
 
 
 
Kommunfullmäktige  
Nynäshamns   kommun  
 

Västerby    2020-09-17  

Återremissyrkande   rörande   “Mål   och   budget   2021-2024”,    §   93  

 
Bakgrund  
 

Vi   förstår   ambitionen   med   att   nämnderna   ska   få   mer   tid   på   sig   för   att   göra   sina   egna   verksamhetsplaner,  
men   just   det   här   året   är   det   helt   omöjligt   att   ens   ana   hur   det   ser   ut   med   t.ex.   ekonomi,   skatteintäkter  
och   särskilt   stöd   från   staten   både   under   2020   och   inte   minst   under   2021.   Det   ekonomiska   läget   är   mer  
osäkert   än   det   någonsin   har   varit   förut.   Samhällsekonomin   och   arbetslösheten   påverkas   kraftigt   om   vi  
behöver   stänga   ner   igen   och   det   är   mycket   svårt   att   veta   om   vi   kan   fortsätta   öppna   upp   successivt   eller  
om   det   blir   bakslag,   så   att   vi   behöver   stänga   ner   allt,   motsvarande   vad   en   del   andra   länder   har   gjort   och  
riskerar   att   göra.   Det   gör   att   det   är   helt   omöjligt   att   göra   prognoser   för   hur   stor   eller   liten   budgetramen  
blir.   Det   finns   därför   inget   trovärdigt   underlag   för   Mål   och   budget   2021-2024   förrän   tidigast   i   samband  
med   regeringens   höstbudget.   
 
Yrkande:  
 

Vi   yrkar   på   återremiss   för   att   följande   ska   åtgärdas:    
 

1. Med   anledning   av   Corona-pandemin   och   SKR:s   senaste   ekonomirapport   i   maj   2020   där  
sammanfattningen   formuleras   "Allt   präglas   av   osäkerhet"   bedömer   vi   att   det   är   extra   viktigt   att   vi  
förtroendevalda   inför   kommande   budget   får   en   övergripande   ekonomisk   riskbedömning   för   vår  
kommun   samt   ekonomiska   scenarier   /   konsekvensbeskrivningar   för   de   olika   förvaltningarna.   Vi  
efterfrågar   med   andra   ord:  

 

a. En   ekonomisk   riskbedömning   med   t.ex.   tre   scenarier   /   konsekvensbeskrivningar   på  
förvaltningsnivå  
 

b. En   övergripande   ekonomisk   riskbedömning   för   hela   vår   kommun  
 

2. En   risk-   och   konsekvensanalys   behöver   tas   fram   efter   regeringens   höstbudget   för   att   det   ska  
finnas   möjligheter   att   kunna   göra   prognoser   och   beräkna   hur   vår   kommuns   ekonomiska   situation  
ser   ut   inför   2021.  
 

a. Hur   mycket   pengar   extra   får   vår   kommun   och   finns   det   villkor   förknippade   med   vissa  
anslag?  
 

b. Kan   vår   kommun   i   så   fall   möta   upp   mot   dessa   villkor?  
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3. Resultatet   för   tertial   2   behöver   redovisas,   vilket   är   en   förutsättning   för   budgeten   2021   under  
dessa   speciella   omständigheter.   Det   är   viktigt   att   veta   om   budgeten   är   i   balans   för   de   olika  
nämnderna   i   tertial   2   och   hur   prognosen   ser   ut   för   helåret,   innan   man   gör   budget   för   2021.   Om  
det   finns   stora   budgetunderskott   under   innevarande   år,   påverkar   det   budgeten   2021.   Under   ett  
“vanligt”   år   kan   man   göra   säkrare   beräkningar,   men   som   situationen   ser   ut   nu,   är   allt   mycket  
osäkert.   
 

4. Vi   har   ännu   inte   fått   det   nya   internhyresavtalet   presenterat   och   vi   vet   därför   inte   vilka  
konsekvenser   det   har   för   verksamheter   där   detta   spelar   stor   roll,   som   t.ex.   barn-   och  
utbildningsnämndens   och   socialnämndens   verksamheter.   Det   nya   internhyresavtalet   och   en  
konsekvensanalys   av   detta   behöver   därför   göras   innan   budgeten   kan   fastställas.   
  

5. En   risk-   och   konsekvensanalys   behöver   tas   fram   beträffande   förslagen   till   förändrad  
nämndorganisation   där   bl.a.   följande   behöver   utredas:  
 

a. Kommer   kultur-   och   fritidsområdet   få   resurser   om   skolan   inte   har   tillräckligt   med   pengar?  
 

b. Vad   är   det   som   talar   för   att   underhållet   av   vår   kommuns   fastigheter   kommer   att   skötas  
bättre   om   fastighetsförvaltningen   läggs   under   kommunstyrelsen?  
 

c. Om   den   föreslagna   nämnden   “näringsliv   och   arbetsmarknad”   inte   har   självklara   uppgifter,  
behövs   den   då   verkligen   och   vilka   problem   ska   den   lösa?  

 
 
För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  
 
 
 
 

Lena   Dafgård  
Ledamot   i   kommunstyrelsen,   
i   barn-   och   utbildningsnämnden  
samt   i   kommunfullmäktige  

Per   Ranch  
Ersättare   i   kommunstyrelsen,  
i   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden  
samt   ledamot   i   kommunfullmäktige  
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