlända i kommunen.

Slutföra kartläggningen av kommunens kostnader för flyktingmottagandet och

mottagandet av nyanlända för att säkerställa att ersättningarna tillfaller den verk-
samhet som har haft kostnaden.
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Granskning av statlig ersättning inom flyktingmottagande
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I§YMSHAII{I§S I(OMMU}I
R.evisorerna 2077-rA-7O

I(ommunfir1lmåiktige

Granshning av delårsrapport per den 31 augusti 2017
I{evisorcrna skall betlörna orn resultatet i l<ornmunens rlelårsrapporl är'fiilcnligt med de mål
för den el<onouriska förvaltrringen sorn ftl1lmäktige beslulat om i årsltudgetcn och
fler:årsplanen. Bedörnningen skall avse bårdc dc verksamhetsmål och firransiclla mål sorn
lirllmäktige fastställt och som är' av betydelse Iör god el<onornisk hushårllning. l(evisorernas
sltri{tliga bedönning skall biläggas delårstapportcn.

Itesultatct por dcn 3r ar"rgusti zorT uppgår till 53,4 nnkr (7o,9 nurkr), Jänrför't rned
fiiregående år är resultatet 16,9 rnniu lägre.

I(ourmuuen prognostiserar ett resultät för 2o17 på 18,4 mllu. lJedömningen i
clclårsrapporten är atL balansklavet komrler att uppfyllas.

. I viir översiktliga granslmiug har del inte hamkommit några omständigheter som
tydcr på att ltornmuncns delårsrapport intc, i ällt 1,äsentligt, är upprättad i enlighct
med lagens laav och god redovisningssed.

. Vi bedömer att det prognostiscradc lesultaL inte är för:enligt med de liuansiclla mål
soui lulhnäktige fastställt i budget 2017.

" Vi kan utifrån återlapporteringeu i dclårsrapporten inlr: bcdörna huruvida
velksamhetens progrrostiserade utläIl är för'enligt mecl de av ftrllmäktige taststälkla
mirlen i buclget z-or7 cllcr itr'lc.

Yi lekornrncnclc*rr, :i lil<het med lidigare år, en fortsatt utvecldirrg av aöetct lned
måls§ming inld. reclovisning av rrrå1upp$.llelsen i syftc ait ge fullmälrtige bätlre möjligheter
:rtt bedöma orn resultatet är {örenligt rnrxl clc fastställda rnirlen Iör verlsarnhet och ehonouri.

i

Irör' Nynäshamns kornmuns revisorer

Göran I'almedal
Ordförande

Granskning av delårsrapport 2017
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Granskning av delårsrappolt 2o1Z Granskning av delårsråpport 2017

7. Sa:rnrno;nfrl:ttning 2. Inledning
?lC hd på upp&as åv [ommu@n6 6rtoend,*alilåNi$Mi,reNi}Ilist srmlai !
kommue.s tlelåKåppon liir p{iod€n 2or7 or{1 - 2o17a3 3r. Uppdragd ingÅr $n KormtrM iir styldigå aft ni.st m 85ng om året uppi*ta 6 sä6}jlil leddieinS (de,
d oukåtorhl del av Bbionsplancn fd år 2017. låsråpportl f6r vnicamhet€n trån årcrs bö.jan mh i wjsoEtrs uppgift ingär an

§rtet meit dd dve§ikdiså smmhing€. iir åtr ge kohnu€ns relidorcr ctt 6d§lag för srab§la kommllm delår§rapport

sin bedöm.iq av om d.låEdppono iir uppdtt&d i mlish€i ned las€.s krav och sod DeE.srapporteD sta onfåtrå en !..iod w minsr hlilfto och hibsr två redjedclår av rÄ-
redovisningss.d sant on resftatet är liircnligt med de näl son komnutuIdjhige lerokapGårct och d€n 6ka innehåUa m öEEikrlis redosörelse fijr utEklinsBn e kom-
fststiillt. nunos wrksanbd ocb Erdtat *dan nircgåode riikemkåpsårs utgåns.

Med utstusdpukt fiån stiiUdå rNisionsl,{sor limn* ttljånile samånfrftmde r*isio.- Konhuno slialt ,omulcm vdlsmhctmiissisa och Etrmielh m nn sod etimmisk
€Ia bedömnin$ hutållning i )ud8ete. D6s mål skå *dan fiiljs up! i delå$råpporr och åBredovis

. Hår tl€låsrapportetr uppråttat. enli8t lagtu havoch sod.edovisniqssed? 
tuns'

Rsisio@bjekt år 6§rlso sn iir ansa!8 {öl delårsrapportels uppdttandc.
Vi bedömq att deEGrapport$ i .It viismdigt tu uppdttld i enlighet med la8e@ hav
mh sod redovisninss*d i iMgt, Bcdönninsen i ilcläbråpportm är att bdanslråret .,rllr ,r, .,, i i,t ,i.
IoDmer att uDDfvua ftir tu 2ot7- armlminsd Eftar titt atr se @isorerm und€d{q ftir sin skiftlisa bcdöndns vilketr

. ,iil resntatm i d€låsåpporten fjs isånedilelvtlmäldisetastsriirilamåtofd sk'll bili8så§ ile]åEråDporten i enbed nedfutlhäktisA behanili4 av denma'
sod e.konohi§t hchåItring, d.es. ffms förutsätrning atthål@lomneråttupp- Crmkninsostah€smtiiljandcrsisioBftfuor:

. Har dclårslpportcn lpprättats mltt las€ns kEv och sod red@isningssd?
vi bedömo att rlet !rc8@§timde E$ltd inte är firenlis med de flmsielh nel som
tuIrnähigefstsriilt i b!dsd2o17. . ?U r4ultato i delår$appmt n famliså m€d d€ av tulnäktisc fststii]lila målm

fijr sod ckonomisk huhåIning, d.v.s. nm iörutsåtttringd att ntlo komms ait

vi km utiftån delåBmppolts åtmapport€rins inte bediim hmvida r€rtrmhetes !ppnå!?

posnstierade utfal är fitftnlis m€d de av tulnåkis. fåsrfiiilila målm i b lsd 2017
elo ej.

röljande }ritoid aviinib i BraGlningen:

. Komhualac «L), kap e:e a

r Lag on Lomnunal redovbnng GRr), tap 9
. Mdet ftn kohNnal reddi$inss rkomm€nilation 22, DelåNaplort

' Fullnaildss bslut avsmde sod elononisk hNhållnins
. Iullniikt€s mvimiDcar asmde de.lärsapport

lrlri'r " ' 't it
CraNklinsenåvde.låErapportoartsråns tillf6ljanile:

. öveEikliC smnsknins av det siflernässi8n bolclntct pd 2017{3-31,

. förmhnincsbdåttelxens innchåI,
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Granskling av. .lrsrappolt 2or7

r hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga
mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges

kommunala y,rkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analltisk granskning
och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspe}tiv för att
i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granslmingen är
översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information
som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter
kan förekomma.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisions-
sed i öwigt har.

Rapportens innehåll har sakgranskats av medarbetare på kommunsty'relseförvaltningen.

Granskning av delårsrapport 2o17

eD
J. I akttag elser o ch b edörnning tr

t;

Den upprättade delårsrapporten omfattar perindcn januari - augusti. Resultatet för peri-
oclen uppgår till 53,4 mnkr. Prognoscn för helåret zorT är ett utfall på r8,4 miljoncr kro-
nor'.

Vad gäller negativa budgetawikelser prognosticcras i delårsrapporten ett underskott onl
3,t mnkr för barn- och utbildningsnämnden. Enligt nämndens vidtagna och planerade
åtgärdel för budgetbalans anges bl.a. följande i dclårsrapport:

o De resultatenheter som berähnar årsundcrsholl ska ta fram åtgärdsproglam för'
budgetbalans. Generellt nämns att vcrksamheterna kontinuerligt sha albctc mcd
åtgärder för budgetbalans, där kostnacler ska scs över för att nå nollresultat.

" I ör,r'iga framhålls att enheterna bl.a. vidtar följande åtgärder för att anpassa verh-
samheten till minsl<adc intäktcl och/cller ökade kostnader':

o Personalminskning, vikariesamordning, nya arbctssätt, klassammanslag-
ning, minskat prograrnutbud på gymnasieskolan m.fl.

Delårsrapporten består av en fön,altningsbcrättelsc, resultat- och balansräkning, kassa-

flödesanalys samt noter. En sammanställd redovisning har uppliittas i delårsrapporten.

översiktlig förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättclscn innehållcr uppgift om händelser av väsentlig be§delse som in-
triifTat under ellcr cfter dclårsperiodcns slut, men innan delårsrapporten upprättas. Bland
annat närnns att Nynäsharnns kon'rmun homrner att ändra sina redovisningsprinciper
koppladc till rcsultat inom VA-verksarnheton. Från och med årsbokslutet zorT kommer
beräknat överskott inom VA-verlisamhetcn avsättas tör åtgär'dcr enligt sär'skild plan.
Denna förändrade redovisningsprincip har beaktats i kommuncns prognostiserade resr,rl-

tat 1ör helåret.

Upplysningar om kommuncns förväntadc utvcckling avseende ekonomi och verksamhel
bcskrivs.

En samlad, övergripande redovisning av kommunens investclingsverksamhet framgår av

förvaltningsberrittelsen.

En rcclovisning av hur hclårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den
löpandc vcrksamhcten görs. Dct prognostiseradc lcsultatet uppgår till tB,4 nrnkr att jäm-
föra med budget på zo,o mnkr.

lin bedömning av balanskravsresultatet utilrån helårsprognosen lämnas. Prognoscn för
resultat enligt balanskravet 1ör zorT exklusive avsättning till resultatutjän.rr.rir.rgsreserven

är ctt positivt resultat på r4,z miljoner kronor, viiket innebär att kommunen kommel att
uppfylla balanshravct.
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Gransklirg av delårstapport 2o17

Upplysningar om hur den kommunala koncct'uen definicrats/avgt'änsats, vilka juridiska
personcr den består av <-rch l'rur dcn förändrats i sin sammansättning unclcr delårspe-

rioden tramgår av de1årsrapporten.

Finansiella rappoficr
Dclår'srapporten innehåller rcsultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys samt noter.

Vid granskningen tänn vi att jämförelsepelioder inte anges cnligt RKR zz avsecnde resul-

taträkning. Resultaträkningen ska cnligt rehomr.nendationen innehålla jäm{örelsetal för
motsvalande peliod närmast tiiregående räkenskapsår, helårsprognos samt årsbudget.

Jämlörelsesiffror för helår'sprognos och irrsbudget finns inte med i resultaträkningen,
men återfinns i kommuncns sammanfattning av resultaträkningcn.

Sarnmanställda räkenskaper ställs upp jämtc konlrlunens och omfatttrr de bolag som ska

ingå.

Vid granskningcn av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har vi noterat

att kommuncn nettoredovisar fordran/skuld till clotterbolag som har koppling till kom-
munkoncernens banhkonto. Demra ltantering medför även en ncttoredovisuing i kommu-
nens sammanställda redovisning kopplat till dcssa poster. Vi har informerat att brutlore-
dovisning skall tillämpas och rättning kor.nmer, enligt uppgili från kommunstyrelseför'-

valtr.ringen, ske till årsbokslutet. Fclet har ingen rcsultatpåverkan utan påverltar endast

klassificeling och balansomslutning. I övrigt hal inga viiscntliga ar,'vikelscr noterats.

Vissa andra upplysningar
Redovisningsprinciper för delårsrapportcn anges som ett egct avsnitt i delårsrapporten.

Dct framgår att principerna är densamma som vid föregående års årsbokslut' Därcmot
ti'amgår att en förändring kornmer she avseendc kommunen redovisr-ringsprincipcr kopp-

lade till VA-verksamhetens övcrskr-rtt. Detta har kommenterats under tidigare avsnitt i
denna rapport.

Vi bedörner att delårsrapporten i allt väscntligt är upprättad i enlighet n'red lagens krav

och god redovisningssed i övrigt. Bcdömningen i delårsrapporten är att balanskravet

kommel att uppfyllas för år zor7.

Awikelsc mot god scd skcr avseencle resultaträkningens iämförelsetal i de finansiclla rap-
pol'tcrna samt ncttoredovisningen avsecnde fordran/skuld till dotterbolag sorn har kopp-

ling till kommunkoncernens bankkonto.

Komrnur.rfullmäktige har fastställt ett rnåldohument för rnandatpcrioden zolT-2o19 inne-

hållancle ett antal finansiella mitl och vcrksamhetsmåI.

Finansiella måI

Enligt kommunens mål och budget 2ot7-2o2o frnns ett faststiillt mål som är kopplat till
kommunens resultat. I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens
finansiella mål som fastställts i budget 2017:

Oktobcr 2017
Nynäshamns komnun
PrvC

Granskning av delårsrapport 2017

Kommunens
munens skatteintäkter och generella statsbi-
drag:
Målvärde för zorg: z %
MåIvärde för zozo: z %

Kommunens pro8no-

stiserade resultat för
helåret uppgår till
r8,4 miljoner kronor,
vilket är r,3 % av
skatteintäl*erna.

Utifrån det
serade resultatet är
bedömningen att målet
inte kommer upp{yllas.

Enligt delårsrapporien beräknas resultatet för helåret 2017 uppgå till r8,4 miljoner kro-

nor, vilket är r,3 procent av skatteintäkterna. Det är r,6 miljoner luonor sämre än målet i
budget 2o17-2ozo - på zo miljoner kronor.

Ett av målen i budet 2or7-2o2o är att Nynäshamns kommun bedriver en effelitiv verk-
samhet med god service och gott bemötande. Enligt delårsrapporten prognosticeras

kommunstyrelsen och socialnämnden uppnå det målet för helåret. Barn- och utbildnings-
nämnden och kultur- och fritidsnämnden prognosticeras delvis uppnå målet för helåret.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden prognosticeras inte uppnå målet för helåret.

Mål ftir verksamheten

Av budget 2o1i7-2o2o framgår att kommunen har totalt nio mål. Till målen finns kopplat
ett antal (mellan 3-7 st.) indikatorer för respeltive måI. Till indikatorerna finns även mål-
värden för de flesta indikatorerna och dessa avser zolg och zozo. Det finns i budget inga

målvärden för 2017. Målvärden saknas för några enskilda indikatorer. Ett exempel är in-
dikatorn "Andelen inventerade enskilda avlopp i kommunen" på s. 16 i budget 2o17-2o2o,

där målvärde saknas. För samma mål i delårsrapporten saknas målvärde och det ges ing-

en förklaring till varför måIvärde saknas. I delårsrapporten zorT gör kommunstyrelsen en

prognos för måluppfullelsen av respektive mål och kopplat till respektive nämnd där målet
är tiliämpbart. FöIjande kan sammanställas utifrån informationen i tabellen:

Utöver prognosen för respekive nämnd som baseras på nämndernas bedömning av re-

spektive mål finns i delårsrapporten kommentarertill de flesta, men inte samtliga indika-

torer. Exempelvis framgår inte i redovisad tabell för indikatorerna en prognos för helåret.

För enskilda indikatorer framgår att indikatorn har ett mäwärde, men detta presenteras

inte i delårsrapporten. Ett exempel på det är att det framgår att "Nöjd-Kund-Index för
företagare" (se s. 3 Budget zo17-2o2o) har mätts och redovisats för berörda verksamhet-

er, men det framgår inte vad resultatet av mätningen blev.
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Granskring av . .d'srappoft 2017

:l.r.n. Llt:rliin'u'tinr1

Finansiellt mål

Vi bedömer att det prognostiserade resultat inte är förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget zor7.

Styrelsen prognosticerar måluppfyllnad för det finansiella målet att l<ommunens ekono-
miska resultat, i procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag år zorg
och zoso ska uppgå till 2 procent. Prognosen avser dock zorT för vilket det inte redovisas
något måltal i lommunens budget eller i delårsrapporten. För eorT framgår att prognosti-
cerat resultat är 1,3 procent, dvs. o,7 procentenheter under målvärdet för zorg och zozo.

Mål för verksamheten

Vi kan utifrån delårsrapportens återrapportering inte bedöma huruvida verksamhetens
prognostiserade utfall är förenlig med de av fullmäktige fastställda måIen i budget 2017

eller ej. Anledningen till att vi inte kan göra någon bedömning är följande.

I delårsrapporten redovisas en prognos av hur nämnderna själva bedömer hur de uppfirll-
ler kommunfullmäktiges mål för helåret. I denna framgår att de flesta nämnder för helåret
klarar att upp${la de flesta av fullmäktiges måI. Noterbart är att barn- och utbildnings-
nämnden inte att uppfiila något av målen enligt prognosen.

Av delårsrapporten framgår ingen förldaring till nämndernas prognosticerade måluppfol-
lelse för helåret. S§relsen gör inte någon egen bedömning eller prognostisering av nämn-
dernas måluppfyllelse eller hur denna bidrar till måluppfyllelsen för fullmäktiges mål på

övergripande nivå.

Utifrån indikatorerna i budgeten 2o17-2o2o finns inga målvärden för 2017, utån endast

för zorg och 2o2o. Eftersom målvärden för zorT saknas finns ingen möjlighet att bedöma
måIupp$,llelsen för zor7. Därtill saknas redovisade mätvärden kopplade till indikatorerna
och som avser år 2017 i delårsrapporten.

Styrelsen kommenterar respektive mål och ger exempel på alitiviteter som har genomförts

i den kommunala verksamheten i stort utan att bedöma måluppfyllelsen eller en prognos

av denna. Vår uppfattning av styrelsens kommentarer är dock att dessa inte kan föras vi-
dare och bedömas på ett förutsägbart sätt, efter givna kriterier, vilket leder till att en be-

dömning eller prognostisering av måluppfyllelsen utifrån fastställda mål i budget 2017-

zozo och efter delårsrapporten inte går att göra på egen hand.
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i ,'/ /
.l .i ].r,r; "",:* r,

Anders Hägg
Uppdragsledare

Richard Vahul
Projektledare

Oktober 2017
Nynäsharnns liornmun
PwC

NYNÄSHAMNS KOMMUN
Revisorerna

K512017103631007 -r

Born-

mr t5- 0I

00t I ab

2O17-o5-O9

Barn- och utbildningsnämnden

Uppföljande granskning av styrning oeh Iedning av grund- och
g5rmnasieskolan

På uppdrag av de ftirtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun har PwC
genomfort dema uppftiljande granskning av Barn- och utbildningsnänrndens
styrning och ledning av grund-, grundsär-, gymnasie- och gymnasiesärskolan.
Granskningen har' syftat till att bedöma om nämnden har fattat ändamålsenliga
beslut utifrån genomftird granskning och tillsyn år 201 5 och hur nämnden har
säkerställt att dessa beslut gett önskad effekt. Resultatet redovisas i bifogad
mpport.

Efter genomfiird granskning är den sammanfattande bedömningen att barn- och
utbildningsnämnden har fattat ändamålsenliga beslut utifrån genomft rd
granskning och tillsyn 20 I 5, och att nämnden delvis säkerställt att dessa beslut har
gett önskad effekt. Det l(onstateras att nännden och förvaltningen tillsammans
med verksamheterna satt igång ett omfattande utvecklingsarbete som syftar till all
åtgärda och kornma tillrätta med de brister som identifierats i tidigate granskning
och Skolinspektionens tillsyn. Detta arbete är dock pågående, vilket innebär att

det ännu är svåft att utvärdera om alla beslut och åtgärder gett önskad effekt. Den
sammanfattande bedömningen baseras på bedömningar som skett avseende
granskningens frågeställningar ooh kontrolhnåI.

Utifrån granskningen vill levisorerna lyfta fram ftiljande utveoklingsområden ftir
att utveckla nämndens styrning och ledning av grund-, grundsär-, gymnasie- och

gymnasiesärskolan:

o Säkerställ att utvecldingsarbetet och de åtgärder som påbörjats utifrån

Skolinspektions tillsyn och tidigare granskning fortlöper och att

effektenra av vidtagna åtgärder analyseras noggrant. Den generella

bilden PwC har filtt under grauskningen är att fiirvaltning och nämnd

är' mitt uppe i fdrändlingsarbetet.

o Utveckla processen kring planeringen av gymnasieskolans

prograrnutbud, framft)rallt $r att säkerställa en mel långsiktig och

strategisk planeringsprocess. Säkerstäl1 att näringslivschef i

I
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komrnunen eller motsvarande funktion finns med i

planeringsplocessen för att fiinga in det lokala och regionala

näringslivet ur kommunens perspelctiv.

o Säkerställ att det finns ett tydligt och uttalat ansvar ft)r den opemtiva

ledningen att driva gymnasieskolans strategiska frågor.

Vi översänder härmed granskningsrappofien till Baln- och utbildningsnärnnden

ft)r'yttrande kring granskningsresultaten. Vi önskar nämndens svar senast den 7:e

augusti 2017,

Vi avser även fdtja upp nämndens fofisatta arbete med styrning och ledning inom
grund-, grundsär-, gymnasie- och gymnasiesärskolan och önskar erhålla en

redogörelse ltil vidtagna åtgär'der med anledning av ovanstående

utvecklingsområden i samband med kommande nämndstr'äffunder 2017.

För Nwäshamns kommuns revisorer
/-\

LA- '-/ rt i'?a&,/ 7efi,* &,(
Göran Palmedal
Ordförande

För kännedom:
Kommunfu llmäktiges presidium
Kommunstpelsens presidium
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PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun
genomfört denna uppföljande gr anskning av barn- och utbildningsnämndens
styrning och ledning av grund-, gmndsär-, gymnasie- samt gannasiesärskolan.
Granskningeu har syftat till att bedöma om nämnden har fattat ändamålsenliga
beslut utifrån genorirförd granslming och tillsyn år zor5 och hur nämnclen har
säkerställt att dessa beslut gett önskad effelt.

Den sammanfattande bedömningen är att barn- och utbildningsnämnden fattat
ändamåisenliga beslut utifråu genomförd granskning och tillsyr zor5, och att
nämnden delvis siikerställt att dessa beslut har gett önskad effekt. Det konstateras
att nämnden och föwaltaingen tillsammans med verlsamheterna satt igång ett
omfattande utsecldingsarbete som s)rftar till att åtgfuda och komma tillrätta med de

brister som identifierats i tidigare granskning och Skolinspektionens tillsyn. Detta
arbete är dock pågående, vilket innebär att det ännu är svårt att utviirciera om alla
beslut och åtgärder gett önskad effekt.

Med utgångspunkt från genomförd gransl«ring och ovanstående bedömningar är
vår rekommendation att barn- och utbildningsniimnden vidtar åtgärder gällande

nedanstående utvecidingsområden för att utveclda nämndens styrning och ledning
av grund-, grundsär-, gyrnnasie- samt gymnasiesäskolan:

" Säkerställ att utvecldingsarbetet och de åtgärder som påbö4'ats utifrån
Skoiinspektions tillsyn och tidigare granskning fortlöper och att effekterna
av vidtagna åtgärder analyseras noggrant. Den genereila bilden PwC har fått
under granskningen iir att förvaltning och nämnd 2ir mitt uppe i
förändringsarbetet.

. Utveclda processen kring planeringen av gymnasieskolans programutbud,
framförallt för att säkerställa en mer Iångsilrtig och strategisk
planeringsprocess. Det bör undersökas om till exempel näringslivschef i
kommunen eller motsvarande funktion kan finnas med i
planeringsprocessen för att fånga in det lokala och regionala näringslivet ur
kommunens perspeictiv.

" Säkerstä]l att detfinns en§dligoch uttaladfunktion sorn ansvatarför att
driva grmnasieskolans strategisha frågor.
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P" [w[<tt«ge[-ser

Barn- och utbildningslörvaltningen arbetar för'barn- och utbildningsnämnden och

kultur- och f itidsnämnden som ledningsorgau- Organisationen är är zotT
organiserad enligt nedan:

Figur t. Orq anisationsschema barn- och utbildning sJirualtning en.

" Vilka förändringar har Eiorts rörande det systematiskakvalitetsarbetet, och
hur ser strukturen ut idag, från nämndsnivå ner till enskild si<ola?

I PwC:s tidigare granskning framkom att nivåerna i det systematiska lwalitets-
arbetet inte var sammankoppiade på ett strukturerat sätt. Upplevelsen var att
kvalitetsarbetet genomfördes i två sld1da processer: en process på föwaltningsnivå

och en process på skolnivå. Rektorer uppfattade att clet kvalitetsarbete som

genomfördes på varje skola inte aggregerades uppåt i organisationen och att det

inte blev en del av den utbildningsrapport som producerades centralt på

förvaltningen. Från nämndens sida uppfattades att verksamheterna generellt sett

behövde bli bättre pä att analysera sina resultat. Barn- och utbildningsnämnden
rekommenclerades att utveclda strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet så

att de aktiviteter som syftar till planering, utvärdering och utveclding av

verksarnheten sammanfogas i en fungerande helhet.

Mq 2017
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I Skolir.rspelrtionens tillsyn samnra år identil'ierades brister inom samma r-rrnråde. I
kommunens svar som sldcltacles in i juni zor6 fi'arnkomrnel följande vidtagna
åtgär'der:

TabeII t. Vidtagncl dtgät'der efter Slcolinspektionens tillsyn.

Framtaget Pågåencle

@
,E@J@@@@@

Lum

Arshjul tor upploJlnrDg och analys

Mallar Iör enhetsrapporter

Mallar för albetsplaner

Möl csschcrnan [ör lvär'gruppcr lör arbeLc

med uiimndens verlsamhetsplan

Rulinerlör rapporleringav rärrlurirrgar

Wor'lchops för användande av mallar och

plancr

Framtagande av organisation för
lvalitetsarbete på förvaltnin gen

Kvalitetsdialoger mellan enheter och

huvudman

Vidare framgår det i svaret till Skolinspektionen att utvecldingen av lwalitetsarbetet
ska utvärderas av sholchefen och utredare i september zo16.

t.,:.'::... t..iIi!i-'tt'::lrirti,,,111,1ii;i111rt11.i'iL!iLittrl,:i\iC:;!)lIi'ii

Barn- och utbildningsförvaLh.ringen har utvecldat ett årshjul över: det systematiska
lwalitetsarbetet. S/tet är bland annat att uppnå en ökad transparens, minskat
dubbelarbete, ökad målupp{yllelse, att få ett gemensamt språk samt för att lära av

det albete som bedrivs.

Figur t. Barn- och utbildningsforualtningens årsljul

T.---*t -

-:rg
a_

-
/ -\-ry rqr

Et@- rffil.*TG /EE-
-:

Mal 2A17
Nynäshamns kommun
PWC

4av26

I41

5av26

142



På motsvarande sätt finns ett årshjui för enheterna.

Figur z. Enheternas årshjul

Årshjul Enheter l!-;l

l"a'i:l
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Uppföljning av tidigare granskning: Styrning och ledning av grund- och gymnasieskolan

ut mot verksamheterna. Utvecklingsstrategen arbetar bland annat med Samuerkan

for bästa skola.Reictorerna upplever att utvecldingsstrategen är ett stöd i
utvecklingen av det systemåtiska l§/alitetsarbetet, framförailt för de skolor där
bristerna i det systematiska i<valitetsalbetet varit som störst.

Åven avdelningscheferna har fått ett §dligare ansvar, säskilt vacl gäller deras
åtagande. Varje avdelningschefhar numera åtagande som ska redovisas. Attjobba
med dessa åtaganden bestrivs dels vara ett enskilt ansvar för respektive
avdelningsche{ <lels ett gemensamt ansvar som ledningsgrupp Tanken är att det
ska finnas en koppling till varje rektors enhetsrapport, där varje avilelningschefska
sammanfatta enhetsrapporterna och redovisa hur man har arbetat med sina
åtaganden under året.

2.2.3. Nyuerks«ntltetsplan
Den största förändringen rörande det systematiska lrvalitetsarbetet sedån 2o1S är
den omarbetade verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen är en del av
dol«rmentationen av det systematiska kvalitetsarbetet. Tidigare tog tjänstemän
fram förslag på innehåII i verl<samhetsplanen som presenterades för nämnden, som
i sin tur kom med synpunkter. Verksamhetsplanen var tiiligare inte i<iinil och
kommunicerad i verksamheten. Det saknades också en §dlig koppling meilan
kommunens mål och niimndens må]. Vidare framkommer att det fanns behov av att
renodla verlsamhetsplanens struktur avseende måI och åtaganden samt att på ett
tydligare sätt förena nämndens statliga uppdrag (reglerat genom skollagstiftning)
och det kommunala huvudmannaskapet (med ansvar för kommunens mål inom
ramen för nämndens verlsamhetsområde).

I mars zo16 tillsattes en arbetsgrupp bestående av nämndens arbetsutskott,
förvaltning oeh representanter från verksamheten (rektorer). Arbetsgruppens
uppdrag var att ta fram ett förslag til1 förändrad verksamhetsplan inför zor7. Inom
arbetsgruppen diskuterades mål, uppföljning och rapportering. Enligt
föwaltningschefen hade arbetsgruppen många utvecldingsomräden att fiirhåila sig
till och arbetet innebar en prioritering av vili<a mål som slutligen skuile ingå i
ver}samhetsplanen.

I januari zotT fattade barn- och utbildningsniimnden beslut om verl<samhetsplanen

för år zor7. Verksamhetsplanen har en kapitelindelning som följer de kommun-
gemensamma målen och niimndens mål har en enhetlig disposition: måI, motivtext,
indikatorsområden, nyckeltal och åtagande. Åtaganden är preciserade i tid: om de

ska genomföras under ett år (zor7) respektive tre år (zot7-zozo).

Den nya verksamhetsplanen (zor7) besl<rivs som strukturerad och väl
genomarbetad. Jiimfört med tidigare års verksamhetspianer innehålier zorT års
plan fiirre måI och de interrrjuade rektorerna upplever att de nya målen är mer
relevauta och mer konkreta ur ett verlsamhetsperspeldiv. Vid intervjuer l)'ftes
farhågan att en del åtaganden kan komma att kosta mer än beräknat och att det
finns behov av att i högre grad synkronisera arbetet med verksamhetsplanen med
budgetarbetet. Ett annat utvecklingsområde är uppföljning och uweckling av
särskolans verl<samhet, ett arbetesom föwaltningen enligt uppgift genomför under
2OL7.
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I inter{uerna framkommer att årshjulet fortfarande är under utveclding och att det
ännu inte gått ett helt år sedan det implementerades, viiket gör det är svårt att se

effelrterna av det. Rektorerna upplever doclt att årshjulet följs och att det har
bidragit till en ökad metlvetenhet och förståelse l<ring hur det systematiska
lwalitetsarbetet hänger ihop mellan förvaltnings- och enhetsnivå. I kommuners
svar till Skolinspektionen framgår också att det nya årshjulet har presenterats för
niimnd, rektorer och förskolechefer avbiträdande skolchef, då även synpunkter
mottagits, för att skapa en samsyn. Arbetet uppges ha fortsatt under våren 2016 i
workshops merl re}torer och förskolechefer ledda av skolchefen. Det har innefattat
behovsanalyser, målgenomgång och utarbetande av mallar för insamlande av
material.

Tidigare sammanställdes det systematiska l«alitetsarbetet i en årlig
utbildningsrapport innehållandes statistil< och resultat från förskole- och
skolverksamheten. Utbildningsrapporten upplevdes avflera som för detaljerad och
svårorienterad. Utbildningsrapporten stödde inte i tillräcldig utsträclming det
processinriktade arbete som flera relrtorer arbetade efter. Är zo16 ersattes
utbildningsrapporten med en årlig statistisk sammanställning som inte är lika
omfattande. Resultatanalytikern ta-r'ftam dessa sammanställningar till så kallade
PM kring resultaten. En del av ilessa PM plesenteras för nämnden, andra för
avdelningschefer och/eller rektorer.

2.p.2. Orguisatoriska.föröndrilryo'
I samband med för?indringsarbetet utifrån Skolinspekionens tillsyn och tidigare
granskuing tiilsattes en ny funktion på förvaltningsnivå, en utvecklingsstrateg.
Utvecldingsstrategen finns under avdelningschefen för skola och zir en funi<tion för
att utveclda det systematiska kvalitetsarbetet på föwaltningsnivå. Enli6
föwaltningschefen har utvecklingsstrategen en tydlig rol som är väl kommunicerad
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Uppfölining av tidigare granskning Styrning och ledning av grund- och gymnasieskolan

I februari zorT fattade barn- och utbildningsnämnden beslut att verksamhetsplanen

för zorS l<ommer att tas lram på liknande sätt som för år zot7. Av protokollet

framgår vilka som kommer att ingå i arbetsgruppen och till skillnad mot föregående

år kommer en relrtor att utses till atl representera grund-, grundsär-, gymnasie- oeh

gymnasiesärskolan (istäIlet för au blta reprcsentant löpande). Arbetet med

verksamhetsplanen 2or8 kommer att inledas under våren zor7.

2.2.4. Llppföljrinq o{ht'ctpporteritlg
Rektorer skriver uppföljningsrapporter och gör prognoser om rnåluppfullelse tre
gånger per år. De skriver Wä tertialrapporter (förjanuari-aprii respektive maj-
augusti) samt en årlig enhetsrapport. Enhetsrapporten ska, likt arbetsplanen, ligga

till grund för planering av kommande läsår och som underlag vid kvalitetsdialoger.
Mallen för enhetsrapporten har förändrats, men modellen för rapportering har inte

förändrats sedan granskningarna zor5.

Av de enhetsrapporter PwC har tagit del av för iäsåret 2015-2016 följer sex av nio
den framtagna mallen. Det är relatilt stora skillnader mellan enhetsrapporterna

avseende omfattning (från sju till r9 sidor) och analys. I Vanstaskolans,

Tallbackaskolans och N1,näshamns G}'rnnasiums enhetsrapporter salmäs en

uppföljning och analys av särskolans verksamhet.

Vid interr.juer ftamkommer att det har påbörjats en ny process för att utveclda

enhetsrapportens struktur. Huvudsyftet iir att siikerstiilla att förskolechefer och

rektorer har ett frdlgott stöd i arbetet med att följa upp, rapportera och utveclda sina

verksamheter i enlighet med skollagens fj?irde kapitel. I(opplingeo till
verksamhetsplanen och de åtaganden som har beslutats för övergripande

utvecldingsinsatser är en del i detta arbete. I nuläget skrivs en år1ig enhetsrapport,

men det finns tankar om att digitalisera enhetsrapporten och öppna för möjligheten

att rektor sl«iver mer löpande. Syftet iir att minska sårbarheten vid till exempel

rektorsbyten, att öka transparensen och att göra enhetsrapporten till ett mer

levande dokument.

När enhetsrapporterna iir iniämnade har förvaltningschefeu kvalitetstlialoger med

rektorerna, Syftet med ksalitetsdialogen beskrivs i verksamhetsplanen för zo:-7:

" Huuudmannen har en återkommande dialog med firskolechefer och rektorer om

deras lokala behou fiir att nå de nationella m&Ien. Dessa samtal är ocksä en

J?irutsättning fiir atthuuudmannen skakunnafattabeslut ominomuilkaområden
öuergripande utuecklingsinsatser är nöduändiga. (..) Mälsättningen dr att stödja

enheternas k:kalakualitetsarbete ochiforlängningen ge nämnd orhfontaltning
bättre underlag tillbeslutfi)r stgrning ochledning." Vid tidpunkten för
granskningen är det inte klart när 2017 års l«alitetsdialoger kommer att
genomföras. Under zo16 genomförde dåvarande skolchef kqalitetsdialoger med

rektorer.

Eniigt rektorerna finns ilet behov av att förtydliga och utvecHa ftågor och

resonemang kring måluppfyllelse i enhetsrapporten samt att sammanställa samtliga

enhetsrapporter för att identifiera gemensamma utvecldingsområden och skapa

gemensamma insatser, Rektorerna lyfter att dagens uppföljning, i form av

kvalitetsdialoger och enhetsrapporter, inte ger en tillräcldigt tydlig bild av de behov
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som lespektive rektolsotnråde har, Det är till exempel stor skillnad rnellan

tätortsskolor och landsbygdsskolor och dessa strukturella skilhader efterfr'ägas inte

av närnnlen i clag och ingär inte i enhetsrapporterna.

Vid interwjuel framkornrner att det flam till tidpunkten föt'gransknir.rgen har

salmats ett strulturerat och systematiskt samarbetc mellan rektolerna l«'ing

analysarbetet, men att samtliga relrtolcr, bitr'ädande rektorer, försteLärarc och

nämnden deltar i en utJ:ildningsinsats, alrangerad av Karlstad univelsitet, som

bland annat fokuselar på analys och systerlatiskt lwalitctsarbete. Utbildningen
pågår under två är, januari zot T ti11 och med decernl:er zor8, och ingår i projelttet

SarnuerkanJör bästa skola. En utförlig analys beskrivs av förvaltningschefen som

den vilttigaste förutsättningen för en god målupptyllelse; om ett rnål inte har

uppnåtts bchöver detta analyseras för att l«rnna sätta in rätt åtgärder i nästa steg.

Vidare framkommer att det pågår en disl<ussion om att göra särsholan till ett eget

reklorsområde, vilket sl«rlle sätta mer foltus på särsltolan och underlätta

uppföljningen. Beslut kring detta {attas av närrnden den z3 rnars zot7.

" Hurharkommunenförändratsin I, och på vilket
sätt är socioekonomiska faktorer en del av ningen?

I PwC:s tiiligare granskning rekommenderades barn- och utbildningsniimnden att
se över och utveckla resursförilelningsmodellen till glundskolan och gtrnnnasie-

skolan utifrån al<tr,rell lagstiftning och nuvarande {örutsättningar, för att s?jkerstälia

att fördelningsprinciperna är ändamålsenliga. Det konstaterades bland annat

brister i hur hiinsyn togs til1 socioekonomiska faktorer, något som även

Skolinspelitionen noteraale i sin tillsln.

Barn- oeh utbildningsnämnden gav föwaltningen i uppdrag att göra en överslm av

kommunens ersättningar i samband med PwC:s tidigare granskning år zor5.

Förvaltningen tillsatte en arbetsgrupp bestäende av resultatanaiytiker på

förvaltningen, en sakkunnig, veriaamhetscontroller samt de två ekonomer som

arbetar mot barn- och utbildningsförvaltningen. Totalt bestod arbetsgruppen av

fem personer. Arbetet påbörjades vid årssidftet 2015/zo16 och från februari zot6
arbetade man skarpt rned uppdraget.

2.3.1. Beslut ont ett nAtt reslu's:t'ördelringssystent
Första rapporteringen från arbetsgruppen gick upp till niimnden i april zo16 (Dnr

BUN/2o16/0086/o4r-r). I ärendet redovisas föreslagna förändringar samt hur
arbetet bedrivits. Enligt iirendebeskrivningen ska det föreslagna systemet i §dligare
grad än föregående system kompensera för elevers individuella behov och

skillnader i enheters strulrturella förutsättningar. De förslagna förändringarna

beräknades ge öltade kostnader på cirka rr,7 miljoner l«onor, vilket enligt

ärenclebeskrivningen rent teltniskt skulle kunna finansieras Senom en omfördelning

inom eller mellan nämndens verksamheter, alternativt genom ett utökat

kommunbidrag. Nämnden beslutade att godldnna redovisningen och ge
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r
förvaltningen i uppdrag att {iirdigstäI1a försiag till förändringar i resursfördelnings-
$ystemet.

I maj zo16 togs ärendet upp igen och nämnden beslutade då att godltänna
föwaltningens förslag till principer för hur barn- och utbildningsnämndens resurser
ska fördelas till nämndens verksamheter (Dnr BUN/2ot6loo96/o4t-5). Förslaget
har enligt ärendebesluivningen inte genorngått några förändringar sedan
nämndsmötet i april zo16.

Förändringarna i resursfördelningssystemet uppges i tjänsteutlåtande (Dm
BUN/zor6/oo86/o4r-4) vara en väsentlig del i åtgärdspaketet efter
Skolinspeltionens tillsyn. Förändringarna i resursfördelningssystemet finns,
tillsammans med andra vidtagna åtgärder, beslaivna i redovisningsformulär som
skickats till Skolinspektionen i juni zo16.

Förändringarna har presenterats av enskilda gruppmedlemmar i samband med
olika möten. Kommunikationen med nämnd har i huvudsak hanterats av
resultatanalytii<ern och tfskolchef. Av intervjuerna framgår att reltorerna uppfattar
att de förstår hur modellen fungerar.

Resursfördelningsmodellen implementeras under budgetåret 2017. Några delar i
Sänstesluivelsen som nämns ovan har dock ändrats i och med beslutet om
internbudget fir år eorT:

n Det socioekonomiska strukturtillägget i grundskolan kommer att fördelas
först från och med halvårssi<iftet år 2017. Förskjutningen beror på skolornas
Iäsårsindelning; genom att implementera strukturtillägget vid halvårsskiftet
iir tanken att det ska ge enheterna ökade möjligheter att anpassa sina
organisationer efter en föränclrad tilldelning.

. Finansiering avsärskildaundcwisningsgrupperl<ommerattsheinom
ramen för enheten Stöd och resurs som ett särsl<ilt tillägg till respe}:tive
skolenhet.

o Basersättningen till grundskolan fördelas i tre kategorier: F-2, åk 3-5 samt
åk 6-9 med syfte att uppnå en god anpassning till kostnaderna för
underwisningen.

n Endifferentieradbasersättning efterålderkommerattimplementeras i
förskolan först till är zor8.

2.5.2-. I?.estu'sfördehtittg i gnntdskolatt
Resursfördelningen i grundskolan sker enligt ett resursfördeiningssystem som
innehåller två huluddelar: resurser som fördelas till verksamheterna samt resurser
som används för centrala stödfunktioner. Ersättningen är tredelad: basersättning,
strukturtillägg och särskilt tillägg. Struldurtillägget tar hänsyn till socioekonomiska
faktorer.
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Figur g. Illush'ation au den nya resursfirdelnirLg smod-ellen

Basersättning

Basersättningen helt vol),rnbaserad och är lika stor för varje elev inom respeltive
ålderskategori (F-4, åk 3-5 och åk 6-9). Basersätnringen ska täcka kostnader för
undervisning samt ledning och administration. Basersättningen ska även täcl<a
kostnader ftir extra anpassningar och särskilt stöd. I basersättningen ingår inte
kostnader för kost eller lokaler. Rel<torerna har inte möjlighet att påverka
kostnaderna för kosten. Vad gäller lokalkostnaderna får grundskolan, precis som
tidigare, 1oo procent ersättning för lokalerna. Detta innebär att incitamenten för att
nyttja lokalerna effektivt/anpassa lokalytan minskar. Däremot har rektorerna
möjlighet att hyta ut outnyttiade iokaler till andra verksamheter.

Sttttkturtillägg avser ersättningar för att möta ökade kostnader som iir kopplade
till faktorer som enheterna har svårigheter att själva påverka. Strukturtillägget avser
medel för ett socioekonomiskt tillägg till grundskola.

Tanken är att en del av basersättningen kommer att omfördelas med ett
socioekonomiskt index som grund. Indexet beräknas utifrån föräidrarnas
utbildningsbakgrund och kompenserar enheter där föräldrarna har en låg
utbildningsnivå. Beräkningen av indexet grundar sig på statistik som beståills från
SCB. Den socioekonomiska resursfördelningen i grundskolan är l<ostnadsneutral i
och med att medel flyttas från basersättningen till en budgetpost som fördelas efter
skolenheternas struldurella förutsättningar. Budgetåret 2017 kommer 5 procent av
den totala basersättningen att omfördeias. I praktiken innebåir omfördelningen att
vaq'e reictor först får ett strukturavdrag, därefter sker en omfördelning. Den
skolenhet som har bäst strulcturella förutsättningar tilldelas inget struktu*iilägg.
Därefter är det respektive skolenhets awil<else till maxvärdet som styr tilldelningen.
Rälmat på zo16 års internbudget motsvarar omfördelningen cirka sex mi§oner
kronor. I de bakomliggande berälmingar som gjorts kommer enheternas netto av
omfördelningen variera mellan ett tillskott på 3oo ooo kronor (r,6 procent) och ett
avdrag på närmare 6oo ooo l«onor (-3,6 procent).

Ett särsldlt tillägg i form av ett s.k. landsbygdstillägg ges även till enheter med
många mindre skolenheter eller enheter med stor geografisk spridning, Den del av
strukturtillägget som kompenserar för merkostnadet till fö§cl av små
grundskoleenheter fanns mecl i tidigare resursfördelningsmodell.
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Hur stort strulcuravdraget sl<a vara framöver är inte fastställt. Det beslaivs sorn
svårt att utöka nuvarande strukturavdrag (5 procent avbasersättningen) givet den

ramtilldelning som barn- och utbildningsnämnden fär.

Särskilt tillägg avser medel till verl<samheterna som bygger på elevers
individuella behov. Yarje skolenhet tilldelas särsldIt tillägg i enlighet merl gällande

regelverk och tillägget är oftast destinerat till enskild elw. Det särsldlda tillägget
rymmer medel för individuellt stöd och språlatöd (modersmåi eiler
studiehandledaing på modersmålet).

2.5.:t. Reun'qforcleltrirtg i gyrrut«sieskoLct

Gymnasieskolan tiilämpar fi:ån och med läsåret go15/zor6 den så kallade
länsprislistan, som reglerar ersättningen mellan kommuner för elever som går i en
gymnasieskola i en annan kommun än hemltommunen i Stockholmsregionen. Det

belopp som anges i länsprislistan ska täcka aila kostnader för eleven, men det finns
ocirså ett strukturtillägg som baseras på elevernas meritvärde &är elever med höga

meritvärden från grundskoian betingar en lägre eleversättning och elever med låga

meriwiirden från grundskolan betingar en högre eleversättning. Det struiturtilliigg
som gymnasiet måste betaia ut till andra huvudmän kompenseras ekonomiskt av

barn- och utbildningsförvaltningen.

I tidigare granslming noterades att kommunen beslutat att lostnadema för kost och

lokaler exlduderas från pengen som betalas enligt länsprislistan. Detta innebar
begriinsade incitament för g1,'rnnasiet att anpassa sina lokaler, eftersom lokalpengen

tillföIl kommunstyrelsen om den inte förbrukades. Numera får gymnasieskolan

ingen siirskild kompensation för lohalerna och ddrmed görs inte heller något avdrag

Irån länsprislistan. Enligt verleamhetsplan 2o1Z erhåller gymnasiet dock
lokaiersättning för gl,rnnasiesärskolans lokaler på grund av att gymnasieslrclan

debiteras för gymnasiesiirskolans lokaler under zor7. I internbudget 2o1B flyttas
posten till gymnasiesärskolans budget. I{anteringen av måltidskostnaderna har inte
{örändrats. Pengen enligt l?insprislistan minskas fortfarancle med
måltidskostnaderna, som tillfaller kostenhetens budget.

Kommunstyrelsen fattade zo16-rr-23 beslut om att anta förslaget om gemensam

interkommunal ersättning/tilläggsbelopp fi)r modersmålsundervisning som den
gemensamma ggnnasieregionen i KSL (Kommunfölbundet Stockholms län) har
tagit fram. Vid denna tidpunkt var budgetförslaget för internbudgeten eotT ldart
och ersättning för modersmålsersättningen hann inte implementeras. Varl<en barn-
oqh utbildningsnämnden eller förvaltningen hade fått några signaier ftån
Nynäshamns gl,.rnnasieskola om att behov av tilläggsersättning för modersmåis-
undervisning föreiåg. Till albetet med internbudget eol8 planeras behovet att
kartläggas och ersätlning utgå. Rektor för gymnasieskolan menar att modersmåls-
underwisning i dagsläget inte erbjuds, tläremot erbjuds studiehandledning på

modersmåiet för en del av de elever som efterfrågar det.

Barn- och utbildningsnämnden har inom avdeiningen Stöd och resurs avsatt o,9
mnlu i budgeten 2o1Z för glmnasieelevers stödbehov. Tidigare år hade inget
burlgeterats för detta ändamål. Det budgeterade beloppet baserar sig på zo16 års

behov/utfail.
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Grundsärskolan och glannasiesär'skolan har inga struklurtillägg. Resurs-
fördclningen sker istället utifi'ån ett antal l(ategorier. För grundsälsholan finns
sammanlagt fin'a kategorier uppdelat på tvä ersäthingsbelopp. Inom gl'rnnasiesär-

sl<olan finns tre hategorier med varsitt ersätlningsbelopp. Enligt uppgift fr'ån
vcrksamhetscontrollel finr.rs det §dliga kriterier för de olika hategorierna ocl.r det är
elevhälsochefcn som bestämrncr vilkcn hategori respelttive elev tillhör'.

' "l"t't" " ';'' '/r_/ 1/r:: '

Det är rröjligt att följa upp hur strukturtillägget används genom att kostnader
ltonteras och specificeras mecl en alitivitetskod.

I nämndens verlsamhctsplan 201Z anges att ett av nämndens åtaganden under
zor7, i syfte att stödja nämndens arbete för högrc rnåluppfyllelse, är att följa upp
och analysera effektelna av det nya resursfördelningssystemet. Vid tidpunl<ten för
granskningen fanns det ingen fastställd plan för på vilket sätt eller när under zorT
detta sl<ulle ske. Enligt förvaltningschefen kommer det ske inom rarnen för den

ordinarie uppföljningsprocessen i samband med årsbokslutct.

. Vill<a förändringar har genomförts rörande plauering och beslut om
g;rmnasieskoians utbud, och hur ser processen ut idag?

I PwC:s tidigare granskning beslaevs beslutsprocessen för gyrnnasieskolans

programutbud bestå av att nämnden varje höst fattar beslut om gymnasieskolans

programutbuil för nästkommande läsår. Beslutet som nämnden tar grundas på
förslag från förvaltningen som gör en bedömning av hur eleverna kommer att söka.

Bedömningen grundar sig främst på erfarenheter av de program som gymnasiet har
idag samt söktrycket till programmen. I granslmingen fiarnkom även att det inte
fanns en systematisk kontakt med det regionala arbetslivet som en del i planeringen
av utbuclet i gymnasieskolan. Utifrån av planeringen av utbudet sker för ett år i
taget och då beslutsunderlaget i huvudsak utgörs av en bedömning av akh.rellt

söktrycl< var bedömningen att det inte finns ?indamäsenliga processer för att
planera och besluta om grmnasieskolans programutbud. Barn- och utbildnings-
nämnden rekommenderades att utvecHa processen för planering och beslut om
gymnasieskoians veri<samhet och programutbud som främjar en strategisk
utveclding av verksamheten.

Under intervjuerna framgår att det i hwrrdsalt är rektor för gyrnnasieskolan som
driver frågan om gymlasiets programutbud. Med i planeringensprocessen är även
administrativ chef på gyrnnasieskolan, grundskolans och g),mnasieskolans studie-
och yrkesvägledare samt biträdande reltor. Planeringsprocessen på tjåiastemanna-

nivå är inte {ormaliserad, utan beskrivs ha en mer informell karaktär. Rektor för
gymnasiesi<olan framhåller att även skolchef och förvaltningschef finns med som
störl i planeringen av programutbudet. Diiremot åir inte andra företrädare i
kommunen, så som näringslivsehef, delaktig i planeringsprocessen.
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Planerings- och beslutsprocessen för programutbudet beskrivs i stort vara
oförändradjämfört med tidigare granskning. Det innebär att programutbudet
baseras på föregående läsårs antagning samt vårens sökryck och att beslut om
prograrnutbud fattas av nämnden i augusti ftir kommande läsår (ett år fram i tiden).
I nämndens protokoll från sammantr'ädet i augusti zo16 framgår att rektor på

Nynäshamns gymnasium infomerar om hur planerna för programutbudet på

N1näshamns gymnasium ser ut för läsäret zorT/eor8 och att programutbudet
föreslås lwarstå så som det ser ut läsätet 2at6lzol7. Nämnden har inte fattat något
beslut om programutbudet efter det.

Rektor för gl.rnnasieskolan menar att beslut om programutbud borde ske i början av
ltalenderåret, vilket skulie leda till bättre förutsättningar för att planera
velksarnheten och kommande läsår.

Rektor framhåller även att det finns behov av en resurs som kan arbeta med
långsiktig utveclding av gl,rnnasieskolan i N1näshamns kommun, till exempel en

resurs motsvarande en g5rmnasiechefpå zo procent. Idag tar rektor ett stort ansvar

för såväl operativa som strategiska frågor rörande gymnasieskolan. Till exempel

deltar rektor på en del av de rnöten som KSL arrangerar.

I skollagen 15 kap 3 § anges attutbildningeniggmnasieskolanskautgöraenbas
ftir den nationella och regionala kornpetensfi)rsörjningen tiII arbetsliuet och en bas

Jör rekrytering till hög skolesektorn. Därmed iir det av betydelse att kontai<t finns
mediegionala näringslivet, så att utbildningen i g,,rnnasieskolan även såikerstäIler

kompetensförsörjningen till det regionala näringslivet. Det finns ett programråd för
alla 1'rkesprogram på skolan och programrådet triiffas en gång per termin. I
programråden ingår representanter från det lokala näringslivet, vilket upplevs som
positivt och bidra till programplaneringen. Det finns exempel på hur det lokala
näringslivet har kommit meil önskemål om inriktningar och fördjupningar på
programmen för att eleverna ska l«rnna möta behovet i arbetslivet. Nämnds-
ordförande ska vara med på nästa programråd. Det framkommer dock att ingen

näringslivsrepresentant från kommunens sida är med i programråden eller i
planeringen av grmnasieskolans programutbud.

Med anledning av en motion (I(F §ro/zo16) gav Kommunfullmältige mi§ö- och

samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att
utreda gymnasiets framtid avseende geografisk placering, profilering och vad som

bör ske med gyrnnasiets befintiiga fastighet vid eventuell flytt. Utr eclningen hade i
uppdrag att uteda förutsättningarna för ett mer centralt läge för Nynäshamns
g5rnnasium. Redan i maj zor5 gavbam- och utbildningsnämnden förvaltningen att
göra en utredning om kommunens gyrnnasieorganisation diir frågor om bland
annat ekonomi, programutbud och lokalisering bör behanillas, Vid barn- och

utbildningsnämndens sammalträde i september z016 besiutade nämnden, med
anledning av det snarlika utredningsuppdraget ftån kommunfullmäkige att:

" utreda Nynäshamns gyrnnasiums ekonomi, progxamutbud, profilering,
hommunens möjlighet att ffi fler elever att bli högskolebehöriga samt
gl,rnnasieutbudgets koppling till det regionala näringslivet.
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o medverka i miljö- och sarnliällsbyggnadsnän.rr.rdens utredning om

N1mäshanlr.rs gymnasiums geografi ska läge.

Utredningen luing gymnasiets geografiska läge presenterades för miljö- och

samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden den 23 mars 2o17. I
u[rednirgsrapporten framgår att utredningen inte finner något stöd för

uppfattningen alt en centlal placeling av Nynäshamns gynnasium i sig skulle ge

betydande effekter på elewnderlaget. Enligt rapporten äl den geografisha

placeringen för'de alha flesta elever ingen viktig fråga utan det är andra falttorer

sorn har betydelse vid valet av g;,nnasieskola. Slutsatsen av r.tppoten är att stödet

1ör'flytt av gymnasiesltolan är svagt.

Den andra utredningen, som barn- ocli utbildningsnämnden beslutat om, förväntas

enligt ilrformation på Nynäshamns kommuns hemsida bli {?irdig till barn- och

utbildningsr.rämndens sarnmanträde den zo aplil zor7. I denna utredning kommer

näringslivsche{en att delta.

. Hur har arbetet med laiinkande behandiing föriindrats under år zo16?

Skolinspektionens tillsyn zor5 visade att Nynäshamns kommun saknar en

systematik när det gäller arbetet mot kränkande behandling, trygghet och studiero'
Av huvudmanrrens dokumenterade kvalitetsarbete, R esultat i utbildning s-

uerksamhetenQ<allad Utbildningsrapporten), som Skolinspektionen tog del av

framgick att vårdnadshavares positiva svar rörande påståendet "Miä bornkänner
sig trygg i skolan" successivt har minskat sedan år 2011. Det fTamgick även att
hälften av grundskolornas planer mot disloiminering och l«änkande behandling
har föIjts upp och att dessa inte alltid följer författningarnas krav. Skolinspelcionen
Il,fter även att det finns dålig kännedom hos barn- och utbildningsnämnden om i
vilken omfattning det förekommer kränkande behandling i kommunens

sl<olverksamheter.

Nedan beskrivs hur arbetet med laänkande behandling föränilrats under år zo16.

p.5.1. Ny rtttinfor rclppot'teting cru lcränkningar
I februari zo16 infördes en ny rutin för rapporteling av laänkningar mot eiever till
huvudman. Kråinkningar rapporterades tidigare på skolorna och till förvaltningen,

men det brast i rapporteringen upp i styrkedjan samt i efterföljande anaiys.

Anmälningsförfarandet har förenklats och en blankett diir det förtydliSas i vilken
typ av verksamhet häncielsen har skett har tagits fram. Enligt uppgift från cle

inten{uade har anmälningsblani<etten bytt rubrik från Anmälantill
Incidentrapport i början av zor7. Detta för att förtydliga att det irrte med

självldarhet rör sig om en kränkning, utan att det har uppstått en incident som

behöver utredas för att klargöra om tlet rör sig om en kränkning eller ej. I nämnds-
protokoliet från februari zorT är rubriken på ärendet ändrat till"Information
incidentrapportering". Tf förvaltningschef betonar att det är skillnad pä en uppleud
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kränlming och en kränkning enligt lagens bestämmelser. De intervjuade reldorerna
känner tili den nya anmäiningsblanketten, men en rektor uttryckte att den nya
mallen först kommer börja användas på skolan till nästa läsår (zor7-zor8). Vid
intenjuer framkommer att det pågår ett arbete med att digitalisera rapporteringen
och att de telmiska förutsättningar som 1uävs för detta hål1er på att tas fram.

Reclovisning av luänkningar har varit en stående punkt på nämndens samman-
träilen från och med februari zo16. Punkten är ettbeslutsärende där nämnden
godkänner förvaltningens redovisning. Förvältningen sammanställer och redovisar
anmälningarna per enhet. Verifikation har 6iorts av att anmälningar om }ränkande
behandling enligt 6 kap. ro § skollagen genom protokolläsning. I nedanstående

tabell redovisas iirendenummer för redovisningen i barn- och utbildningsnämndens
protokoll.

Tabell z. Redouisning au kränkningar ibarn- ochutbildningsnämnden år zot6

Jan Feb Mar Apr Muj ,Iun Jul Aug Sep Ol<t Nov Dec

§25 §32 §SE §62 §94 ^ §rzl ^ ..
n ro3 

§ rr, § 135 § 154

Underjuli månad hade nämnden inget sammanträde. I december fanns punkten
inte med, vilket beror på att förvaltr:ringen och niimnden har kommit överens om att
redovisningen ska ske var tredje månad istället för varje månad. Detta för att hinna
arbeta med åtgäderna och kunna redovisa vad som har skett i iirendet från det att
anmälan inl<om. Antalet anmäIda kränkningar för november och ilecember år 2016

redovisades i på barn- och utbildningsnämndens sammanträde ijanuari år zor7.
Därmed har nämnden fått ta del av och blivit informerade i<ring antalet
anmälningar för hela år zo16. I diagrammet nedan redovisas antalet inkomna
anmåilningar till huvudmannen enligt nämndsprotokoll.

Diag ram t. Antal inkomna anmäIning ar om krdnkande b ehandling år zo t 6
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Förvaltninger liar en rutin benärntd Barn och eleu utsattfor lcränkande

be|Lancllittg, trakasserier eller dislcininering inom utbildningsuerksamhet.
Rutinen åtelfinns i ett dolumcnt som blald annat innehåller en beskriming av
ansvarsförclelning, anmälningsblankelt, utredningsmall samt mall för
uppföljning/utvärdcring av åtgärdcr'. Rutinen antags av förvaltningsledningcn
zorz-o6 zo. Vid interljuer fiamkommer att r'lol<umentet kornmer att revideras när
de tekniska törutsättr.ringarna för cn digital rapportering är på plats.

....t...: ;.) i1;1,i,1i11.1.i11 1tii1i1,1ti;:1t

På niirnndssammanträdet i maj zor6 informerade nuvarande tf förvaltningschef
barn- och utbilduingsnämndcn om vad som ltan utgöra en luänhande behandling
enligt skoliagen, arbetsmiljölagen och disluimineringslagen. Nämnden
informerades även on skolans och hurudmannens s§ldigheter, det vil1 säga verl
dct åligger att agera på uppgifter orn kränkande behanclling.

I l:arn- och utbildningsnämndens svar till Skolinspektionen anges all arbetet med
anrnälningarna kommer vara en del av kourmunens överglipande uppbyggnad av

det systematiska lwalitetsarbetet. Utifaån sammanställningarna ska huvudman
analysera måluppfyllelse och trygghet. Analysen kommer att utgöra underlag i
verksamhetsplanering och resusfördelning. Rektorerna ansvarar för att samla in
och analysera material medan förvaltningschefen ansvarar för att rapportera till
barn- och utbildnir.rgsnämnden. Aaalys och uppföljning av arbetet med kränkningar
utvärderas i juni zo16 och därefter kontinuerligt. Enligl" uppgift hal utvärderingen
inte dohumenterats, men en de1 i den kontinuerliga utvärderingen uppges vara den
incidcntrapportcrii.rg som tas upp på nämndens sammanträdcn.

. . . l. '.. . ': .' ''' ;

. Vilka förändringar har gjorts för att s?il<erställa att alla elever, oavsett
skolforrn, har tillgång till elevhälsa samt studie- och yrkesvägledning?

Skolinspektionens tillsyn visade att N1mäsharnns kommun inte ger skolenheterna
tillgäng till vilrtiga stödfunktioner som elevhälsa, studie- ocl.r ye'kesvägledning och
studiehandledning på modersmålet så att eleverna ges förutsättningar att nå dc
nationella målen och att utbildningen kompenserar för elevernas sltiftande
förutsättnir.rgar och behov.

',...').,.. l:i::t:liti!,:rr

Dcn centrala eleyhälsan har omorganiserats och bytt namr.r till avdelningen Sföd &
resurs. Avdelningen leds av en trvdelningschef. Den centrala enheten har utökats
ned en specialpedagogisk tjänst med uppdrag att ge stöd, handledniug och

kompetensutveclding till enhetelna i det förebyggande och fr'ärnjar-rde

elevhälsoarbctet. Grundsiirsholorna har Lillgång till den specialpedagogiska

kompetens som finns både lokal L sour centlalL. Även en psyltolog har tillkomrnit.
Idag finns följande funktioner inom avdelningen Stöd & resurs:
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" o,5 skollälmre
. 2,o psykologer
o 1,o l(urator ungdomsmottagning
o 5,o speciaipedagoger
o 1,4 tjänster kopplat tili familjecentrai
o 2,o tjänster kopplat till mobilt skolteam
o 1,o handläggare

" 2,onatuskolepedagoger
u r,o enhetschefför slirskilda undervisningsgrupper

Tidigare organisation gjorde att gyrnnasiet stod utan den centraia elevhälsans

resurser. Huvudmannen ska i den nya organisationen utvidga den centrala
elevhälsans verksamhet till att omfatta även gymnasiet och gl,rnnasiesdrskolan.

Elevhälsochefen har tagit {ram en plan för hur detta ska organiseras, och ansvarar

för implementeringen våren zor7.

För att säkerställa elevhälsans kompetens har huvudmannen giort satsningar neir

det gällel att ge enheterna möjlighet att anställa specialpedagoger/speciailärare

eller lärare med specialpedagogisk kompetens. Idag finns denna kompetens i alla
rektorsområden enligt avdelningschefen ftir Sföd & resurs. Satsningen har gällt

försholeldass, grundskola och grundsärskola och resuiterat i sju anståtllda

speciallärare respektive specialpedagoger. Insatsen har tagit läng'e tid att
implementera än planerat på grund av svårigheter att rekrytera legitimerad
personal,

För att utveclda det främjande och förebyggande arbetet i reldorsområdena har
riktlinjer för lokala elevhälsoplaner tagits fram av avdelningschefen för Stöd &
resur§. Lokala elevhälsoplaner finns enligt uppgift i alla delar av kommunen idag

och för att ytterligare stödja enheterna med ftamtagandet av 1oka1a elevhälsoplaner

har den centrala elevhälsoplanen reviderats under maj zo16 av elevhälsochefen

tillsammans med rektorer, förskolechefer och central elevhä1sa, Syftet med

revideringen är att planen ska utgöra ett stöd och sBT- och uppftidjningsdokument.

e.6,p. Studie- oclLyrke.suögledttirtg
Det finns ingen studie- och yrkesvägledningsresurs på förvaltningsnivå, men
däremot finns ilet en sammanhållande funktion för SW-nätverket. SYV-nätverket
är ett nätverk för studie- och yrkesvägledare i Nynäshamns kommun där
grundskolan, gymnasieskolan och särskolan ingår. Nätverkets syfte är inte helt

tydliggjort för alla i organisationen, men a1la skolor upptes vara representerade.

Det är inte tydligt hur ofta näwerket ska träffas och nätverkets arbete utvärderas

inte. Enligt uppgift förs minnesanteclmingar, men anteckningalna sprids inte
utanför nätverket.

I följande tabeller framgår tillgången till studie- och yrkesvägledning i form av anta]

heltids$änster samt antal elever per studie- och yrkesvägledare. Uppgifterna avser

2016-1O-15.
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Tabell S. Tillgång till srudie- och Arkesuägledning i grundsärskolan.

Strilie- och grkesuägleilare, Eleoer pc
SYV(heltidslibater) SW

Vanstaskolan 4-9 o,4 27,5

Uppgift sahnas för Tallbachaskolan F-3 ocl.r Vanstasltolan F-3.

Tabell 4. Tillgång till studie- ochyr"kesuägledning i grundslcolan.

Studie- ochgrkuuägleilane, Eleuer per
SYv(heltiilstiärcter) SYV

Gröndalsskolan F-9

Sunnerbysltolan F-9

Vanstaskolan 4-9

or6

?,4
o,5

746,7

z8s,o

sgz,s

Vanstasholan F-3 o,7

Viaskolan (r-9 o.4

198,5

5s7,5

Uppgift saluras för Fageruila skola F-2, Humlegårdsskolan F-3, I§rkskolan F-3,

Svandammssliolan F-6, Tallbackaskolan F-3, Viasltolan F-5 och Vika shola F-5.

Tabell S. Tillgäng till studie- oclt yrkesuägledning i ggmnasiesärskolan.

Stuilie- och grlcesuögledare, Eleuer per
SYV0rcltiilstiäreter) SYv

Nynäshamns glmnasium

Tallbacka
gymnasiesärskola

o'2

o,1

6o,o

24O,O

Tabell 6 . Tillg ång tiII studie- och yrkesuägleilning i gymnasieskolan (zot6-to-t1)

Satilie- ochgrkesuägleilare, Eleuerpa'
SYV(helrtdsqjärcter) SYv

Nynäshamnsgymasium 1,8

I kommunens svar till Skolinspektionen framkorn att studie- och lT kesvägledarna i
kommunen tillsammans hade tagit fi'am en SW-plan som omfattacle grundskolan

och grundsärskolan. Vidare framlom att re}torer (grundskola och grundskola) hade

haft en workshop för att implementera SYV-planen i verksamheten. Planen för
studie- och yrkesvägledning innehäIer mål för hela grundskolan och grundsär-

skolan. Planen innehåller även studie- och yrkesvägledande aktiviteter för årskurs

1-g, 4-6,7-8 samt årskurs 9. Vid interi{u med förvaltningschefen framhommer att
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planen ska vara en del av den dagliga underuisnirgen, meu att hög personal-

omsdttnir-rg på en del cnhcter har påvei'kat hur längt respelttive enhet har hommit i
implemelteringen.

I planen 1ör studie- oc[.r yrhesvägledning för grundskolan och grundsärskolan

{raml<orlmer' även att planen ska följas upp och utvärderas varje är, men det

framkornmer inte på vilket sätt uppföljningen ska ske. Under gransluingen har PwC

dock noterat att Viaskolans enhetsrappo1't (årskurs 6-9) för läsåret 2o71-2ot6
innehäller en uppföljning och analys av arbetet med studie: och yrkesv2igledning. I
öu'igt hal PwC inle tagit del av någr.ul upptöljning eller analys rörande atbetet med
studie- och )Tkesviigledning för grund- och gynnasiesholan.

När det gäller albetet med studie- och yrkesvägledning i sär'skolan står det i svaret

till Sirolinspelrtioncn att arbetet sl<a föJjas upp och analyseras i respektive

aribetsplan iulör nytl läsår. Vanstaskolans arbetsplan för läsåret zo16-2o17 saluar
innehåll om studie- och yrltesvägledning. Arbetsplanen för Tallbackaskolan (grrrnd-

och gyrnnasiesärskolans individuella program) för läsåret 2016-2o12 innehåller en
plan för studie- och yrkesvägledningen. Planen imrchåi1cr al«iviteter som ska she

löpande respeldive urrder vissa ålskurser samt mål för de olika skolformema. PwC

har inte tagit del av någon arbetsplan för särsl<olan på N1mäshamns glnntiasiutns
(r.iationclla programmen).

Svaret till Sholinspektionen innehåller iiven en beslaivning av fern insatser föt' att
utveclda albetet med studie- och yr'liesvägledning i glennasiesärskolan. Albetet n-red

insatserna har påbörjats och fortgår enligl relrtor för gynnasiesärskolan. Det görs

ingen uppföljning av lesultatet på insatsnivå, däremot på gruppnivå. Analysen av

studie- och yrkcsvägledningen på gytnnasiesärsltolan handlar om att eleverna ska

hamna r'ätt efter glnnnasiet. Enligt samma rektor eflcrfrågar nämndcn generellt lite
rcsultat fiån gyr.urasicsärskolan.

Barn- och utbildningsnärnndens ordförande lyfter att det finns behov av att belysa

arbetet med studie- och pkesvägledning mer och att se över lrur rapporteringen
Irån verksamhet till närund bör sc ut. Hiltills har cn disltussion kring studie- och
phesvägledning saknals i uämnden. Iörvaltnilgschel'en anser aLt uppföljningen
behöver utvecldas och att analyscn på såväl cnhctsnivå som förvaltningsnivå
beiröver bli bättre. 'I'ill exempel skulle det vara intressant att analysera studie- och

yrkesväglcdningcns roll när' det gäller andelen elever som söker till gymnasiet, anscr

förvaltningschefen.

. Finns det en tydlig styrning och uppföljning meilan nämnd,
förvaltningsledning och lektor?

I PwC:s granslming år eor5 var den sammanfattande bedömningen att barn- och

utbildningsnämndens styrning och ledning av grund och gymnasieskolan inte fullt
ut var ändamålsenlig. Efter tidigare granskning och Skolinspektionens tillsyn har
ssnningen och uppföljningen blivit tydiigare, bland annat i och mecl framtagandet
av nytt årshjul och en ny verksamhetspian. I interujuerna framkommer en generell
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bild av att det numem finns en tydligare ltoppling mellan verksamhet, förvaltning
och nämnd.

Genom det framtagna årshjulet har det blivit tydligare vilken uppföljning som ska

göras under året. Nämnden är i större utsträcloing än tidigare med i framtagandet
avbland annat veri<samhetsplan. I verksamhetsplanen 2017 f1'amgår till exempel att
barn- och utbildningsnämnilen ska lämna uppföljningsrapporter och prognoser om
ekoilomisld utfail vid tre tillfiillen per år (tertial r, tertial z samt i samband med
årsbokslut).

Den ekonomiska uppföljningen på enhetsnivå görs varje månad, undantaget januari
och februari. Vid intewjuer framkommer att det finns ett behov av att utveclda de

ehonomiska prognoserna. Prognosema i början av året prägias av osäkerhet och

efter sommaren blir prognoserna alltmer säkra. Varken nämnden eller enskild
reldor får behåIla ett över- eller ulderskott. Vid ett unclerskott l«äver nämnden
åtgärder för budget i balans och enligt skolchefen finns det behov på ett par skolor
att upprätta åtgärdsplaner redan under våren zor7. Niimnden fattade i februari
2017 beslut att lägga ner två skoior, vilket enligt bland annat var en följd av

bristande lilrviirdighet i kommunen, vikande elevunderlag samt svårigheter att
reluytera behörig personal. Nämnden har lagt in en buffert i sin interna budget för
att täcka upp för eventuella strulcturella förändringar (oförutsedda händelser).
Bufferten har tidigare använts för att täcka underskott, trots att detta inte Zir det
egentiiga syftet med bufferten.

Förutsättningar för rektor som pedagogisk ledare beslaivs som ett uwecldings-
område. Det framkommer att förutsiittningama att vara en pedagogisk ledare ser

oliira ut och att flertalet reldors- och ledningsbyten på föwaltningsnivå försvårar
dessa förutsättningar. Rektorerna upplever att de i dag är mer av administratörer,
snarare än pedagogiska ledare. Under intervjuerna med rektorerna framkommer att
förståelsen för vad rektorsrollen innebär behöver vidgas; från att rektor betraktas
som en god administratör till att vara ledare för det pedagogiska arbetet på skolan.

Enligt uppgift från rektorerna pågår det diskussioner om att skapa mindre
rektorsområden för att siikerstäila det pedagogiska ledarskapet.
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g. ffiedöwtlr"ifutg oeh
T e§<.owetwewdgcti"om"ey

Jt.r. .I{eufsismefi{lec{{}rrrnfrrgr
Den sammanfattande bedömningen är att barn- och utbildningsnämnden fattat
ändamålsenliga beslut utilrån genomförd granslining och tillsyn zor5, och att
nämnden delvis säkerstiillt att dessa beslut har gett önskad effekt. Det konstateras
att nämnden och förvaltningen tillsammans med verksamheterna satt igång ett
ordentligt uWecldingsarbete som syftar till att åtg?irda och komma tillrätta med de
brister som identifierats i tidigare gransi<ning och Skolinspektionens tiIls1m. Detta
arbete är dock pågående, vilket innebär att det ännu är svårt att utvärdera om aila
beslut och åtgärder gett önskad effekt.

Den sammanfattande bedömningen grundar sig på svaren till de sex

kontrollfrågorna, för viika redogörs nedan.

" Vilka förändringar har giorts rörande det systernatiska
kvalitetsarbetet, och hur ser strukfuren ut idag, från nämndsnivå
ner till enskild skola?

Sedan zor5 har en mängd förändringar glorts rörande det systematiska
kvalitetsarbetet. Det finns framtagna årshjul som besluiver kvalitetsarbetet på såviil
enhetsnivå som förvaltningsnivå. Å.rshjulen är forrfarande under utveckling och det
uppges vara för tidigt för att identifiera några effekter.

Under zo16 har ett omfattande arbete genomförts för att ta ftam verltsamhets-
planen för zor7. En arbetsgrupp bestående av representanter för nämnd,
förvaltning och verksamhet har arbetat aldivt med att ta fram planen och resultatet
beskrivs vara fårre och mer relevanta mål, Nämnden har fattat beslut att ta fram
verksamhetsplanen för zor8 på liknande sätt och utvecldingsområden har
identifierats gäliande behov av att synkronisera arbetet medverlsamhetsplanen
med budgetarbetet samt att ha tydiigare/fler måi för särskolan. Den tidigare så

hallades Utbildningsrapporten har ersatts av en statistik sammanställning som är
mindre i omfattning och som i högre grad innehåller nationella nyckeltal än
tidigare. I tillägg författas PM som, beroende på innehåll, presenteras antingen för
nämnden eller anviinds i dialog med verlsamhetschefer och/eller rektorer.

Det har arrangerats workshops för användande av de framtagna mallarna för
enhetsrapporter och arbetsplaner. Dock används inte mallarna på samtliga skolor
och det framkommer att mallen för enhetsrapporten kommer att utvecldas
ytterligare för att fö1ja den nya verksamhetsplanens strul<tur. Analys av resultat
inom ramen för det systematiska lcvalitetsarbetet har identifierats som ett
utvecidingsområde. Arbete med detta utvecldingsområde bedrivs vid tidpunkten för
granskningen inom ramen för Samuerkanfor biisfa skola, som omfattar blaud
annat rektorer. Kvalitetsdialoger har genomförts sedan zor5, dock finns det ingen
fastställd tidplan för zorT års kvalitetsdialoger.
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En utvecldingsstrateg liar tillsatts som bland annat har i uppdrag att arbeta rned
systematiskt kvalitetsarbete på förvaltningsnivå. Funktionen upplevs vara ett gott
stöd, fr'ämst för de skolor som har störst behov av stöd. Däftill hal'avdelnings-
cheferna har fått ett delvis förändrat ansvar vad gä11er åtaganden i
verksamhetsplanen.

" Hur har kommunen förändrat sin resursfördelningsmoilell, oeh
på vilket sätt är socioekonomiska faktorer en del av
resulsfördelningen?

Barn- och utbildningsnämndens resursfördelningssystem till verksamheterna har
förändrats sedan tidigare granskning. Förändringarna grundar sig bland annat på

den loitik som Skoliuspektionen ffie fram. Det nya resursfördelningssystemet
grundar sig dels på fördelning av resurser till verl<samheterna, dels på fördelning av
resurser till centrala stödfunktioner. Resurserna till verksamheterna består av eu

basersättning, ett strulturtillägg (som tar hänsyn till föriildrarnas utbildningsnivå)
samt särskilda tillägg som ofta är destinerade till enskild elev och som rektorerna
l<an söka. I basersättningen ingår inte lokal- eller måltidskostnader, utan dessa

ligger som tidigare utanför.

Resurserna till gl,,rnnasieskolan baseras, liksom tidigare, på programpeng en1i6
iänsprislistan. En förändring som har skett är att gymnasieskolan inte längre får
hompensation för lokalkostnader, och därmed görs inte heller något avdrag för
lokalkostnader från pengen enli6 länsprislistan heller. Avdrag görs forfarande för
måltidskostnader och tillfaller kostenhetens budget.

Resurserna tili grundsärskola och gymnasiesärskola baseras på ett ersäthings-
belopp som beror på vilken kategori eleven tillhör. Det är chefen för stöd och resurs
som tar beslut om kategori och diirmed ersättningsbelopp för respektive elev.

Bedömningen iir att det nya resursfördelningssystemet är genomtiialct och väl
genomarbetat. Systemet bedöms ta häns1n till socioekonomiska {aktorer på ett
tillräcldigt sätt. Den socioekonomiska delen i form av strulrturtillägget tillämpas
dock först från och medjuli zor7. Det iil således för tidigt att svara på om systemet
ger önskvifda effelder. I nämndens verksamhetsplan eo17 ligger ett åtagande på

nämnden att följa upp och analysera effekterna av systemet. Det är dock inte
ldargiort när under året som uppföIjningen ska ske.

" Vilka förändringar har genomförts rörande planering och beslut
om g;rmnasieskolans utbud, och hur ser processen ut idag?

Inga större förändringar har genomförts rörande planering och beslut om
gymnasieskolans utbud sedan tidigare granskning. Programutbudet baseras på
föregående iäsårs antagning samt vårens söktryck och beslut om programutbud
fattas sedan av nämnden i augusti för kommande läsår (clet vill säga ett år framåt i
tiden). I nämndsprotokoll från augusti zo16 framgår att rektor på Nynäshamns
glrmnasium informerar om hur planerna för programutbudet ser ut för läsåret
2cl7 / 2cl8 och alt programutbudet föreslås kvarstå så som det ser ut läsåret
zor6fzotT. Det finns inget senare beslut fiån nämnden om programutbud.
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Planeringsprocessen för programutbudet bedöms inte vara tillräcldigt långsiktig
eller strategisk. Vid tidpunkten för granskningen pågår dock en utredning som
syftar till att utreda Nynäshamns glnnnasiuns ekouomi, programutbud, profilering,
kommunens möjlighet att få fler elever att bli högskolebehöriga sarnt
gymnasieutbudgets koppling till det regionala näringslivet. Utredniugen ska
presenteras för nämnden under våren 2017.

' Hur har arbetet med lu'änkande trehandlingförändrats under år
zot6?

Under februari zo16 infördes en ny rutin för rapportering av kränlmingar mot
elever till huvudman. Kränkningar rapporterades tidigare på skolorna och till
föwaltningen, men det brast i rapporterirgen upp i styrkedjan samt efterföljande
analys. Anmälningsförfarandet har förenldats och en blankett där det förtydligas i
vilken typ av verlaamhet händelsen har skett vid har tagits fram. Anmälnings-
blanketten har bytt rubrik {i'ån,Anm älantill Incidentrapporf i början av 2077.DeLta
för att förtydliga att det inte med självklarhet rör sig om en kränkning, utan att det
har uppstått en incident som behöver utredas för att klargöra om det rör sig om en

l«änkning eller ej.

Nämnden har även informerats om vad som kan utgöra en kränkande behandiing
enligt skollagen, arbetsmiijölagen och diskrimineringslagen. Niimnden
informerades även om sltolans och huvudmannens slgldigheter, det vill säga vem
det åligger att agera på uppgifter om laänkande behandling. Under intenjuerna har
det framkommit att nämnden har blivit mer uppmärksamma på området för
kränkande behandling.

" Vilka förändringar har giorts för att säkerställa att alla elever,
oavsett skolform, har tillgång till elevhälsa samt studie- och
yrkesvägledning?

Den centrala elevhälsan har omorganiserats och kallas idag ftir avdelningen Stöd &
resurs. Bland annat har en tiil skolpsykolog och en specialpedagog tillsats.
Huwdmannen ska i den nya organisationen utvidga den centraia elevhälsans

verksamhet till att omfatta även gymnasiet och g;,rnnasiesärskolan. Avdelnings-
chefen har tagit fram en plan för hur detta ska organiseras och ansvarar för
implementeringen våren zot7. Vidare har satsningar gjorts på att ge enheterna
möjlighet att anställa speeialpedagoger/speciallärare, vilket resulterat i sju anställda
specialpedagoger/speciallärare. I dag §nns denna kompetens i alla lektorsomi'åden.
Nya riktlinjer har också tagits fram för loltala elevhälsoplaner som ska finnas i alla
delar av kommunen. Den centraia eievhälsoplanen har reviderats under 2016 för att
den i större utsträcloing än tidigare ska utgörä ett stöd-, styr- och uppföljnings-
dokument för elevhälsan.

Arbetet meil att implementera SYV-p1anen, som on,fattar grundskolan och

grundsärskolan, har kommit olika långt på enheterna, viiket till stor del uppges bero
på hur stor personalomsättning det varit på respektive enhet. Arbetet på
gyrnnasieskolan och gyrnnasiesärskolan uppges genomföras i enlighet med det svar

som skickades till Skolinspelttionen. i svaret till Skolinspektionen {ramgick det att
arbetet med studie- och yrkesvägledning i särskolan skulle följas upp och analyseras
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i clc årliga enhetsplanerna. Av de arbetsplaner och enhetsrappoftel som PwC har
tagit del av beskr:ivs och analyseras studie- och yr-kesväglcdninger.r i olika hög gr.ad;

till viss del på någon skola, på andra skolor inte alls.

" Finns det cn tydlig stylning och uppföljning rnellan nämn<[,
förvaltningslcdning och relrtor?

Genom det fi'amtagna årshjulet har det blivit tydligare vilhen uppföljning sorn ska
göras under året. Nämnden är i större utsträcluing än tidigare med i framtagandet
av bland annat vcrksanrhetsplan, vilket har resulterat i en tydligare ssn'ning mellan
nämnd, förvaltningsledning och relrtor. Processen upplevs av de inblandade som
tydlig och transparent. Dcn nya r.erltsamhetsplanen besklivs också ha resulterat i en
starltare ltomrnunal styrning iin tidigare. Verksamhetsplanen följer fulhnälctigcs
s§a'modell i högre grad än tidigare, framförallt på det språkliga planet. Processen
för fi'amtagandet av velksamhctsplanen har innebulit att målen är föranhradc i
verltsamheten. Det pågår är,en ett utbildningsproi ekt {Sanuerkanfor bäth'e skola)
tillsammans med Karlstads universitet som syftar till att verksamhet, förvaltning
och närnnd ska få en gemenszrm bas kring analysarbete och det systematisha
lwalitetsarbctet.

Med utgängspunkt 1i'ån genomförd granskning och ovanstående bedömningar är'

vår rehommendation att barn- och utbildningsnärnnden vidiar åtgärder gällande
nedanstående utvecldir.rgsområden för att utveclda nämndens sq,rning och ledning
av grund- och glmnasiesholan:

. Säkcrställ att utvecldingsarbetct och de åtgärder soni påbörjats utifrån
Skolinspelctions tillsln och tidigare gransluing fortiöper och att efl'ekterna
av vidtagna åtgärder analyseras noggrant. Den generclla bilden som
framkommit under granskningen är att förvaltning och nämnd är mitt uppe
i för'ändringsarbctct.

u Utveckla processen kring planeringen av gl.mnasieskolans programutbud,
fi'amförallt för att säkerstäl1a en mer långsiktig och strategisk
planeringsprocess. Det bör undersökas om till exempel näringslivschef i
kornmunen eller rnotsvarande funlction kan finnas mecl i
plancringsprocessen för att tånga in det lokala och regionala näringslivet ur
kommunens perspektiv.

" Sälterställ att clet finns cn tydlig och uttalad funktion som ansvarar för atL

driva gymnasieskolans strategiska frirgor.
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Förvaltningsberfr ttelse

Slyrelsen och verkstältande dirgt:tlj[g! 
?vSer härmed ärsredovisning för ABNynä sh a n n sbostäder (ors. nr 556 2e z_sti/l ioi,ååii"iiisåret zot t.

Ägarförhållanden

AB Nynåshamnsbostäder är Nynäshamn kommuns herägda bostadsföretag. Boraget ägeroch förvattar bostäder och tokaier inom UVna.r,,aän. k;;;;. Botaget blldadesden 1 jan uari 1 9e5 efrer a* tidis u* ar r-t"'U"oiir]i. l';ii:ä;;* (1 e46-i 9e4).AB Nynäshamnsbostäder. ägeitvå aotterroreåg:

Nynäshamns Exproaterinos AB i Nynäshamn (org. nr 556041-4186) innehårande trefasttgheter i Nynäshamnikommun ocf, f"geft;";vä,i'i+äi.rirs ne (org.nr 5s6907-1219).

Företaget är anslutet tilt SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag)
samt Fastigo, arbetsqivaroroanisation-och ar i"",i ä"ä-1.åsåre i inköpsorganisationen HBV(Husbyggnadsvaror åkonom'isk förening). 

- ' -' I q'| rvvruqvqr

Verksamhet

Bolaget som är ett allmännvttigt bostadsföretag har till föremål för sin verksamhet att inomNvnäshamns kommun äsa, bJbvsga. och ril;itlll"iidrrli"ilborae"t r,r, .ammanrast 2 1e7ragenherer ocr'r en uthvr,inosbai båstadsyta o, raz oös kur,'52 rokaier, 232 förråd och1 727 parkeringsplatsår/qaiaqe.

5åJ3å;t'.""'"ning 
uppsicl(iitl 165,7 (158,4) mkr. Mederanratet anstårida var 21 (23)

Uthyrning

Efterfrågan pä boragets Iäoenheter har även.under 2017 varit mycket stor. Uthyrningsgraduppgick ti' 98,7 % (98.8)- 6er totara uxonori.r," nvlu"uor#åiiet uppgick under äret tilr 2,8mkr (2.8) orsaken hänfårs firi spänacre tagenr,ete;vid;;räÄtattanou stambyte, renovering,

ffi3:å:?lå5*1,-[f;]"t''n av nvresbortiartåt' s""iå#'"iö';kr1r,e), Loraråiö,5;k;lö;j

Hyresgästernas avflyttning uppgåriill 11 yo (12) varav 1 o/o (2) flyttar inom beståndet.

Väsentliga håndelser under året
Nynäshamnsbostäder har en mårsättning att fram ti, år 201 9 bygga rninst 200 rägenheter.

Under året har vi upphandlat och fått 
_bygglov för g4 lägenheter pä Telegrafen 1 2.Bolaget arbetar paraileilt med cirr(a 150-bo-städe,- i o"trlpiänäJr"oet på två fastigheter som

I,ri,3ä;1rta 
Humtan s (detatjptanen 

"nrrg"nd. [ä'k;[iäuälrmauise 201s0ä) och

Nyhäshamn växet, Stockholmsregionen växer. Vi tror på fortsatt starl( efteffrågan pålägenheter. Bidragande faktor är fuya-hamntermrnar"nlirt-rviläm började byggas 20.r6 ochförsta fartygen ska anlöpa i slutet av 2019.
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Resterande 36 lägenheter på Estövägen 7-9 harstambytts och därmed omfaltande
stambyte som påbörjades 201 5, hela Estövägen och Valthornsvägen 202 lägenheter har
siambytts klart.

På Heimdalsvägen 1 1 och Toppstigen 6 har de stora skorstenarne tili fd panncentralerna
nyrenoverats.

Samtliga bostäder har fiber i lägenheterna och vi har gått över till det nya tv avtälöt som
innebär att vi numera har Telia och paket Lagom i våra fastigheter.

Möilighet till matavfallsortering har utökats till ytterligare ca 1 200 av våra lägenheter, kvarslår
336 lägenheter som får maiavfallssortering under 2018.

Backluravägen 3-25 hal fått ett nyit passersystem där även grovsoprummen ingår.

I samband med den ökade kostnadsutvecklingen för Nynåshamnsbostäder genomfördes,
efter förhandlingar med Hyresgästföreningen, en generell hyreshöjning från första april med
0,7s% (0,75 %1.

lnvesteringar

Arets investeringar uppgår till 25,3 mkr (1 34 mkr) och merparten är avlutade siambyten på
Estövägen.

Ekonoml

Newsec har på uppdrag av AB Nynäshamnsbostäder genomfört en samordnad värdering av
bolagets fastighetsbestånd. Vid värderingstillfäll6t (december 2017) hade bolagets
fastigheter ett marknadsvårde på2,3 miljarder kronor (2,1). Fastigheternas motsvarande
bokförda värde uppgår till 1 miljarder kronor. (0,9).

Flerårsöversikt 2014 2012*

161 184

412
180 173

2,9% 3,8%

168% 104%

43,3% +2,1%

20,80/0 17,3%

48,0% 46,0%

882 999

0,4Y0 0,3%

820 895

BB 37

26 27

2149 2620

Hyresintäkler, mkr

Resultat efler finansiella postor, mkr

Eget Kapital, mkr

Avkaslning lotalt kapital %

Likvidltet, %

Soliditetjusterad %

soliditet synlig %

Beläningsgrad marknadsvärde, %

Balansomslutning, mkr

Vakansgrad bostäder %

Bokförl värde fasligheter, mkr

lnvesterlngar, mkr

Antal anställda

Antal läqenheter

879 821

134 6''

n24
2184 2149

162

17

230

2,6%

8%

54,5%

23,0%

20,0%

994

1,21/o

973

25

21

2197

156

29

216

3,7"/"

10%

52,7ak

21,90/o

22,0%

s98

153

12

191

2,7%

48,6%

22p%

40,0%

885

0,s%
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Res ultaldispos ition

Bundet eget kapital Fritt eeet kapital

Uppskriv-
Aktie-kapital ningsfond Reservfond

Balanserad
vinst

övrigt fritt
eget Summa eget
kapital kapital

Eget kapitel 2015-12-31
Ärets resultat

Upplösning till föIjd av årets
avskrivninqar/uooskrivn lngar

50 000 36 375 10 000

-1 056

83 838 10 342 1 90 555

25 217

1 056

Eset Kapital 2016-12-3x 60 000 35 319 84 894 35 559 215772
Arets resultat

Upplösning till följd av årets
avskrivninoar/uDDSkIivninqar

13 924

1 056-1056
E Eet l<apital 2077 -72-31 50 000 34 263 10 000 B5 950 49 483 229 696

Förslag till disposition av bolagets vinst

Arets resultat uppgick till 1 3 923 850,38 kronor.

Till årsstämmans förfogande står

Balanserat resultat 120 451 387 kronor
Arets resultat 13 923 850 kronor
Totalt 134176237 l$onot

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att resultatet disponeras på följande
sätt:

Överförs till nv rälmino kronor: 134 375 237 kronor
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Resultaträlming

i tkr

NETTOOM§ÄTTNINGHyresintärtter 1'5 *ZXZI 
"i333

Övriga rörelseintåkler - ' --- '-- --- ---
Summa nettoomsättning

FASTIGHETSKOSTNADER
Driftkoslnader
Reparations- och underhållskostnader

Driftnetto

Avskrivningar byggnader

Awttring byggnad och mark

3

4

73 567

-26 678
-1 55

74472

-23 466
-258

ADMINISTRATION§., IT- OGH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER

Avskrivningarinventarier EA7
Övriga kostnader

Rörelseresultat

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Rånieintäkter och liknande resultatposter.

BokslutsdisPosioner
Avsättning iilt periodiseringsfond

Upplösning av periodiseringsfond

Skatter o 396 -5 076

Årets resultat

,lx4

-BO -96

-22249 -23 096

24A05 36 967

1 457

))

-57 437

-30 990

-54 I t5
26462
-3 057

64
-7 452

och liknande

-3 890



AB Nynäshamnsbostäder
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Balansräkning

TILLGANGAR

Anläggnin gstillgångar

Materiella anläggningslillgångar
Bygg6ader och mark 10 973 085 878 698lnventarier 11 228 3oB
Fägående nvanläggningar j2 5 743 101 652

979 055 980 658

Långfristiga vårdepapperslnnehav 14 40 40
11 590 11 5S0

Summa anläggn ingstillgångar 990 645 992248

Omsättnin gstillgå n gar

Varulager

LagetavbÄnsle 227 277
227 277

Finansiella anläggringstillgångar
Aktier I dottetuolag

Kortfristiga fordringar
l<undfordringar
Övriga fordringar
Fordringar hos do(terföretag

Kassa och bank

Summa omsättnin gstillgångar

SUIIiIMA TILLGÄNGAR

13 11 550 'l'1 550

839 422
403 3 403

00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 5 1 B7S 2 106

31,16

0

3 343

5 931

0

6 208

998 456

AB Nynäshamnsbostäder

Qrg. N. 556292-3747

Balansräkning

Belopp i tkr 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Uppskrivnlngsfond

Reserufond

50 000

34 265
10 000

50 000

35 320

l0 000

94 265 95 320

Flitt eget kapital
Balanserad vinst 121 507 95 235

Arets resultat 13 924 25 2'17

1X5 431 120 451

Summa eget kapital

Obeskattade reserver
Periodiserinqsfond 16

229 696

7 9A1

215772

4 011

Avsättnlngar
Uppskjuten skatteskuld

Långfistiga Lån

Lån ldn kreditinstitut 18

Kortfristiga Lån

Lån frän koncemföretag 18

17

7 901 4011

B 825 11 7BB

454 000 454 000

251200 251200

Kortfristiga skulder

Leveran törs skulder

Skulder till koncernföretag
sl(atteskulder
Övriga skulder
Checkkredit
UDD|uona kostnadel och förutbetalda intåkter 19 750 17 867

705 200

i6 693

0
918

5 007

705 200

20 162
20

0

23 300

19

SUMMA EGET KAPITAL OCH St(ULDER

42368

993 989

61 685

998 456

I
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AB }lynäshamnshostäder
org. nr, 556?-92-3747

KASSAFLöDE§ANALYS

Belopp

Den Iöpande velksamheten
Resultat efter iinansiella poster
Avskrivningar och nedsl(rivningar som belastat resultatet

Arets skatt,
Förändrlng av uppskiuten skatt pga K3

Resultat vid utrangering och försäljning av fasllgheter och inventarier

17 418
26758
-2567

0

142

28 835
13 751

0
173

41.751 42759

Kassaflöde frän förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (f) av rörelsefordringar SB5 -25
Ökning (-) /minsknlng (+) förråd och varulager 50 3s

Ökning (+),I minskning (-) av rörelseskulder 804 -2 516
Kffiaflöde från clen löpand" veikslrnh"t"n 43 5rO 40 1?,

Utbetalning för investering l rinansiella anläggningstillgångar
lnbetalnlng från försäljning av aktier/fuslon

lnbetalning från försäljning av inventaier 14

lnbetalning från försälining av fastighet

Kassatlöde från investeringsverksamheter -25 297 -134 914

lirvesterlngsv6rl(samh€ten
Ulbetalnlng för förvärv och investering av fastigheter
Utbetalning för föoärv av invenlader

Fina nsierilgsverl(samheteil
Öl(ning/minsl(ning långFristiga finansiella skulder

Urdelning

Kassailöde från f inansieringsverl(samheten

Psriodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens bödan
Likvida medel vid periodens slut

-25311 -'t34 914
00

63 000

0 63 000

'18293 -31 735
-23 300 8 435

-5 007 -23 300

) 03- ytt" 71

G' /rn
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AB NYNÄSHAMNSBOSTÄDER

REDoVIsNINGS. OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Från och med råkenskaFåret 2014 uppdttas årsredovisnlngen med tillämpning av år§redovisnihgslagen

;;h B;ild;G.;å;;;€;s atlmänna rå(i BFN AR2o12:1 A,edovisntns och koncemrcdoviiltns Q<3\'

Företaget Innehar samtllga aklier i Nynä§hamns Exp'Ioaterlng AB (org nr 556041-4186) samt

i"g"ifi"r";i;dins na [org nr ssosbz-1zts). För;hget harvart art inte upprälla koncemredovisnlns med

haivisning til z kap-. ss I ÄÅredovisnlngslagen, då doiterforetagen är av ringa betydelse med hän§yn llll kravet i 6§

avseende råttvisande blld.

Materiella anlåggningstlllgångar
Materiella anlåg[ilngs-tillgängairedovisas tifl an§l€ffning§värde minskat med avsl<rivningar. I anskaffnings-

vardet ingår utg'i-fter iom dlrek{ kan hånföras tlll förväNet av tillgängen'

Nil; iäö;il; 
"någgning"organs 

byts ut, urrangeras 4€ntuel kvaruarande del av den gamla

komponentån och den nya kohponentens anskaffning§vårde aktiveras'

Utglfter for löpande rqpilation och underhåll redovlsas §om l(ostnader'

l,tr'toi"tt" 
"niaggning"illgångar 

skivs av sy§tematiskt dver titlgångens bedömda nytilandeperiod. Nät

iifigarg;rr"" 
"rtkr';ingiuaia 

oelopp fastställs, beaktas I förekommande fall ullgångens restvärdo'

En extern vårdering av fastigheterna har giorls under året Tlllämpad värderlngsmodell baseras på

fasligheternas diskonterade ddftnetton-

Följande avsklivningstider tillämpes: Ar

Byggnader och matk
50

50

50

40
50,J00
20-50

5

LeaslngkontEkt
i"r,iääi""ai"s"rt l där företaget är leasetagare redwisas §om operationell.leasing (hyresavtaD, oavsett om

;i;ä;; fi";;åli;;1er operatiänefla. Leasinlavgiflen redovisas som en tGsinad lin ärt över leasingperioden.

Företagetsuthyrn|ngavbostäderoch|ol(aletklassilice€ssomoperationelllea§lng'Leasingintäkernaredovisas
llniårt under lea§ingperioden.

Stammar

Fasad

Fönster

Tal
Stomme
Övrigt

lnvantarier

I)



AB NYNÄSHAMNSBOSIÄDER

lntäkter
Hyresintäkter och övrlga rörelseintälder redovlsas I den pedod uthylningen åvsel

Förclrcttshyror redovisas som förutbetald Intäkt.

lnkomstskatt
Uppsuuten skatt beråknas på alla temporära skillnadermellah skattemåssigå vården på tillgångaroch §kulder

oåh reäovisningsmässlga vården. Den temporära sl(lllnaden är hänföilig tlll anläggnlngstillgångar samt skatte-

mä§siga under;koltsavdrag. En skattesats pä 22% harånvänts vld beräknlngen av uppskiuten skati.

Uppsk]uha skattefordringai redovlsas i den omfattning del är(roligt attframtida skattemässiga resullat l(om-

mer ati lunna kvittas mot de temporära skillnsderna' Ptes€ntatlon I Not nr 19'

Fordringar
Fordrhgarhar vårderats indlvlduellttill detvärde fordringarna beläknas inllyta'

Varulager
Lagret harvärdeEls till det lägsh av anskaffningsko§tnad och verkligi värde

Väsentliga uppskattnlngar och bedömningar
Uppnl&naet av lokslut ooh tillåmpnlngen av redovisningsprinclper' baseras ofta på ledningens bodömningar,

uipskqttnlngar och antagand€n som anses vara rimliga viC den tldpunkt då bedömningen göre'

uppskåttnlniar octr anialanden är baserade på hlstorleka erfarenhet€roch ett antal andra faktorer som under

räd'ande forhälknden anses vara rimliga. Resultatst av dessa används för att bedöma de redovl§ade värdena

pä lillgängar ooh skulder som inte annars framgår tydllgt 8än andra källor. Det verkliga utfallet kan avvlka från

i"".ärpirf,uttrlns".och bedömningar, Uppskaltningårna och antaganden ses över regelbundet. Eventuella

gnUringåi Edorira-" i aen period ändiingen gör§, om den enda§l päverkat denna period, eller i den period

ånJrinäen gtrs och framfiåa perloder om ändringen påvqkarbåde aguell perlod och fråmtida perioder.

173;

6v 4t.,
G',fr,u
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AB NYNÄSHAMNSBOSTÄDER
nt.556292-3747

Lokaler 532i 5 063

Garåqe & P-Platser

Summa

Därutc;ver avsecnde bostäder: ' -69 -Äg

Generella avtals-/ hyrestabatter

övriga rabatter- ..- . . ------76rtrs -- 155ffi

summa nettohyror for boståder

Summa nettohyror övrl gt

154574 148 01S

7 tal 7 647

-11

(varav Pe rso n alko stn adet)

EI

Valten
Sophantering

Värme

FastighetsfÖrsäkilng

Kabel-tv

tlyres- ooh kufl dföIIuster

-2248
-3 S78

-1'l 864

-4312
-20 47X

-.1 386

-4 503

42'l

-2 423
-4022

-11 613

-3 6S4

-19 9S4

I 135

-1 459

-2 91S,lB5

För bolaget avser 0,0 ( 0'0) procent av åreis för§ä[ning egna dotterföretag'

-2329
-1 9SB

-1 432

-16 262

2016
-6

-2 5BS

-2629
-975

i
l

Eostäcler -3X2 -394

Lokaler -iS2 -517

summa



AB NYNÄSHAMNSBOSTÅDER

AB Nynäshamnsbostädersom leasetagare 2047 2016

Förfaller till betalnlng inom eft år
Förfsller tlll betalning senare än ett år men inom 5 år

Förfaller lill belalning lnom ett år
FöItallerlill betalnlhq seDare än ett är men inom 5 år

tilt

Löneroch ersättningar har uppgått till

0

439
0

318

435

2017

40 388

904

o

ry@T
Medelantalet anställda med fördelning på kvlnnormh män har uppgått tlll:

förfaller lil, betalnlng senare än fem är

2017

Mäh

2017 2016
Styrelsen och

-1 -J 283

S6lala kostnader inkl. pensionskoslnader
Pensionsl(ostnader

-4491 -4404
-1327 -1 220
.256 -258

- Antal - Varavmån
5 BOo/o

5 20%

wEv pensionskoslnader avseende VD

VD har etl ordlnärt anställningsavtal med bolaget.
Uppsägningstlden år sex mänader frän VD:s slda och (jugoryra mänader Från bolaget.

Könsfördelning
Styrelseledamöter
VD och andra ledande befattningshavare

Revislon,

Andra uppdrag än revision, ÖhrlingsPdcewaterhousecoope6 AB
Summa srsättning till revisorer

Med revisiusawdrcg avss gmnskhing av ärsredovisningq och bokföringen samt
styrelsens och verkställande dlrektörens föruallning och öVriga arbetsuppgifter som
det ankommerpä bolagets revisor att utföra. Alllannalät andru urydrag.

-7'V

)

2016

AE NYNÄSHAMNSBOSTÄDER

Ränta på långfdsliga sl«lder .8282

flnansiella

Aktuell skatt -2 567 0

Uooskluten sl<att 2 s63 -5 076'
Summa skattpå ärets rosultat 396 -5 076

Redovlsat resul(al för€ skalt

Skatt beråknad enligt gällande skattesats (22%)

Skatteeffekt av ei avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt på övrlga fldragsgilla kostnader
Skatt hånförlig till tidigare års redovisade resulht
Skattreeffekt av schablonränta på periodiserlngsfond

Redovlsad skattekostnad

17 417

-3 832

-12
4».

0

054
.2587

302-52

-6 664
-13

6 683
0

0

Byggnadet 2017 2016

lngåonde ackumulerade anskaffnlngflården 997 433 951 176

fuets ny- och llllbyggnad

Utgående ackumulerade anskaffningsvärdon

lnqående ackumulerade avskrlvningar enligt plan

Arets avskrivningar enligt plan

Ljtgående ackumulerade avskrlvnlngar enligt plan

lngåend€ ackumulerade uppskrivningar

1 {16 638 997433

^264203 -242076
-24 §99 -22 127

.28S 203 -264203

119 205

35 320

46 257

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -1 055 -1 055

Utgående ackumulerade uppskrivningar 34265 35 320

lngäonde ackumulerade nedskrivningar -32407 -42218
Ärets äterfödng av nedskrlvning 0 I 81 1

-32407 ----32407

Utgåsnde restvärde för byggnader

Mark

829 293 736 14n

Ingåencle ackumuletade anskaffnlngsvärden

Under året anskaffad mark

142555 117 798
24756

Utgående reslvärde för marl(

Utgående restvärde för byggnader och mark

143 792

973 085

142555

878 698

5l

-7 450
-1

*t ds', ,/il
176

00
-331 -336



AB NYNÄSHAMNSBOSTÄDER
Otg. nr. 556292^3747

Marknadsyärde, totala beståndet 2 298 626 tkr

E§,te:EEEiS*ffi Fåti,-§iE--@tF"€! ,.:ffii 2017 2016

tnEienOn rcfrumuf"åd" anstrxinlngsvärden 4 560 5 25s

Nyanskaffningar uncler året 4 o

Farsalningar och ukangeringar ,-i{9 -693

@svärden 4230 4566

lngäende ackumulerade avskrivningar enligt plan

FörsålJnlngar och utEngeringar

Bokföft värde inventarier

Ingående
lnvesteringar I nyproduktlon underåret
lnvesteringar i om- och tillbyggnad under året

omfört under

-4 854
693

AnslGffnings-

Bolag 

- 

Orgnr . Säte Andel, % värdg vårde

f"g"Ir"wo Holding nB 55690712'19 Nynåshamo 100 50 50

Nynäshamps Exploatering AB 556041-4186 Nvnäshamn 100 11 5!9 1 1 500

slmma aktier'i dotterbolas 
- 

11!!q---,- 1 9

2017

lngåonde anskaffningsvärdBn '11 550 11 550

Fö;sä[ning/utrangeling/fuslon *-=-3- 
--- -- A

ursffifficr€frninfiäd;n 11 550 11550

lngäencle nodskrivningar 0 0

Utgående nedskrivningar 0 o

Utgäende ho-lrfött värrle ahtier i dott 11 550 I 1 550

Nynäshamns Exploaterlng AB

Tegeltraven lJolding AB

556041-4186 11 500

556907-12'19 50

1'1 550

lMark 296 099 293 595

@---

-4 257

"80
-4 002

2017

{01 652
'l s57

17 611

-115 477

*§ 12/
d-§ fil

't78

AB NYNÄSHAMNSBOSTÅDER

O$.nt.558292-3747

16

Aktiekapltal uPpgår till 50 000 000 kr om kvotvärde I 000 kr styck'

Mellan 1 senate Mellan 1 l"n:'.u
än5år oq!il

l-ån

Kapiklbindningstid , - Låne1e]-o!!- !! 
lr -"1-"stocken,,,ts4 

rnkr, ärräntebindningstiden

?o1s 
'z+ 

äää ööä för 250 mkr irestämd via swapavtal

2o2o 168 000 000

2021 
" 

äää äää Malknadsvär{le på swapparär 1B'3 C2?'B) mkr

4ooooa
XXil,Tå"u nr,,""nnai borgen för lån från l(reditinstitut meci 4ä4 mkr (454 mkr)'

Avlal om Pn si kallccl ränteswap skyddar bolaget mot läntelörändringar' Genom säkrinqen erhållel

bolaoe{ en fasl I älltc n"i' trut 
" 

o'nno 

"a'iå'"å' 
'"J""it'" 

i **rtalräkr'ringen I posten ränlekostnader

ooh riknande rccurtarpostcr. sakrinssreä;Lr"g"" ,rlrtyr. ", .akr lngsinstrumentet Iöt tallcr' sälis' cllcr löces ln

li* åii ,åi,ii"r"i",",ioren inte länsre uppfvllcr v:llkoren Iör säk'inssredovisnlng'

71:

l.



AB NYNÄSIIAIVINSBOSTÄDER

org. m.556292-3747

Förulbetalda hyresintäl(ter

lnga

1BB

Ansvarsförbindelser
caranlibelopp Fastigo

Nynäshamn

Tommy Soderblom
Ordförande

Tommy Cumsellus

2017-0X-

Min revislonsberättelse har avgivlts 201 7-03-

Lars Wallän

Auktoriserad revlsor

Göran Briving

l-lelen SellströnLEdberg

Sanja Batljan
Verkställande direktör

€§

)

I

Arsredovisning för 2017

Tegeltraven Holding AB
Org. nr.556907-1219

o ))

f< .k.

180

i"lYNASi-ll,/vil..l5 i(r.- irl/uiUi..l
Ko rn nr ur,siyrel:c n

2B1B -03- 1 7.



Tegollraven Holding AB
Org. nr. 556907-1219

om inle anna( särskilt anges, redovisas alla belopp i (usenlals kronor.

ljp!!i[i6r lnom perenles avser Iö,egåorde år

Förvaltn i n gsberättels e

Verksamheten

Atlmänt om verksamheten

Tegellraven Holding AB har verkat sedan år 2012. Förelagels enda åklieägåre äI

AB Nynäshamnsbosläder och akllekapltalet uppgär till 50 lkr där samtliga 50 000 al(lierharlika

dstvärde och llka rält tlll andel i företaqet.

Bolagels skall åga och föNalla aklier och and.a vårdepapPer samt bedilva dårmed

Iörenlig verksamhet.

Väsenlliga händelser under och eftar rälrenskapsåref

Under och efler räkonskapsåret hardetlnte sl(etl några !äsenlliga händelsel

Mocleffore(agei

['loderföretag är AB Nynäshamnsbostädsr med säte Nynåshamn och org ff 556292-3741

FIerårsöversikt
2017 7-016

tt"tto
Resullat efter tl'nansiella poster (ll(r) -1 -3

Solidilet looa/o 1o0%

Resultatdisposition

Tillårsstämmanstörfogmd€slårlöljandevlnslmedel: Kronor

Balansorat resultat 25,l 381 5S3,63

Ärets resultal -1 ooo,oo

- 

,51380693,8s

Arsredovisning för 2017

§lyrelsen och verkställande dlrektör6n föreslår alt

resultatet dlsponsEs på ftjljendo sått:

Utdelning tlll ägarna 0,00

Balanseras I nv räknlnq 251 380 5S3.83

Förändrlng av €get kaPital

Aktie" Balanserat Årets

Ei;T^riAnzotZ_lZ-l,t 50 251 382 -1

Aktiekal(alet beslår av 50 000 sl aklier å 1kr

.hlu i1

4 Y '///'
I8

O< i/'/

182

Tegeltraven Holding AB

Orq. nr. 556907-1219

Resultaträkning

Rörelsekostnader
Övriga externa l<ostnader 'l -?

-summ-a 
rörelsekmtrudu -1 -2

Rörelseresultat

Re s ul tat efte|l in a n s i e l I a p o ste r

Resuttat före skatt

-1

Skatter
Sl(alt på årets resultat
Tretr ffitiltrt -1 -3

Finansiella poster

Resultat lrån försälining av andelar i koncernföretag



Tegeltraven Holding AB
Org. nr. 556s07-'1219

Balansräkning

BetoDD i tlo Not 2017'12-31 2016-12-31

TILLGANGAR

Anläggnlngstillgångar

summa anläggningstlllgångar

omsättnlngstillgångar

Koftfristiga tordingar
Fordringar hos koncsrnftiretag

summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

251200 251200

251 432

25'l 432 251 433

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0

simma kortfristiga lordringar 251 200 251 2oo

Kassa och banl(

Kassa och bank 232 233

Summa kassa och bank 232 233

{y t?
) )

Tegeltraven Holding AB
ors. m 656907-1219

REDOVISNING§. OCTI VÄRDERING§PRINCIPER

o tkr (0) lkr avssr tllll(ommande vinsl av föEäljning elt helägda dotlerbolag.

Nynäshamn 2018

Tommy Söderblom
Ordförande

Tommy cumsellus Göran Brlving

Min revisionsberätlelse har avgivits 20'17-03-01

Lars Wal16n

Auktotlserad revisor

Bo Persson

Sania Ballan
V6rl(ställande dlrek16r

))

Arsiedovlsningen harupprätlats enllgtAsredovisningslagen och BFNAR 2016:10Arsredovisning i mindre akllebolag.

18

'/a ,?
184



Tegeltraven Holding AB

org. nr. 556907-1219

Balansräkning

Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundot eget kapltal

Aktiekapital
summa bundet eget kaqital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst

Summa fitt egiet kapilal

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag

Skatteskuld
Summa kodfrlstlga skuldor

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

251 382 251 385

251 432 251 43X

Arets resultat 

- 

-1 -3

251 381 251 382

251 431 251 432

50

50
50

50

0

2
0

2
2

6?,
/-;'Z

,,//.,'

18

a7<- i-/-, l) L/./ 't86

Ansredovlsning fo r 2017

Nynäshamns Exploatering
Org. nr. 556041-4186

AB



Nynäshamns Exploatering AB
ors. nr.556041-4186

Arsredovisning för 2A17
om inte annat särckiltange3, tedovl§as alla belopp I lu§ental§ kronol'

Uppglfterlnon parentes avser löIegåendo år

Förvaltnings berättelse

Verksamheten

Allm ä nt om ve rks a mheten

NvnåshamnsExDloatErinoABhatverkatsedanår'1942 Företage(sendaaktleågareär

;ä;i;;å;;;;;i"rtäder och akliekaPiialet uppsår llll 1 Mkr där §amtlisa 10 000 aktier har

llka r;stuarde och llka rätt till andel i förelaget.

Företaget äger och töryaltar bost?ider och lokaler inom Nynäshamns kommun och

har sedan företa aprll 20{0 inga an§lållda.

Vasenttiga händetser under och efter räkenskapsäret

I bolagot återslår nu tr6 fa§tigheter med i huvudsak lokaler, ondast en lägenhel är lsar i be§tåndet'

beläo;n i Nvnäshamn z'171 dvs Stalionshuset

Fasfllheblånet löstes I sln helhet i mai z)14

;föilili'rä;"d Hyre§gåstf6rmlngen höJdes hyran på lägenhsten från för§tå spril

med0,75% (0,75%).

Moderföretaget

Mod€rföretag ärAB Nynåshamnsboståder med §äte Nynåshamn och org nr5662s2"3747

)

fit'
)

Nynåshamns Exploatering AB
Org. nr. 556041-4180

FlerårsöversiK

Resultatdisposition

Till årssiämmans förfogands sGr fölande vlnstmedel:

2017 2016 2015 ?91.! !918=
@igrz tz67 lsza 2746 8130

Resultatefterfinanslellaposter(tk) 61 -65 B '1 1'18 176

97% s5% S4% so% 17%

l«oror
11 256 012,43Balanserat resultat

Arels resullat

SLylelsen och verkställande direktören föreslår alt

resullalet dispone.as på föliande sätt:

Aktlekaitalet består av 1 oo0o st aktier å 100 kr

l

t_:_ _,.fr ,//,/
Y\) '/

))

kapital..- fond --- resul-tat rsultat--
Eg"ttrp'=Eirolz.tz.«. looo 2oo 11218 38

Resultatdisposition enligtårsståmman 38 -38

Balanseras i ny råkning

187 188

239



Nynäshamns Exploaterlng AB

org. nr, 556041-4186

Resultaträkning

Rörelseintäkter
Nettoomsättning

Rörelsskostnader
Övriga externa kostnader 2 -Bo1 -953

Av- åch nedskrivningar av mateTiella anläggningstillgåhgar 1 -301 '301

övrlga'rörelsekostnader . :19 .:99
sufr;a rörelskmtnader- -'l 25'l 4322

Finansiella poster

Övriga rantelntäkier och liknande resultatposter 0 0

Övriga råntekostnader och liknande resultatposter - 0

Eui* fimi"ll. Po=t"t t) o

Rörelsetesultat

Re s u I tat efter I i n an s i el I a p o ster

Resultatföre skalt

"55

Bokslutsdispositioner 
247 104Fdrändring av periodiseringsfonder

summiGf<sf utstlispmitirer 247 104

Skatter

n-7-
'189

.-Ix-

190

)

Nynäshamns Exploatering AB

Org. nr.556041-4180

Balansräkning

Belopp i tkr Not '2017-'12-31 -20'16-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 000 1 000

200Reserulond 200

summa hundet eget kapital.

Filft eget kapital

Balanserad vinst
Årets resultat

1 200

11 256

240

1 200

11 218

61

Sumna frilt eget kaPital

Summa eget kapital

obeskattade reserver

P€riodisednosfonder

11 436

12 696

42

11 279

12 479

289

Summa obeskaltade reseruer

Kortfristiga sku,der

Leverantörsskulder

Skulder till kof cernföretag

Övriga skulder

42

96

27

203

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

61 -55



Nynäshamns Exploaieling AB

org. nr, 556041-4186

Balansräkning

gulopp i tkt I'lot 2a17'12-31 2016-12-31

summa anläggningstillgångar

TILLGÄNGAR

Anläggnlngstillgån gar

M ate r I ell a a nl äg g n I ngsti ll g ä n g a r
Byggnaderoch mark 1,3 9 9?9 1o 129

iåi" mut"rt tmrWing§tilgångat s 828 10 129

F in a n sl e il a a nl ägg ni n g stil lg ä n ga r
Andra långfrlstlgaväIdepapperslnnahav 4 'l 1

srrmrlln^n"t lt"rnlässringtiltgångar 1 1

I 829 ',10 130

omsättningstillgån gar

l<o ftf r i stig a fo r d fi n g a r
Kundfordrlngar 55 14

Fordringar hos koncernföretag 2-o

Skatlefordringar 96 153

Övriga fordringar 10 17

F0rutbetalda ko§tnader och upplupna intåkter - ,,t-- 'TGA lrotf,iuligu fordring"r :164 2aB

Kassa och banl(

ru"uu o"t lunt, 5 ! !99 2 762

EAm kassa nrh hank 3 069 2762

summa omsättning§tillgångar

SUMMATILLGANGAR

3 233

13 063

2 969

13 099

,tr/

) )

o*-

'l 91

-6qs ,/#
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Nynäshamns Exploat€dng AB
Org. nr. 556041-4106

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINGIPER

Arsredovlsningen har upprällais enligl ArsredovisningslagBn och BFNAR 2016:10 Arsredovisnlng i mindre akliebolag.

TlllämBad6 avldvninqslidel
Byggnador 33-50 år

0 % (11,5 %) av inköpen avser lnl(öp från moderlörelagel AB Nynå§hamnsbostäder

lnköp 0 0

FörsäJininoar/utrano€rlnaar 0 0

Utgåsnde anskaffningsvården '12114 12114

.3 5S9 -3 298

00
lngående ackum(lerade avskivningar
Aterfdrda avsklivningar på föEäljning resp uirangeringar

Åretsavskdvningar(anskaffnlngsvårdo) .30{ -301

Utgågnde ackumuleräde avskrlvnlngar -3 s00 '3 ssg

Redovisatvärde B2{4 8515

1614 

-l 

614

lnköp 0 0

Försälininoar/ukalqerinqar 0 0

Utqående resfuärde för mark 1 614 1 614

Redovisatvärde g 828 10 129

Andelar HsB 500 kr
Aktier i StadhYpotek 960 kr

Summa - 1 4

Check.äkningskrediten uppgärlill 3 000 lkr(3 000) lkr§om ej ulnyllals.

))



Nynäshamns Exploalering AB
OE. nn 55604i.4186

Nynäshamn 2018

Tommy Söderblom
Ord[örande

Bo Persson

[,4in revisionsberåftelse har avgivl{s 20lB

LaE Wall6n
Auklolisclad ,evisor

TommyCumselius

Gö6n Briving

Helen Sellsköm Edbers

Sanja Batuan

Verkställande dkektöl

czz- ,tri'
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[l-"1 Nvnä Sl'ru r^rl flS
-QJ kömmun

l(ommunfullmäktige

FÖR.EDRAGNING§LTSTA
Sammanträdesdatum

2018-04-25

Kf§70 Dnr KS/2018/0103/001

Omonganisation av funktionen budget- och
skuldrådgivning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. funktionen budget- och skuldrådgivning flyttas från socialnämnden till
kommunstyrelsen och att 7 § i socialnämndens reglemente tas boft och i stället förs
in i kommunstyrelsens reglemente,

2. nämndbidrag motsvarande 0,7 mifoner kronor för helår överförs från socialnämnden
till kommunstyrelsen. Kostnader som socialnämnden har för funktionen under 2018,
innan flytten till kommunstyrelsen, internfaktureras mellan socialnämnden och
kommunstyrelsen

Ärendet
Enligt 7 § i socialnämndens reglemente är det socialnämnden som fullgör de uppgifter som

enligt skuldsaneringslagen ankommer på kommunen. De uppgifter som skuldsaneringslagen
ålägger kommunen är att lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer.

Rådgivningen ska ha sådan kapacitet att en sökande kan få bistånd utan oskäligt drqismå|.

Budget- och skuldrådgivning utgör inte myndighetsutövning.

Socialnämnden föreslår i beslut från den 30 januari 20L8, § 4, att kommunfullmäktige ska

flytta funktionen budget- och skuldrådgivning från socialnämnden till kommunstyrelsen och

att 7 § i socialnämndens reglemente tas boft och i stället förs in i kommunstyrelsens
reglemente, samt att nämndbidrag om 0,7 miljoner kronor på helårsbasis överförs från
socialnämnden till kommunstyrelsen.

Socialnämndens förslag till organisationsförändring har arbetats fram i samråd med
representanter från kommunstyrelseförvaltningen. Socialnämnden anför att en flytt av
uppgiften till kontaktcenter kan ge positiva effekter ur ett medborgarperspektiv. Exempelvis
anges att sårbarheten kan minska då kontaktcenters personal kan ersätta ordinarie budget-
och skuldrådgivare vid frånvaro. Vidare anges att uppgiften budget- och skuldrådgivning
gynnas av goda samarbetskanaler med socialförvaltningens verkamheter, men aft
sambandet dit i övrigt är svagt. Om funktionen budget- och skuldrådgivning flyttas i enlighet
med förslaget anför socialnämnden att nämndbidrag om 0,7 miljoner kronor för helår bör
överföras från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen ser det som positivt att socialnämndens förslag till omorganisation har
arbetats fram i samråd med representanter från kontaktcenter. Eftersom både kontaktcenter
och socialnämnden förespråkar omorganisationen, och då den bedöms kunna ge positiva

effekter ur ett medborgarperspeldiv ställer sig förvaltningen positiv till att flytta funktionen
budget- och skuldrådgivning flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen.
Kommuns§relseförvaltningen anser att de kostnader som socialnämnden har för funktionen
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Kommunfullmäktige
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2018-04-25

Kf§70

under 2018, innan flytten till kommunstyrelsen, ska internfaktureras mellan socialnämnden

och kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. funktionen budget- och skuldrådgivning flyttas från socialnämnden till
kommunstyrelsen och att 7 § i socialnämndens reglemente tas bott och i stället förs

in i kommunstyrelsens reglemente,

2. nämndbidrag motsvarande 0,7 miljoner kronor för helår överförs från socialnämnden

till kommunstyrelsen. Kostnader som socialnämnden har för funKionen under 2018,

innan flytten till kommunstyrelsen, internfaktureras mellan socialnämnden och

kommuns§relsen.

)

§ 61/18 Dnr KS/2018/0103/001

Omorganisation av funktionen budget- och
skuldrådgivning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. funktionen budget- och skuldrådgivning flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen och att
7 § i socialnämndens reglemente tas bort och i stället förs in i kommunstyrelsens reglemente,

2. nämndbidrag motsvarande 0,7 miljoner kronor för helår överförs från socialnämnden till
kommuns§relsen. Kostnader som socialnämnden har för funktionen under 2018, innan flytten till
kommunstyrelsen, internfaktureras mellan socialnämnden och kommuns§relsen

Ärendet
Enligt 7 § i socialnämndens reglemente är det socialnämnden som fullgör de uppgifter som enligt
skuldsaneringslagen ankommer på kommunen. De uppgifter som skuldsaneringslagen ålägger kommunen
är att lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. Rådgivningen ska ha sådan kapacitet
att en sökande kan få bistånd utan oskäligt d§små|. Budget- och skuldrådgivning utgör inte
myndighetsutövning.

Socialnåmnden föreslår i beslut från den 30 januari 2018, § 4, att kommunfullmäktige ska flytta
funktionen budget- och skuldrådgivning från socialnämnden till kommunstyrelsen och att 7 § i

socialnämndens reglemente tas bort och istället förs in i kommunstyrelsens reglemente, samt att
nämndbidrag om 0,7 miljoner kronor på helårsbasis överförs från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Socialnämndens förslag till organisationsförändring har arbetats fram i samråd med representanter från
kommunstyrelseförvaltningen. Socialnämnden anför att en flytt av uppgiften till kontaktcenter kan ge
positiva effekter ur ett medborgarperspektiv. Exempelvis anges att sårbarheten kan minska då
kontaktcenters personal kan ersätta ordinarie budget- och skuldrådgivare vid frånvaro. Vidare anges att
uppgiften budget- och skuldrådgivning gynnas av goda samarbetskanaler med socialförvaltningens
verksamheter, men att sambandet dit i övrigt år svagt. Om funktionen budget- och skuldrådgivning
flyttas i enlighet med förslaget anför socialnämnden att nämndbidrag om 0,7 miljoner kronor för helår
bör överföras från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen ser det som positivt att socialnämndens förslag till omorganisation har arbetats fram i

samråd med representanter från kontaktcenter. Eftersom både kontaktcenter och socialnämnden
förespråkar omorganisationen, och då den bedöms kunna ge positiva effelter ur ett medborgarperspektiv
ställer sig förvaltningen positiv till att flytta funktionen budget- och skuldrådgivning flyttas från
socialnämnden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen anser att de kostnader som
socialnämnden har för funktionen under 2018, innan flytten till kommunstyrelsen, ska internfaktureras
mellan socialnämnden och kommunstyrelsen.
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§ 6U18

Förvaltningens förslag till beslut
KommunfullmäKige beslutar att:

' '1. 'funktionen budgöt .och 
skuldrådgivning flyttasftån socialnämnderi 'tilf kommunstyrelsen och att

7 § i socialnämndens reglemente tas bort och i stiillet förs in i kommuns§relsens reglemente,

2. nämndbidrag motsvarande O,7 miljoner konor för helår överförs från socialnämnden till
kommunstyrelsen. Kostnader som socialnämnden har för funldonen under 2018, innan flytten till
kommunstyrelsen, internfaktureras mellan socialnämnden och kommunstyrelsen.

Arbetsuts kottets försla g ti ll kom munstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar aft :

1. funktionen budget- och skuldrådgivning flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen och att
7 § i socialnämndens reglemente tas bort och i ståillet förs in i kommunstyrelsens r€glemente,

2. nämndbidrag mobvarande 0,7 miljoner kronor för helår överförs från socialnämnden till
kommunstyrelsen. Kostnader som socialnämnden har för funktionen under 2018, innan flytten till
kommunstyrelsen, internfaKureras mellan socialnämnden och kommuns§relsen

Kopia: Akten .J

Tjä nstestä I le/ hand läg ga re

Kommunstyrelseförvaltningen
Sanna Jansson
E-post: Sanna.Jansson@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Omorganisation av funlGionen budget- och
skuldrådgivning

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. funltionen budget- och skuldrådgivning flyttas från socialnämnden till kommuns§relsen och att
7 § i socialnämndens reglemente tas bort och i suillet förs in i kommunstyrelsens reglemente,

2. nämndbidrag mobvarande 0,7 mifoner kronor för helår överförs från socialnämnden till
kommunstyrelsen. Kostnader som socialnämnden har för funktionen under 2018, innan flytten till
kommunstyrelsen, internfaktureras mellan socialnämnden och kommunstyrelsen

Ärendet
Enligt 7 § i socialnämndens reglemente är det socialnämnden som fullgör de uppgifter som enligt
skuldsaneringslagen ankommer på kommunen. De uppgifter som skuldsaneringslagen ålägger kommunen
är att lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer.x Rådgivningen ska ha sådan kapacitet
att en sökande kan få bistånd utan oskäliqt dnijsmål.2 Budget- och skuldrådgivning utgör inte
myndighetsutövning.

Socialnämnden föreslår i beslut från den 30 januari 2018, § 4, att kommunfullmäktige ska flytta
funktionen budget- och skuldrådgivning från socialnämnden till kommunstyrelsen och att 7 § i
socialnämndens reglemente tas bort och iseillet förs in i kommunstyrelsens reglemente, samt att
nämndbidrag om 0,7 miljoner kronor på helårsbasis överförs från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Socialnämndens förslag till organisatlonsförändring har arbetats fram i samråd med representanter från
kommunstyrelseförvaltningen. Socialnämnden anför att en flytt av uppgiften till kontaktcenter kan ge
positiva effekter ur ett medborgarperspektiv, Exempelvis anges att sårbarheten kän minska då

kontaktcenters personal kan ersätta ordinarie budget- och skuldrådgivare vid frånvaro. Vidare anges att
uppgiften budget- och skuldrådgivning gynnas av goda samarbetskanaler med socialförvaltningens
verkamheter, men att sambandet dit i övrigt är svagt, Om funktionen budget- och skuldrådgivning
flyttas i enlighet med förslaget anför socialnämnden att nämndbidrag om 0,7 miljoner kronor för helår
bör överföras från socialnåmnden till kommuns§relsen.

Förvaltningens bedömning
Rirvaltningen ser det som positM att socialnämndens förslag till omorganisation har arbetats fram i

samråd med representanter från kontaktcenter. Eftersom både kontaKcenter och socialnämnden
förespråkar omorganisationen, och då den bedöms kunna ge positiva effeKer ur ett medborgarperspektiv
ståiller sig förvaltningen positiv till aft flytta funKionen budget- och skuldrådgivning flyttas från
socialnämnden till kommunstyrelsen, Kommunstyrelseförvaltningen anser aft de kostnader som

I 3 § Skuldsaneringslag (2016:675) och 5 kap. 12 § Socialtjänstlag (2001:453)
2 Se prop. 2015116:125 s.275 f.

Justera6lgnalurer

fr, 
,.Åi, lu_

Utdragsbestyrkande

197 1S8

Sida 1
Sida 13



Nynäsham ns
kommun

uÄrusrgurlÅTANDE
Datum
2018-03-06

Vår beteckning
Ks/2018/0103/001-2

socialnämnden har för funktionen under 2018, innan flytten till kommuns§relsen, ska internfaldureras
mellan socialnämnden och kommunstyrelsen.

Sanna Jansson
.Kommunjurist

Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut från den 30 ianuari 2018, § 4
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 januari 2018
Reglemente för socialnämnden

Skickas till
Akten
Socialnämnden
Kommunstfelsen
Kontaktcenter
Ekonomi

) )

§ 4/18 Dnr SON/2017/0325/001-t

-Omorganisation avfunktrionen budget- och
skuldrådgivning

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunssrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:

1. 7 § i socialnämndens reglemente stryks och motsvarande skrivning tillförs kommunstyrelsens
reglemente.

2.' Nämndbidrag motsvarande 0,7 miljoner på helårsbasis överförs från socialnämnden till
komrnuns§relsen.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen att förestå
kommunfullmäktige att:

1, 7 § isocialnämndens reglemente skyk och motsvarande skrivning tillförs kommunstyrelsens
reglemente.

2. Nåmndbidrag motsvarande 0,7 miljoner på helårsbasis överförs från socialnämnden till
kommuns§relsen.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:

1, 7 § i socialnämndens reglemente stryks och motsvarande skrivning tlllförs kommunstyrelsens
reglemente.

2. Nämndbidrag motsvarande 0,7 miljoner på helårsbasis överförs från socialnämnden till
kommunstyrelsen.

Ärendet
Funktionen budget- och skuldrådgivare är för närvarande organiserad inom socialförvaltningen.
Funktionen uppgår till en heltidstjänst. I samband med införande av kommunens kontaktcenter fördes en
diskussion om att överföra funktionen budget- och skuldrådgivning till kontaktcenter inom
kommunstyrelseförvaltningen. Organisationsförändringen blev inte av men diskussionen förnyades under
hösten. Representanter från respektlve förvaltning är överens om att en överföring av funktionen budget-
och skuldrådgivare till kontaktcenter kan komma att innebära positiva effekter ur ett
medborgarperspektiv. Funktionen har ingen myndighetsutövning utan arbetar endast med rådgivning och
vägledning, precis som kontaktcenter gör. Funktionens samband med övriga socialförvaltningen är svagt
men det kommer vara fortsatt viktigt med goda samarbetskanaler med socialförvaltningens
verksamheter. En viktig aspekt i förslaget till flytt av uppdraget är att det minskar sårbarheten då en eller
flera inom kontaktcenter kan ersätta ordinarie budget- och skuldrådgivare i samband med semester eller
sjukdom, Ett gott exempel är den överflyttning som gjordes av handläggning för fårdsänst från
socialförvaltningen till kontaktcenter som tydligt visar hur man förbättrat medborgarservicen då det alltid
finns tillgång på personal som kan handlägga aktuella färdtiänstärenden. Förändringen innebär en
överföring av nämndbidrag om 0,7 miljoner kr på helårsbasis från socialnämnden till kommunstyrelsen.
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