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Budgetprocess och påverkan på ekonomi med anledning av covid-19 
För drygt ett år sedan beslutade kommunfullmäktige om nya riktlinjer för ekonomistyrningen i 

Nynäshamns kommun. De nya riktlinjerna bidrar till en långsiktig hållbar utveckling av kommunen, 

samt att skattemedlen används effektivt och till största nytta för invånarna. God ekonomisk 

hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv och 

förutsätter en långsiktig ekonomisk planering och ordning och reda i ekonomin. En del i en 

förbättrad styrning är att budget för nästkommande år ska beslutas i juni istället för i november. Det 

leder till att nämnderna ges bättre förutsättningar för att styra och planera sin verksamhet. 

Våren 2020 drabbades världen av covid-19 pandemin. Detta har medfört en stor påverkan på den 

kommunala verksamheten samt den ekonomiska situationen världen över. Kommunens budget 

bygger på en prognos över skatteintäkter samt övriga intäkter och prognososäkerheten har varit 

stor.  

Prognoserna visar nu på tillväxt i landets ekonomi och normalläge i konjunkturen väntas 2024. Det 

finns dock stor osäkerhet i prognoserna då det är helt avgörande att vaccinering sker enligt plan så 

pandemin upphör under andra halvåret 2021. 

Pandemin har också inneburit att arbetslösheten ökat och riskerar att bita sig fast i visa grupper i 

samhället. Det gäller främst yngre personer utan gymnasial utbildning som kommer få svårare att 

komma i arbete. Andelen arbetslösa antas ännu 2024 ligga högre än de nivåer som gällde före 

pandemin.  

Den ekonomiska osäkerheten och verksamheternas behov av långsiktig planering för att klara 

framtida förändringar ger vid handen att kommunen fortsatt fattar beslut om mål och budget i juni, 

samt att den innehåller en buffert med ofördelade medel för att möjliggöra justeringar vid ett 

förändrat skatteunderlag och om pandemin bär med sig nya oväntade konsekvenser. 
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Styrmodell för Nynäshamns kommun  

”Vision 2040” 

Nynäshamns kommun har förändrat kommunens styrmodell för att på ett tydligare och enklare sätt 

säkerställa de politiska prioriteringarna. Under 2021 fortsätter arbetet med en gemensam vision 

under arbetsnamnet ”Vision 2040”, ett visionsarbete som växer fram i dialog med förtroendevalda, 

medarbetare, invånare och företagare. 

Mål och budget 2022–2025 är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument. Mål och budget 

innehåller kommunfullmäktiges mål till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen 

samt budget för år 2022 med plan för åren 2023–2025 och investeringsplan för åren 2022–2025. 

Styrmodell 

Styrningen tar sin utgångspunkt i visionen och den övergripande inriktningen. Kommunfullmäktige 

ska därför fatta beslut om vilka nämndmål som ska leda mot de övergripande målen, samt vad som 

ska följas upp och redovisas för fullmäktige. Styrmodellen ska skapa ett stort utrymme för tillit till 

förvaltningsorganisationen, där det finns frihet att forma utförandet inom givna ramar.  

Styrningen bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och verksamhet med syftet att 

öppna upp för dialog. Dialogen ska ske både inom organisationen och med de som de olika 

verksamheterna riktar sig till. Styrning genom tillit innebär också att ta till vara invånarnas och 

medarbetarnas kompetens, kunskap och engagemang samt att ha fokus på verksamhetens syfte 

och invånarnas samt företagens behov. Antalet mål ska så långt det är möjligt vara få, tydliga och 

mätbara. 

 

Nynäshamns kommuns styrning innebär att kommunfullmäktige utifrån visionen och de 

kommungemensamma övergripande målen fastställer nämndmål och indikatorer för 

kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen i mål- och budgetdokumentet.  

 

Visionen ger en långsiktig målbild över hur Nynäshamns kommun ska utvecklas på lång sikt. Den 

ger den övergripande vägledningen för nämndernas styrning.  

De övergripande målen speglar visionen och pekar ut de tre mest politiskt prioriterade områdena 

som ska genomsyra hela kommunens arbete.  

De av kommunfullmäktige beslutade nämndmål för kommunstyrelsen och nämnderna tydliggör 

målsättningarna inom respektive övergripande mål. Nämndernas mål görs uppföljningsbara genom 

ett begränsat urval av indikatorer, med måltal som anger ambitionen för de närmaste fyra åren.  

Nämnderna ska i sina respektive verksamhetsplaner och budget för kommande år ha med de 

nämndmål och indikatorer som kommunfullmäktige har beslutat om. Nämnderna får därutöver lägga 

till egna nämndmål. Särskilda aktiviteter och nämnduppdrag kan vara insatser som beslutas för att 

nå målen. 

Arbetet med medarbetarnas involvering är en central del av styrmodellen. Viktigt är att processerna 

för styrning och uppföljning knyts ihop, att kommunen har gemensamma begrepp och metoder, en 
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gemensam struktur med fasta tider och en samlad styrning och analys av verksamhet, mål och 

ekonomi.  

Styrmodellen visualiserad: 

 

                 

 

Vision för Nynäshamns kommun 
Som tidigare nämnts pågår ett arbete med att breda och fördjupa kommunens inriktning och vision, 

under arbetsnamnet Vision 2040. Visionstexten kan därför komma att justeras när arbetet är färdigt.  

Nynäshamns kommuns vision i skrivande stund: 

Nynäshamns kommun är sammanhållen, levande och stolt med hållbar utveckling i 

fokus. Vi har möjligheter för alla! 

Visionen kompletteras fortsatt med kommunens platsvarumärke och marknadsföringsinriktning: 

”Nynäshamn – där havet och livet möts.” 
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Övergripande mål och nämndmål för Nynäshamns kommun 
Alliansen prioriterar en effektiv ledning och styrning av kommunen och vill säkerställa den 

kommunala kärnverksamheten. Kommunens övergripande mål ska stödja visionen om en hållbar 

utveckling och möjligheter för alla, och är satta utifrån en gemensam dialog med samtliga partier 

om inriktning. De tre övergripande målen fokuserar på utbildning, omsorg utifrån varje individ samt 

att Nynäshamn ska vara en levande kommun med framåtanda och goda förutsättningar för företag 

att växa och skapa nya arbetstillfällen.  

De tre övergripande målen är:  

1. Nynäshamns kommun utbildar med god kvalitet 

Nynäshamns kommun ger goda förutsättningar för barn, elever, studenter, pedagoger och 

rektorer att lyckas varje skoldag. Nynäshamns kommun utbildar, invånare i alla livsskeden 

och skapar förutsättningar för en ljus och trygg framtid. Skolan inspirerar och attraherar 

såväl nuvarande som nya kommuninvånare. 

2. Nynäshamns kommun har en god omsorg som ser behoven utifrån 

varje individ 

Invånarna i Nynäshamns kommun som har behov av vård och omsorg upplever trygghet. 

De insatser som ges utgår från människors egna resurser, behov och delaktighet. Servicen 

är utvecklad så att den motsvarar dagens och framtidens behov. Genom en väl utvecklad 

digitalisering skapas ett större utrymme för mänskliga möten. Människor som riskerar att 

hamna i utanförskap fångas upp tidigt. De förebyggande insatserna är viktiga inom 

kommunens samtliga verksamheter. 

3. Nynäshamn är en levande kommun med framåtanda och goda 

förutsättningar för företag att växa och skapa nya arbetstillfällen 

Det är lätt att både driva och etablera företag i kommunen för att skapa lokala 

arbetstillfällen och tillväxt. Företag och invånare ska vara nöjda med kommunens service, 

infrastruktur och tillgång till bostäder. 

Nämndmål för Nynäshamns kommun  
Under respektive övergripande mål återfinns nämndmål. Nämndmålen beslutas av 

kommunfullmäktige och följs upp med stöd av indikatorer och måltal. Tvärsektoriella frågor som 

miljö- och klimat, ekonomi och kvalitet i verksamheterna samt HR får egna mål som tillförs samtliga 

nämnder, kommunstyrelsen och samverkansorgan.  

När arbetet med Agenda 2030 är färdigställt ska de tvärsektoriella målen kompletteras med 

nämndmål, indikatorer och måltal för Agenda 2030. De antagna klimat- och miljömålen utgör 

kommunens styrdokument för att uppnå ett ekologiskt hållbart Nynäshamn och styr riktningen mot 

ett Nynäshamn med netto-noll-utsläpp av växthusgaser år 2045, enligt bilaga. 
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För att det ska gå att följa resultatutvecklingen på ett bra sätt och att tillfälliga svängningar i 

resultatet inte ska påverka de långsiktiga målen, så ligger målvärdena för kommande tre år (2022–

2024) fast på den nivå som de sattes i föregående mål och budget. Endast de nya målvärdena för 

det fjärde året (2025) har satts inför denna upplaga av mål och budget. Målen är satta utifrån en 

sammanvägning av uppnått resultat för 2020 och de genomsnittliga resultaten för länet och riket. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för kommunens ekonomiska förvaltning, översiktsplanering, 

mark- och exploateringsfrågor samt civilt försvar och beredskap. Kommunstyrelsen har vidare ett 

övergripande ansvar för personalfrågor, näringslivsfrågor, miljö- och klimatfrågor, 

samhällsbyggnadsprocessen, trafik och infrastruktur, kommunikation, IT/digitalisering, kansli samt 

social hållbarhet. Kommunstyrelsen ansvarar också för de kommunala verksamhetsfastigheterna, 

såsom skolor, boenden och administrationslokaler. 

Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över kommunens samlade verksamheter. 

Kommunstyrelseförvaltningen är kommunstyrelsens tjänstepersonsorganisation och ska i den rollen 

leda, samordna och stödja kommunens verksamheter. 

Med fokus på visionen och de övergripande målen ska kommunstyrelsen inom ramen för sitt 

ansvarsområde arbeta med sex nämndmål med tillhörande indikatorer som följs upp under året.  

Den övergripande planeringen bidrar till en hållbar tillväxt (för att ge goda 

förutsättningar för satsningar inom skolan, omsorgen och näringslivet) 

 
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

68 22 53 78 42 75 70 67 65 55 67 64 57 38 

 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

- - - 63 40 62 63 65 67 69 59 63 57 72 

 
Soliditet, inklusive ansvarsförbindelse för pensioner, %  

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

8,27 8,96 10,72 12,66 14,89 13,6 13,8 14,4 15 20 26,7 22,4 26 34,4 
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Invånarna känner sig trygga och säkra 

 
Andel som känner sig trygg och säker utomhus på kvällar och nätter, medelbetyg (skala 0–10). 

Medborgarundersökningen har nya frågor 2021, vilket innebär att resultatet inte är direkt jämförbart med 

tidigare år. 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

6,3 5,6 - 5,8 - 5,8 - 6 - 6,3 6,1 5,9 5,8 6,0 

 
Andel som känner sig otrygg ensam ute sen kväll (kommunens trygghetsmätning, jämna år) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

27 - - - 25 - 33* - 31 - - - - - 

*Målvärdet bestämdes innan utfallet för 2020 fanns tillgängligt. Till grund för målvärdet användes medborgar-
undersökningens utfall från 2019 som visade att andelen som kände sin otrygga utomhus på kvällar och nätter uppgick till 35 
procent.” 

 
Andel i åk 9 som känner sig ganska eller mycket trygga om de går ensam ute sen kväll - flickor, andel (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

66 - 59 - 78 - 78 - 79 - - - - 63 

 
Andel i åk 9 som känner sig ganska eller mycket trygga om de går ensam ute sen kväll - pojkar, andel (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

85 - 80 - 86 - 87 - 89 - - - - 81 

 

Verksamheterna erbjuder ändamålsenliga och effektiva lokaler 
 

Hyresgästens upplevelse av lokalerna - samtliga lokaler, index 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

42 42 43 47 -  48 49 50 52 55 54 *   -  -  - 

* medelvärde för 73 kommuner 
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Hyresgästens upplevelse av lokalerna – förskola 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

42 39 39 46 -  47 47 48 50 55 - - - - 

 

Hyresgästens upplevelse av lokalerna – grundskola 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

49 38 39 38 -  39 39 40 42 47 - - - - 

 

Hyresgästens upplevelse av lokalerna – äldreomsorg 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

29 24 42 41 -  42 42 43 45 49 - - - - 

 

Utsläpp från energianvändning (värme och el), ton CO2e, minskning 4% per år 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

404 439 426     377 362 347 333 320 - - - - 

 

Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning 

 
Prognosavvikelse jämfört med styrelsens budget, andel (exkl. ev. buffert) (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

- - - - - 2 2 2 2 2 - - - - 

 

Andel som får svar på e-post inom en dag, enligt mätning (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

- 98 94 100 100 100 100 100 100 100 84 87 89 92 
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Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

36 58 69 69 83 70 71 72 73 74 56 56 53 57 

 

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen 

 
Hållbart medarbetarengagemang (HME). Index baserat på nio frågor i medarbetarenkäten om motivation, 

styrning och ledarskap. 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

79,9 - 80,9 82,5 - 83 83 84 84 84 79 79 79 79 

* Utfallet för riket och länet visar kommunsnitt (ej förvaltningssnitt) 

Sjukfrånvaron, målvärden per förvaltning 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

5,45 5,08 4,00 2,62 4,10 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 6,7 8,3 6,4 8,4 

* Utfallet för riket och länet visar kommunsnitt (ej förvaltningssnitt) 

 

Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling 

 
Andel av styrelsens/nämndens miljö- och klimatmål som uppfylls helt eller till stor del, (%)  

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

- - - - 25,0 31,0 37,5 43,8 50,0 55,0 - - - - 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens ansvar är uppdelat i två delar. Det kommunala huvudmannaskapet 

och den statliga regleringen genom skollagstiftningen. 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommungemensamma mål och riktlinjer inom 

nämndens område. Nämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fullgöra de uppgifter som följer 

av huvudmannaskapet för skolväsendet och ansvarar för drift av kommunal verksamhet inom 

skolväsendet. 
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Huvudmannaskapet för skolväsendet medför även ett ansvar för fristående verksamheter inom 

förskola och annan pedagogisk verksamhet. Detta omfattar tillståndsgivning, tillsyn samt 

handläggning av anmälningar och annan synpunktshantering. 

Med fokus på visionen och de övergripande målen ska barn- och utbildningsnämnden inom ramen 

för sitt ansvarsområde arbeta med fem nämndmål med tillhörande indikatorer som följs upp under 

året.  

Barn, elever, pedagoger och rektorer lyckas varje skoldag  

 
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

80.3 75.6 72.2 73.5 72,1 74 75 76 77 78 75,9 76,5 82 82,4 

 

Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

226.0 217.0 218.0 226.0 232 226,5 227 229 231 238 230 232 246 248,3 

 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel (%), hemkommun 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

88.3 84.7 85.3 87.9 84 88 88 89 89 90 84,7 86 90 90,5 

 

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala 

skolor, andel (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

55,7 56,5 61,2 60,1   62 63 64 65 70 71,2   70,1   

 

Elever i åk 5 som har studiero på lektionerna, andel (%) instämmer helt eller delvis, skolkommun 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

62 67 65 68 - 69 69 70 70 71 - - - - 
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Elever i åk 8 som har studiero på lektionerna, andel (%) instämmer helt eller delvis, skolkommun 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

64 56 57 61 - 62 62 63 63 64 - - - - 

 

Invånare i alla livsskeden upplever en ljus och trygg framtid 

 
Elever i åk 5 som känner sig trygga, andel (%) instämmer helt eller delvis, skolkommun. 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

87 87 86 90 - 90 91 91 92 92 - - - - 

 

Elever i åk 8 som känner sig trygga, andel (%) instämmer helt eller delvis, skolkommun. 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

94 92 91 90 - 91 92 92 93 93 - - - - 

 

Elever i åk 9 som ofta känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför, andel (%) hemkommun – flickor 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

47 - 52 - 44 - 43 - 42 -  - -   - 42 

 

Elever i åk 9 som ofta känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför, andel (%) hemkommun – pojkar 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

13 - 26 - 19 - 18 - 18 -  -  -  - 18 

Elever i åk 9 som ofta tycker det är riktigt härligt att leva, andel (%) hemkommun – flickor 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

61 - 51 - 51 - 55 - 59 -  - -   -- 59 
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Elever i åk 9 som ofta tycker det är riktigt härligt att leva, andel (%) hemkommun – pojkar 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

70 - 66 - 74 - 72 - 74 - -   -  - 68 

 

Elever i åk 5 som trivs i skolan, andel (%) instämmer helt eller delvis, skolkommun. 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

87 89 85 83 - 84 85 86 87 90 - - - - 

 

Elever i åk 8 som trivs i skolan, andel (%) instämmer helt eller delvis, skolkommun. 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

85 90 90 88 - 89 90 91 92 93 - - - - 

 

Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning 
 

Prognosavvikelse jämfört med nämndens budget, andel (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

- - - - -  2 2 2 2 2 - - - - 

 

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen 
 

Hållbart medarbetarengagemang (HME). Index baserat på nio frågor om motivation, styrning och ledarskap. 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

80,9 - 81,4 78  - 79 79 80 80 81 79 79 79 79 

* Utfallet för riket och länet visar kommunsnitt (ej förvaltningssnitt) 
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Sjukfrånvaron, målvärden per förvaltning 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

8,1 7,27 7,56 6,87 9,72 6,8 6,8 6,8 6,8 6,7 6,7 8,3 6,4 8,4 

* Utfallet för riket och länet visar kommunsnitt (ej förvaltningssnitt) 

 
 

Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling 
 
Andel av nämndens miljö- och klimatmål som uppfylls helt eller till stor del, (%) Hållbarhetsmålen har annan 
struktur så målvärdena kan komma att justeras. 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

- - - - 44,4 55,6 66,7 78,8 88,9 100 - - - - 

 

Kultur - och fritidsnämnden 
Nämnden ansvarar för måluppföljning, utvärdering och utveckling av kultur- och 

fritidsverksamheten. Bland annat bibliotek, konsthall, UNG fritid, bidrag till föreningar och 

kulturverksamhet för alla åldrar. Med fokus på visionen och de övergripande målen ska kultur- och 

fritidsnämnden inom ramen för sitt ansvarsområde arbeta med fyra nämndmål med tillhörande 

indikatorer som följs upp under året.  

Barn och unga har god tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter 
 

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

70,3 63,9 47,8 51,3  - 45 46 47 48 50 40,3 -  29,3 -  

 

Elever i åk 8 som anser att det finns bra aktiviteter för barns och ungas fritid i Nynäshamns kommun, andel 

(%) instämmer helt eller delvis 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

64 72 65 76 - 77 78 79 80 81 - - - - 
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Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal per invånare 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

5.8 5.1 5.4 4,4 -  5,5 5,6 5,7 5,8 6 6,0  - 5,2  - 

 

Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

16,1 15,7 13,5 11,5  - 14 15 16 17 17 12,4 -  8,7  - 

 

Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning 

 
Prognosavvikelse jämfört med nämndens budget, andel (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

-   - -   - -  2 2 2 2 2 - - - - 

 

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen 
 

Hållbart medarbetarengagemang (HME). Index baserat på nio frågor om motivation, styrning och ledarskap. 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

80,9 - 81,4 78  - 79 79 80 80 81 79 79 79 79 

* Utfallet för riket och länet visar kommunsnitt (ej förvaltningssnitt) 

Sjukfrånvaron, målvärden per förvaltning 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

8,1 7,27 7,56 6,87  - 6,8 6,8 6,8 6,8 6,7 6,7 8,3 6,4 8,4 

* Utfallet för riket och länet visar kommunsnitt (ej förvaltningssnitt) 
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Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling 
 
Andel av nämndens miljö- och klimatmål som uppfylls helt eller till stor del, (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

- - - - 40 60 80 100 100 100 - - - - 

 

Socialnämnden 
Socialnämnden ansvarar för frågor om stöd och service till målgrupperna äldre, personer med 

funktionsvariationer, barn, ungdomar, familjer, nyanlända samt personer med missbruksproblem. 

Därutöver ansvarar nämnden för det ekonomiska biståndet och ett antal andra socialtjänstfrågor 

såsom dödsboanmälning och färdtjänst. 

Med fokus på visionen och de övergripande målen ska socialnämnden inom ramen för sitt 

ansvarsområde arbeta med sex nämndmål med tillhörande indikatorer som följs upp under året.  

 

Invånarna är delaktiga i, (nöjda) och trygga med sina insatser 
 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

89 85 91 90 89 91 91 91 92 92 86 87 85 86 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

78 73 71 77 75 78 78 79 80 80 79 79 76 77 

 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

80 82 87 85 89 86 86 87 87 89 86 86 83 83 
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Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

85 86 82 91 90 91 91 91 92 92 88 87 86 86 

 

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

- - - 60 40 62 64 66 68 70 74 75 73 76 

Invånarna lever ett värdigt och självständigt liv  
 

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

11 10 10 8 11 8 8 8 8 8 16 15 13 12 

 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2016 2017 2018 

- - - 80 84 80 80 81 82 84 51 53 77 76 

Invånarna erbjuds insatser av god kvalitet 
 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2016 2017 2018 

87 84 82 74 82 75 76 78 82 84 81 81 78 79 

 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2016 2017 2018 

88 90 90 87 94 88 88 89 90 94 88 88 85 86 
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Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2016 2017 2018 

- - - 80 80 80 81 81 82 83 80 83 83 88 

 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2016 2017 2018 

- - 88 - 75 88 88 88 88 88 77 77 74 78 

 

Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - helhetssyn, andel (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2016 2017 2018 

- - - - 70 72 74 77 80 82 -  82  - 81 

 

Ej återaktualiserade ungdomar 13–20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

78 65 71 63 -  65 66 68 70 72 77  - 78 -  

 

Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning 

 
Prognosavvikelse jämfört med nämndens budget, andel (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

- - - - - 2 2 2 2 2 - - - - 
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Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen 
 

Hållbart medarbetarengagemang (HME). Index baserat på nio frågor om motivation, styrning och ledarskap. 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

79,5 - 78,8 75,4 -  76 77 78 79 79 79 79 79 79 

* Utfallet för riket och länet visar kommunsnitt (ej förvaltningssnitt) 

 

Sjukfrånvaron, målvärden per förvaltning 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

10,68 9,65 8,26 8,12 9,86 8,1 8,1 8,1 8,1 8 6,7 8,3 6,4 8,4 

* Utfallet för riket och länet visar kommunsnitt (ej förvaltningssnitt) 

 

Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling 
 
Andel av nämndens miljö- och klimatmål som uppfylls helt eller till stor del, (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

- - - - 40 60 80 100 100 100 - - - - 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens byggnadsnämnd och ansvarar för bygglov, detaljplaner 

och kart- och mätverksamhet. 

Uppdraget innefattar också att fungera som kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet. 

Här ingår kommunens tekniska försörjning i form av projektering, anläggning, drift och underhåll av 

kommunens gator, vägar, parkmark, andra allmänna platser, grönområden, naturreservat, frilufts- 

och rekreationsområden med flera, samt kommunens samlade fordonsverksamhet.  
  

Nämnden ansvar för drift, underhåll och utbyggnad av kommunens allmänna vatten-, dagvatten- 

och avloppstjänster samt ett visst ansvar för de miljö- och renhållningsfrågor som inte ankommer på 

Södertörns Renhållningsverk (SRV) och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF). 

Med fokus på visionen och de övergripande målen ska samhällsbyggnadsnämnden inom ramen för 

sitt ansvarsområde arbeta med fem nämndmål med tillhörande indikatorer som följs upp under året.  
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Hög kvalitet finns inom service och myndighetsutövning 
 

Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och 

tvåbostadshus, antal dagar 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

- - 80 60  - 79 77 75 73 50 53 -  75 -  

 

Företagsklimat (Insikt) Bygglov - Totalt NKI (Index 0-100) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

58 55 64 49 73 51 53 55 57 73 68 69 65 66 

 

Byggaktörsenkäten NKI (Index 0-100) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

41 - 45 - -  - 46 - 47 - - - 48*  - 

*Medelvärde för 9 kommuner, år 2018 

Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel (%) som svarar ganska eller mycket bra, 4-

gradig skala. Medborgarundersökningen har nya frågor 2021, vilket innebär att resultatet inte är direkt 

jämförbart med tidigare år. 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

23 28 - 29  - 30 - 31 - 32 - - - - 
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Företag och invånare är nöjda med kommunens infrastruktur 
 

Vägkapitalet enligt ROSY, mkr (underhållsplaneringssystem, värdet av kommunens vägar kopplat till 

vägunderhåll) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

143 138 142 145 - 160 - 165 - 165 - - - - 

 

Skötsel av gator och vägar, andel (%) som svarar ganska eller mycket bra, 4-gradig skala. 

Medborgarundersökningen har nya frågor 2021, vilket innebär att resultatet inte är direkt jämförbart med 

tidigare år. 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

21 16 - 15 - 16 - 18 - 25 23 25 28 32 

 

Skötsel av gång- och cykelvägar, andel (%) som svarar ganska eller mycket bra, 4-gradig skala. 

Medborgarundersökningen har nya frågor 2021, vilket innebär att resultatet inte är direkt jämförbart med 

tidigare år. 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

24 21 - 18 - 19 - 21 - 30 29 30 34 40 

 

Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel (%) som svarar ganska eller mycket bra, 4-gradig skala. 

Medborgarundersökningen har nya frågor 2021, vilket innebär att resultatet inte är direkt jämförbart med 

tidigare år. 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

22 17 - 17 - 18 - 20 - 28 25 28 26 34 

 

Snöröjning av gator och bilvägar, andel (%) som svarar ganska eller mycket bra, 4-gradig skala. 

Medborgarundersökningen har nya frågor 2021, vilket innebär att resultatet inte är direkt jämförbart med 

tidigare år. 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

27 17 - 19 - 20 - 22 - 28 26 28 26 33 
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Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning 
 

Prognosavvikelse jämfört med nämndens budget, andel (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

- - - - - 2 2 2 2 2 - - - - 

 

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen 
 

Hållbart medarbetarengagemang (HME). Index baserat på nio frågor om motivation, styrning och ledarskap. 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

75,4 - 74,6 75,4   76 77 78 79 80 79 79 79 79 

* Utfallet för riket och länet visar kommunsnitt (ej förvaltningssnitt) 

Sjukfrånvaron, målvärden per förvaltning 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

7,06 7,07 6,95 4,58 5,83 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 6,7 8,3 6,4 8,4 

* Utfallet för riket och länet visar kommunsnitt (ej förvaltningssnitt) 

Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling 
 
Andel av nämndens miljö- och klimatmål som uppfylls helt eller till stor del, (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

- - - - 26,1 30,4 34,8 39,1 43,5 47,8 - - - - 

 

Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samlar ansvar, kompetens och resurser som underlättar 

för invånarna att försörja sig genom eget arbete. Nämnden ansvarar för att stärka företagsklimatet 

genom dialog med näringslivet och utveckling av kommunens service till företag. Nämnden ansvarar 

också för att öka antalet företagsetableringar, bland annat genom att stärka Nynäshamn som 

besöksmål. Nämnden har även ett uppdrag att bedriva besökscenter och gästhamnsverksamhet. 
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Nämnden ansvarar för ungas utbildning och etablering på arbetsmarknaden. Bland annat ingår 

gymnasiet, sommarjobb och insatser som realiserar kommunens aktivitetsansvar för ungdomar. 

Nämnden ansvarar också för vuxnas kompetensutveckling och omställningsmöjligheter i form av 

Campus Nynäshamn och kommunala arbetsmarknadsinsatser. 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att upprätthålla 

kommunens huvudmannaskap för de delar av skolväsendet som rör gymnasieskolan och den 

kommunala vuxenutbildningen. Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd. 

Med fokus på visionen och de övergripande målen ska näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 

inom ramen för sitt ansvarsområde arbeta med sex nämndmål med tillhörande indikatorer som följs 

upp under året.  

Det finns goda möjligheter att både bo och arbeta i kommunen 
 
Nystartade arbetsställen, antal/1000 invånare 16-64 år 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

- - - 14,9 14,9 15,0 15,0 15,1 15,1 15,2 15,0 15,9 15,8 16,9 

 
 
Nystartade företag, antal/1000 invånare 16-64 år 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

12,8 10,7 13,1 12,1 -  12,1 12,2 12,3 12,4 12,6 10,7 -  12,6 -  

 
Båtgästernas helhetsintryck av gästhamnen (skala 1–6) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

5,16 5,17 5,3 5,19 - 5 5 5 5 5,2 - - - - 

 

Företag är nöjda med den kommunala servicen 
 

Näringslivsranking (Svenskt näringslivs kommunranking av företagsklimatet) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

233 222 249 201 219 218 217 216 215 198 - - 88 103 

 
Företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen (skala 1-6) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

2,84 2,89 2,73 3,00 3,10 3,14 3,18 3,22 3,26 3,50 3,42 3,37  - -  
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Företagsklimat NKI (Företags bedömning av kommunens service inom olika myndighetsområdet) 

 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

68 70 71 67 73 74 74 74 74 75 73 74 73 75 

 

Elever, studenter, lärare och rektorer lyckas varje skoldag 
 

Andelen avgångselever i samtliga nationella program med en gymnasieexamen (skolkommun) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

- 88,6 93,1 94,4 79,0 - 90,0 91,0 92,0 93,0 91,0 -   - -  

 

Andel kursdeltagare i grundläggande vuxenutbildning som slutför sin kurs 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

- 90 88,6 85,1  - - 85 86 87 88 - - 80,1  - 

 

Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som slutför sin kurs 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

- 86 83,5 81,7 -  - 82 83 84 85 - - 79,6 -  

 

Andelen unga (16 - 19 år) i kommunens aktivitetsansvar (KAA) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

- 26 11 12 -  - 11 10 9 8 10  -  -  - 

 

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

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

59 54 59 46 -  - 48 50 52 54 42 -  41 -  

 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 



 25(57) 

 

 

42 22 52 69 -   - 48 49 50 51 34  - 48  - 

 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel 

(%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

- 52 80  - -  - 52 54 56 58 39 37 43 46 

 

Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning 
 

Prognosavvikelse jämfört med nämndens budget, andel (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

- - - - - 2 2 2 2 2 - - - - 

 

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen 
 

Hållbart medarbetarengagemang (HME). Index baserat på nio frågor om motivation, styrning och ledarskap. 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

- - - -  - 79 79 80 80 81 79 79 79 79 

* Utfallet för riket och länet visar kommunsnitt (ej förvaltningssnitt) 

Sjukfrånvaron, målvärden per förvaltning 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

- - - -  - 6,8 6,8 6,8 6,8 6,7 6,7 8,3 6,4 8,4 

* Utfallet för riket och länet visar kommunsnitt (ej förvaltningssnitt) 

Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling 
 
Andel av nämndens miljö- och klimatmål som uppfylls helt eller till stor del, (%) 

Utfall     Målvärden    Utfall riket Utfall länet 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2019 2020 

- - - - - - - - - - - - - - 
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Nynäshamns kommuns samverkansorgan och bostadsbolag 
Nynäshamns kommun organiserar sitt uppdrag gentemot invånarna i ett antal samverksorgan och 

ett bostadsbolag vars verksamheter ska styras och följas upp på ett bra sätt av kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige. Samverkansorganen är: Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF), 

Södertörns Upphandlingsnämnd med Upphandling Södertörn, Södertörns miljö- och 

hälsoskyddsförbund (SMOHF), Södertörns överförmyndarnämnd, SRV återvinning AB och 

Samordningsförbundet östra Södertörn. Kommunens helägda bostadsbolag heter AB 

Nynäshamnsbostäder (NYBO). 

Med fokus på visionen och de övergripande målen ska styrning och uppföljning av 

samverkansorganen ske inom följande målområden: 

1. Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning 
2. Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen 

3. Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling 

Kopplingen mellan övergripande mål och nämndmål 
Bilden nedan beskriver kortfattat hur kommunens vision och övergripande mål hänger ihop med de 

olika nämndmålen. Fem av nämndmålen har kopplingar till samtliga övergripande mål, ett 

nämndmål har kopplingar till två av de övergripande målen och ytterligare elva nämndmål har 

kopplingar till ett av de övergripande målen.  
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Den övergripande planeringen bidrar till en hållbar tillväxt (för att ge goda förutsättningar för satsningar inom skolan, 

omsorgen och näringslivet) 

Invånarna känner sig trygga och säkra 

 

Verksamheterna erbjuder ändamålsenliga och effektiva lokaler 

 

Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning 

 

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen 

 

Miljö- och klimatmålen 

 

Barn, elever, pedagoger och 

rektorer lyckas varje 

skoldag 

Invånare i alla livsskeden 

upplever en ljus och trygg 

framtid 

Hög kvalitet finns inom 

service och 

myndighetsutövning 

Företag och invånare är nöjda 

med kommunens 

infrastruktur 

Barn och unga har god 

tillgång till kultur- och 

fritidsaktiviteter 

Invånarna är delaktiga i, 

nöjda och trygga med sina 

insatser 

 

Invånarna lever ett värdigt 

och självständigt liv  

 

Invånarna erbjuds insatser av 

god kvalitet 

 

Nynäshamns kommun 

utbildar med god kvalité 

Nynäshamns kommun har 

en god omsorg som ser 

behoven utifrån varje 

individ 

Nynäshamn är en levande 

kommun med framåtanda 

och goda förutsättningar för 

företag att växa och skapa 

nya arbetstillfällen 

”Nynäshamns kommun är sammanhållen, levande och stolt med hållbar  

utveckling i fokus. Vi har möjligheter för alla!” 

Det finns goda möjligheter att 

både bo och arbeta i 

kommunen 

 

Företag är nöjda med den 

kommunala servicen 

 
Elever, studenter, lärare och 

rektorer lyckas varje 

skoldag 
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Värdegrund och värderingar för Nynäshamns kommuns organisation 
Ledorden för kommunens värdegrund är öppen, engagerad, modig och respektfull som ska leda till 

tillit. Det är den kompass och förhållningssätt som vi inom organisationen, såväl tjänstepersoner 

som förtroendevalda, ska hålla oss till som stöd i vår strävan att utveckla en än mer professionell 

organisation. 

Nynäshamns kommuns utmaningar, förutsättningar och prioriteringar 

Fortsatt fart i utvecklingsarbetet och ordning och reda i ekonomin 
Nynäshamn var under mycket lång tid en utpräglad industristad, där en stor del av befolkningen 

arbetade i ett fåtal stora industriföretag. Numera jobbar många i mindre serviceföretag eller driver 

eget. Åtskilliga pendlar till arbetet eller jobbar på distans. Arbetsmarknaden ställer i dag allt högre 

krav på kompetens och utbildning.  

Den snabba omvandlingen av näringsliv och arbetsmarknad ställer också högre krav på kommunen. 

Vill vi ha ett samhälle där ingen lämnas efter och där alla människor kan komma till sin rätt och 

försörja sig själv, så måste vi ständigt hitta nya sätt att arbeta som ger kommunen kraft att göra 

skillnad och ge fler invånare anledning att känna framtidstro. 

En av Nynäshamns kommun mest strategiskt viktiga frågor handlar om att tillsammans fokusera på 

att forma framtidens kommunala uppdrag, för att kunna fortsätta ge invånarna och företagarna en 

god service. Kommunens verksamheter har påbörjat en spännande utvecklingsresa in i framtiden 

och behöver ha förändringsarbetet i ständigt fokus. Nynäshamns kommun ska skapa möjligheter för 

alla och hållbar tillväxt. För Alliansen är det viktigt att det är fortsatt fart i utvecklingsarbetet. 

Utvecklingsresan ska sätta de politiskt prioriterade frågorna i centrum, där kommunens alla 

verksamheter ska arbeta för att bidra till att utveckla skolan och omsorgen samt goda 

förutsättningar för näringslivet att skapa nya arbetstillfällen. Ordning och reda i ekonomin och god 

styrning är ledord. 

Ljus framtid för barn och unga ökar kommunens attraktivitet 
Grunden för Nynäshamns kommuns attraktivitet är en bra skola som ger goda förutsättningar för 

barn, elever, studenter, lärare, pedagoger och rektorer att lyckas varje skoldag. När kommunen 

lyckas i sitt uppdrag att utbilda med god kvalitet skapar det förutsättningar för en ljus och trygg 

framtid för barn och unga. En bra skola inspirerar och attraherar såväl nuvarande som nya 

kommuninvånare.  

Se behoven utifrån varje individ 
Ett starkt socialt skyddsnät är ett annat prioriterat område och där Nynäshamns kommun ska ha en 

god omsorg och se behoven utifrån varje individ. Samhället påverkas idag starkt av utvecklingen i 

samband med covid-19 och insatserna inom kommunens sociala omsorg kommer att behöva 

stärkas. Det ska göras på ett sätt som skapar en sammanhållen kommun, där invånarna som har 

behov av vård och omsorg upplever trygghet. De insatser som ges ska utgå från människors egna 

resurser, behov och delaktighet. Människor som riskerar att hamna i utanförskap ska fångas upp 

tidigt. 
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Blomstrande näringsliv, nya arbetstillfällen och arbetslinjen  
Det tredje prioriterade området handlar om att skapa goda förutsättningar för näringslivet och skapa 

nya arbetstillfällen. Med den ekonomiska nedgång som följer coronapandemin har det blivit en fråga 

av absolut avgörande vikt att förstärka arbetet med näringslivs- och arbetsmarknadsfrågorna 

ytterligare. Nynäshamns kommun behöver arbetstillfällen för att fler ska kunna bo och arbeta i 

kommunen och att fler invånare ska kunna försörja sig själva. Ett blomstrande näringsliv gör också 

kommunen mer levande och attraktiv samt ger ett rikare serviceutbud för invånarna med lokalt 

producerade varor till försäljning, caféer, restauranger, upplevelser och butiker. Ambitionen är att 

skapa förutsättningar för ett bra serviceutbud i hela kommunen. En positiv tillväxttakt innebär stora 

möjligheter för kommunen. Med nya invånare och företag ökar skatteintäkterna för att finansiera 

välfärden, samtidigt som underlag skapas för en bättre närservice, fler jobb, utveckling av 

kollektivtrafik och en hållbar och trygg utveckling. Att stötta människor till arbete, utbildning och 

egen försörjning och på så sätt hålla en arbetslinje är en viktig del i Alliansens styrning. 

Nya bostäder och service genom att bejaka tillväxt och nybyggaranda 
För att utveckla hela Nynäshamn finns flera områden där kommunen planerar för bostäder, 

förskolor, skolor, äldreboende, serviceutbud, ny infrastruktur och verksamhetsmark för företag. I 

den nya översiktsplanen är det Alliansens utgångspunkt att nya och gamla invånare ska kunna 

bygga och bo i hela vår fantastiska kommun.  

Utveckling och utbyggnad ska inte begränsas till Nynäshamns stad, och den enskilde ska ha god 

möjlighet att bestämma vilken upplåtelseform på sin bostad som passar en bäst - hyresrätt, 

bostadsrätt, ägarlägenheter eller egna hem. 

Befintliga hus- och fastighetsägare som vill genomföra ombyggnation eller tillbyggnad ska i största 

möjliga mån kunna göra det på ett snabbt och enkelt sätt.   

Krav på ny infrastruktur 
Under kommande år ska kommunen aktivt arbeta för att utveckla nödvändig infrastruktur kopplat till 

Norviks hamn och särskilt fokus behöver läggas på väg 225 tillsammans med Trafikverket. 

Tvärförbindelsen Södertörn, dubbelspår för pendeltåget och elväg på 73:an ska bli verklighet. Även 

satsningar på gång- och cykelstråk är viktiga för en hållbar utveckling. Kommunen arbetar med 

förutsättningarna för sträckan Grödby-Sunnerby, samt sträckan Språngbro-Porthus-Ösmo och 

förutsättningarna för medfinansiering till Trafikverkets investering. 

God ledning och styrning i organisationen 
Det är även viktigt att samhällsbyggnadsprocessen fortsätter att utvecklas för att kommunen ska 

klara verksamhet och ekonomi under rådande förutsättningar, samt att framdriften av prioriterade 

projekt säkerställs. En långsiktigt hållbar takt för kommunens samlade investeringar är således en 

viktig strategisk fråga, likaså en tydlig och väl fungerande investerings- och prioriteringsprocess. Då 

Nynäshamn, som många andra kommuner i Sverige, befinner sig i en mycket ekonomiskt ansträngd 

tid, är det av särskild vikt att göra täta budgetuppföljningar.  

Nynäshamns kommun har under de senaste åren påbörjat arbetet med att skapa god struktur och 

styrning i den kommunala organisationen. Framtagna planer och rekommendationer behöver 

omsättas i handling. Framtagandet av en tydlig politisk vision, mål och styrmodell är avgörande för 

att arbetet ska lyckas, nu ska implementeringen säkerställas. En tydlig styrning och uppföljning är 
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därtill viktig för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Arbetet med att skapa samsyn och samarbete i 

hela organisationen ska fortsätta och projektet ”Den politiska rollen” ska genomföras med stort 

engagemang. 

Nynäshamns ekonomiska utmaningar och förutsättningar 
Nynäshamns kommun står inför stora utmaningar framöver, inte minst när det gäller 

demografiutvecklingen, kompetensförsörjningen och de ökade investeringsbehoven. Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) bedömer att den ekonomiska situationen blir särskilt problematisk de 

kommande åren då befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter att växa i snabb 

takt samtidigt som utvecklingen av skatteunderlaget blir lägre. Kommunen måste möta dessa 

utmaningar genom en god kostnadskontroll och fortsatt hög effektivitet inom alla delar av 

kommunen, samt genom att driva förändringsarbete och hitta nya sätt att arbeta. 

Nynäshamns kommuns höga investeringsbehov framöver gör att svåra beslut gällande både 

ekonomi och verksamhet är nödvändiga. Det stora uppskjutna underhållsbehovet i kommunens 

verksamhetslokaler och de kommande demografiska ökade behoven ställer mycket höga krav på en 

effektiv organisation. För att stärka kommunens balansräkning och ge utrymme för att 

skattefinansiera framtida investeringar och på så sätt slippa en alltför stor skuldsättning, behöver 

resultatnivån vara minst 2,0 procent i förhållande till de totala skatteintäkterna och generella bidrag 

de kommande åren. Kommunen har ett tydligt behov av överskott för att möjliggöra de höga 

investeringsnivåerna. Eventuella framtida underskott i verksamheterna får stora konsekvenser för 

möjligheten att möta ett växande behov samt ge service med god kvalitet till medborgarna. 

Sveriges kommuners prognos för skatteunderlagsutvecklingen 2020 visar på den lägsta 

skatteunderlagstillväxten på 10 år. Detta är en effekt av den kraftiga konjunkturnedgång som 

pandemin utlöst. Kommunen har i ett kort perspektiv klarat de ekonomiska följderna av pandemin 

på ett bra sätt, då staten kompenserat och lanserat ekonomiska krispaket för att mildra följderna. 

Prognoserna visar nu på tillväxt i landets ekonomi och normalläge i konjunkturen väntas 2024. Det 

finns dock en stor osäkerhet i prognoserna och det är helt avgörande att vaccinering sker enligt 

plan, så att pandemin upphör under andra halvåret 2021. 

Pandemin har också inneburit att arbetslösheten ökat och riskerar att bita sig fast i visa grupper i 

samhället. Det gäller främst yngre personer utan gymnasial utbildning som kommer få svårare att 

komma i arbete. Andelen arbetslösa antas ännu 2024 ligga högre än de nivåer som gällde före 

pandemin. Detta område är viktigt att fortsatt analysera för att säkerställa social hållbarhet. 

Nynäshamns kommun tillhör en tillväxtregion och kommunens invånarantal har vuxit i snitt med 1 

procent per år de senaste tio åren. Prognosen är att befolkningen fortsätter växa med lika mycket 

även de kommande tio åren. Tillväxten är positiv och skapar förutsättningar för kommunen att möta 

kommande svårigheter. Kommunen har de senaste tio åren kunnat anställa fler medarbetare i bland 

annat skola och äldreomsorg samt tillsatt fler tjänster inom strategisk planering för att kunna 

hantera utbyggnaden av infrastruktur, skolor och bostäder. Eftersom andelen unga och äldre växer, 

fortsätter verksamhetskostnaderna att öka de kommande fem åren, om inte verksamheterna hittar 

nya arbetssätt. Det innebär en total ökning av kommunens verksamhetskostnader på 4–5 procent 

per år de kommande fem åren. 
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Den demografiska utvecklingen, med allt fler äldre och yngre invånare, innebär att färre personer 

ska försörja allt fler och det ställer krav på organisationen att utveckla nya arbetssätt i allt snabbare 

takt. Det är viktigt att upprätthålla budgetdisciplinen i och med de stora tillskott som kommunen har 

fått för 2020 och 2021. Risken att dessa tillskott leder till ohållbara kostnadshöjningar måste 

motverkas, då kommande års skatteunderlagsutveckling är betydligt mindre. Det är nödvändigt att 

kommunens fastställda ekonomistyrningsriktlinje följs för att en långsiktigt hållbar ekonomi ska 

säkerställas. 
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För att möta kommunens utmaningar pekas följande prioriterade områden 

och satsningar ut: 

Nynäshamns kommun utbildar med god kvalitet  

Nynäshamn förändras i snabb takt: gamla industriföretag ersätts av mer kunskapsintensiva 

serviceföretag. Det ställer högre krav på omställning och kompetensutveckling. Allt fler behöver i 

framtiden ha eftergymnasial utbildning. Bra utbildning är därför en av kommunens främsta 

prioriteringar, från förskola till högskola och yrkeshögskola. 

De kommande åren genomförs omfattande investeringar i nya förskolor och skolor, samtidigt som 

befintliga byggnader i vissa fall har ett omfattande underhållsbehov. I mål och budget säkerställs 

vidare att barn- och utbildningsnämnden kompenseras för ökade löner och lokalkostnader samt 

volymförändringar. 

Valfrihet och ökad mångfald i förskola och skola är viktigt för att möta barn och ungas olika behov. 

Därför läggs grunden för att en del av de nya förskolor och skolor som öppnar drivs i fristående 

form. 

För att skapa förutsättningar för verksamheterna att utbilda med god kvalitet prioriteras följande 

satsningar: 

1) Läromedel av hög kvalitet. Läromedlen är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas i 

skolan. Därför avsätts nu mer resurser för att ge skolorna möjlighet att öka tillgången och 

kvaliteten på såväl läroböcker som digitala läromedel.  

2) Behöriga lärare. Pedagogens kompetens har stor betydelse för undervisningens kvalitet.  

Rätt utbildning för det yrke en utövar hör ofta ihop med hur skicklig personen är i sin 

yrkesutövning och inom förskola, skola och fritidshem finns dessutom krav på legitimation 

för att få en tillsvidareanställning. Ett målmedvetet arbete pågår för att öka andelen lärare 

med rätt kompetens. De insatser som hittills genomförts ser vi nu resultatet av genom att 

andelen behöriga lärare ökar.  

3) Trygghet och arbetsro. Alla elever ska känna sig trygga och ha möjlighet att koncentrera sig 

på skolarbetet. Rektorer och lärare ges resurser och befogenheter att skapa en god 

arbetsmiljö, fri från mobbning och annan kränkande behandling.  

4) Digitalisering: Centrala satsningar på digitalisering ska främja utveckling av arbetssätt och 

arbetsformer, skapa ökad likvärdighet mellan verksamheterna och bidra till minskad 

administrativ börda för pedagogisk personal. Insatserna kräver löpande investeringar och 

ökande kapitalkostnader för att underhålla och utveckla digitala miljöer: Digital basmiljö, 

lärplattform, digitala läromedel, verktyg och tjänster samt digitalisering av processer 

5) Tillgängliga lärmiljöer: Om fler elever kan ges möjlighet att komma till sin rätt i det ordinarie 

undervisningssammanhanget, och få det stöd de behöver där, kan de resurser som idag 

avsätts för särskiljande lösningar fokuseras på de enskilda elever som har de allra mest 

omfattande behoven vilket i sin tur leder till mindre kostnader för särskiljande lösningar och 

såväl elever som personal får känna att de lyckas varje skoldag. 

6) Gymnasiet utvecklas. Nynäshamns gymnasium behöver utvecklas. Ett särskilt uppdrag ges 

till kommunstyrelsen att utreda gymnasiets framtida utformning och inriktning. 
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7) Campus Nynäshamn växer. Vuxenutbildningen får en allt viktigare roll när behovet av 

omställning och kompetensutveckling ökar. Fler YH-utbildningar startar och samarbetet med 

högskolan stärks. 

Nynäshamns kommun har en god omsorg som ser behoven utifrån varje 

individ 

Ett av Nynäshamns kommuns mest prioriterade områden är omsorgen. För att säkerställa en 

god omsorg har socialnämnden i mål och budget erhållit medel för såväl basbehov som 

volymökningar, samt ytterligare tillskott om cirka 20 miljoner kronor. En särskild satsning krävs 

för att förstärka arbetet gentemot barn- och unga, samt att säkra den öppna verksamheten för 

att undvika placeringar. Arbetet ska ske i nära samarbete med barn- och utbildningsnämnden. 

Nämnden ska fortsätta att arbeta med metoden barnens behov i centrum och starta arbetet 

individens behov i centrum. Ett fokusområde är också arbete mot våld i nära relationer. 

En förstärkning av organisationen inom äldreomsorgen ska genomföras för att kunna genomföra 

äldreomsorgslyftet och kompetensutveckling. Måltiden är ett område för satsning, där ett arbete 

ska genomföras för att ta fram ett måltidskoncept för äldre. Träffpunkter ska finnas för äldre 

och ett fortsatt arbete för att motverka ensamhet. För att förstärka en god äldreomsorg krävs 

också ett gott anhörigstöd. 

Två nya vård- och omsorgsboenden ska planeras och byggas inom de kommande tio åren, 

varav ett är beslutat att upphandlas, samt ett tillskott av ett nytt LSS-boende.  

Nämnden ska också genomföra satsningar på ny teknik och e-tjänster för att öka 

tillgängligheten, kvalitet (genom nytt kvalitetsledningssystem), uppföljningen (genom utveckling 

och resultatförbättringar), samt allmänt effektiviseringsarbete. Genom en väl utvecklad 

digitalisering skapas ett större utrymme för mänskliga möten.  

Nynäshamn är en levande kommun med framåtanda och goda 

förutsättningar för företag att växa och skapa nya arbetstillfällen 

Det tredje prioriterade området för Nynäshamns kommun är att skapa goda förutsättningar för 

företag att växa och skapa nya arbetstillfällen. En rad faktorer behöver finnas på plats för att 

öka nyföretagandet och antalet företagsetableringar: 

1) Välfungerande kommunal kärnverksamhet. Grunden för ett bra företagsklimat är att 

kommunen utför sina kärnverksamheter med hög kvalitet. Välfungerande förskola, skola, 

social omsorg och samhällsplanering är centralt för såväl nyföretagande som 

företagsetableringar. Kommunen har ett särskilt ansvar för att höja utbildningsnivån och 

uppmuntra till omställning och kompetensutveckling. 

2) Sund ekonomisk politik. En sund kommunal ekonomi med ansvarsfull kostnadsutveckling, 

rimliga investeringar, överskottsmål och ett måttfullt skatteuttag är på lång sikt viktigt för 

företagen, deras medarbetare och kunder. 
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3) God tillgång till verksamhetsmark. Ett mycket viktigt ansvar för kommunen är att planlägga 

och utveckla verksamhetsmark för olika typer av företag. Detta kan ske i kommunal eller 

privat regi. 

4) Bra kommunal service till företag. Företag har i många fall behov av olika former av service 

från kommunen. Det kan handla om tillståndsgivning, rådgivning, inspektion eller annan 

form av myndighetsutövning. Ambitionen måste vara att sådan service ska vara effektiv, 

kvalitativ och förutsägbar. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen och lätt 

att göra rätt. 

5) Sund konkurrens. Kommunen ska inte konkurrera med kommersiell verksamhet. Det leder 

till en snedvriden konkurrens som missgynnar konsumenterna. Kommunen ska ha en 

välfungerande organisation för upphandling och konkurrensutsätta lämpliga delar av sin 

verksamhet. 

Den nya näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag 

En viktig del i arbetet för ett bättre företagsklimat är inrättandet av näringslivs- och 

arbetsmarknadsnämnden från 1 september 2021. Nämnden samlar ansvar, kompetens och 

resurser som i dag är spridda på flera olika nämnder och förvaltningar för att de på ett 

samordnat sätt ska göra det lättare för invånarna att försörja sig genom eget arbete. Nämnden 

tillförs 5 miljoner kronor för att ges ekonomiska muskler för att kraftsamla i dess uppdrag och 

ha en god strategi för att hantera effekterna av covid-19. För att klara det måste nämnden:   

• Stärka näringslivsklimatet 

• Stärka Nynäshamn som besöksmål 

• Stärka gymnasiet och ungas etablering på arbetsmarknaden 

• Stärka vuxnas kompetensutveckling och effektiv omställning 

Stärka näringslivsklimatet 

Det finns en bred politisk samsyn i kommunen om att näringslivsklimatet behöver stärkas. Vi har 

kommit en bra bit på väg, men har fortfarande mycket kvar att göra. En viktig uppgift för den 

nya nämnden är därför att fortsätta ha en nära dialog med Nynäshamns företagare kring både 

utmaningar och möjligheter.  

Vi behöver fortsätta det arbete som görs inom ramen för vår näringslivsstrategi och 

handlingsplan för näringslivet. För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter är det fortsatt 

viktigt med bredbandsutbyggnaden, ett uppdrag som vilar på näringslivsenheten. Tillväxt och 

gott företagsklimat är vägen till jobb och företagande och därmed egen försörjning och 

framtidstro för fler i vår kommun. 

Stärka Nynäshamn som besöksmål 

Nynäshamns kommun är fantastisk och har en enorm utvecklingspotential som besöksmål. 

Besöksnäringen har därför en lysande framtid. I pandemins spår, när allt fler vill ha ett liv 

utanför Stockholms innerstad och allt större möjligheter till att arbeta hemma eller på landet kan 

vi också räkna med att alltfler besökare ser Nynäshamn som en kommun att flytta till. Den nya 
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nämnden kommer att ha ett övergripande ansvar för besöksnäringsfrågor, där bland annat 

gästhamnen och turistbyrån ingår. 

Stärka gymnasiet och ungas etablering på arbetsmarknaden 

Gymnasiet behöver stärkas och utvecklas så att så många som möjligt av dem som påbörjar en 

utbildning också slutför den och tar sin examen. Det är viktigt att eleverna uppmuntras att läsa 

utbildningar som de både känner ett intresse för och kan omvandla till ett jobb eller vidare 

studier.   

På samma sätt som att det är viktigt att alla som vill och kan ska jobba så länge som möjligt är 

det viktigt att vår unga uppmuntras att söka sitt första sommarjobb. Sommarjobben i 

kommunen behöver utvecklas och anordnas i nära samverkan mellan kommun och företag. 

Nämnden ska också ansvara för kommunens aktivitetsansvar som handlar om att fånga upp 

unga som riskerar att hamna utanför både arbete och studier så att de hittar en väg tillbaka. 

Stärka vuxnas kompetensutveckling och effektiv omställning 

Arbetsmarknaden utvecklas snabbt. Om vi ska kunna möte den efterfrågan på kompetens som 

finns hos arbetsgivarna krävs goda möjligheter till kompetensutveckling inom gymnasial 

vuxenutbildning, yrkeshögskola och högskola. Campus Nynäshamn har på senare år utvecklats 

med en rad nya utbildningar, vilket är mycket roligt. 

I dag har vi en betydligt lägre andel högutbildade än genomsnittet för kommuner i Stockholms 

län. För att möta samhällsutvecklingen kommer vi att behöva jobba för att fler i kommunen har 

en examen från högskolan eller yrkeshögskolan. En viktig del av detta är att nyanlända 

etableras i samhället, bland annat genom utbildning och arbete. 

Ordning och reda i ekonomin 

• Hög investeringsnivå och en ekonomiskt hållbar långsiktig investeringstakt 
Nynäshamns kommun befinner sig i en mycket investeringstung period. I mål och budget 

planeras för en fortsatt mycket hög investeringsnivå och förstärkning av organisationen för ökat 

genomförande, för att dels möta den demografiska utvecklingen med fler barn och unga samt 

äldre, och för att dels hantera de stora reinvesteringsbehov som föreligger. Investeringarna 

behöver till stor del finansieras genom lån. För en god ekonomisk hushållning är det oerhört 

viktigt att det budgeterade resultatet uppgår till minst 2 procent, samt att investeringarna inte 

håller en högre nivå än cirka 220–240 miljoner kronor, exklusive VA, för att skuldsättningen inte 

ska öka. Det innebär krav på tydliga prioriteringar eftersom behoven är större än kommunens 

ekonomiska ramar. Framtida investeringar kan komma att behöva göras med stöd av externa 

aktörer. Det föreligger även behov av ökad försäljning av fastigheter och mark för att öka 

möjligheterna till investeringar, minskad låneskuld och ökad soliditet. 

Det nya fastighets- och investeringsutskottet ska följa arbetet med en långsiktig investeringstakt 

och säkerställa den 10-åriga, 20-åriga och 30-åriga investeringsplaneringen och uppföljningen 

av investeringarna. Nämnderna ska också redovisa sina behov och förslag på investeringar för 
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utskottet innan de fattar beslut om dem. Ekonomistyrningsriktlinjerna ska uppdateras i linje med 

det nya arbetssättet. 

• Resultatnivå motsvarande två procent enligt god ekonomisk hushållning 
I enlighet med ekonomistyrningsriktlinjen ska resultatnivån vara minst 2 procent i förhållande till 

skatteintäkterna och bidra till att möta framtida förväntade utmaningar. Det kommer att leda till 

stärkta finanser och ordning och reda i ekonomin, vilket är av yttersta vikt för att säkra 

kommunens framtid. Kommunens balansräkning stärks och ger utrymme för att skattefinansiera 

framtida investeringar och undvika en ökad skuldsättning. 

• Återbetalning av underhållsskulden på våra fastigheter 
Den underhållsskuld som måste hanteras inom fastighetsområdet ska återbetalas för att ordning 

och reda även ska gälla här. En mer aggressiv återbetalning planeras för kommande år genom 

en särskild tillförsel av såväl investeringsmedel för underhållsarbete, samt medel för att stärka 

genomförandeorganisationen.   

Satsningar inom kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och fritidsnämnden lägger grunden för en välfungerande demokrati och god folkhälsa. 

Bland verksamheterna märks bibliotek, konsthall, ishall, simhall, idrottshallar, 

träningsanläggningar, stöd till föreningslivet och fritidsverksamhet för ungdomar. 

2022 och kommande år genomförs både omfattande investeringar och utökad verksamhet på 

kultur- och fritidsområdet: 

Kultur- och aktivitetszoner. En stor satsning görs på nära kultur och olika former av aktivitet. 

Sammanlagt kommer ett tiotal kultur- och aktivitetszoner att skapas runt om i kommunen. 

Zonen är ett geografiskt område, inom vilket kommunen i samråd med boende i närområdet 

genomför en rad åtgärder för att göra området mer användbart för olika typer av 

fritidsverksamhet. 

Reformerat stöd till föreningslivet. Ett reformerat reglemente för föreningsstöd är tänkt att börja 

gälla från 1 januari 2022. En bärande del i reformen är att större del av kommunens samlade 

stöd ska gå direkt till föreningsverksamhet. 

Stärkt bibliotek. En utvecklingsplan för biblioteket tas fram. En ny bokbuss ger utrymme för 

mobil biblioteksverksamhet och fortsatt hög närvaro i hela kommunen.  

Lövhagen och Kvarnängen utvecklas. Friluftsområdet Lövhagen och idrottsområdet Kvarnängen 

får under 2021 varsin utvecklingsplan som börjar genomföras under 2022. 

Ung fritid får ökade resurser. En ny fritidsgård öppnar i Sorunda. Den mobila, uppsökande 

verksamheten förstärks med en buss. Aktivitetsbanken, där allmänheten kan låna 

fritidsutrustning, utvecklas. Resurserna för lovaktiviteter ökar.  
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Utveckla arbetet med förändringsarbete, kommunikation och digitalisering för 

att öka utvecklingstakt, engagemang och delaktighet 

Alliansen prioriterar att utvecklingsarbetet ska ha hög fart, då det så länge har hänt så lite för 

att hänga med. Den demografiska utvecklingen innebär att färre personer ska försörja allt fler 

och det ställer ännu högre krav på att organisationen ska utveckla nya arbetssätt i allt snabbare 

takt. Förändringsarbete ska ske genom en tydlig inriktning och lagarbete, med en satsning på 

genomarbetad och implementerad vision, en reviderad översiktsplan med en genomsnittlig 

befolkningsökning om 1,2 procent.  

En av Nynäshamns kommuns mest strategiskt viktiga frågor handlar om att tillsammans 

fokusera på att forma framtidens uppdrag, för att kunna fortsätta ge invånarna och företagarna 

en god service. Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara och kommunens kommunikation ska 

fortsätta att utvecklas för att stärka dialogen med invånarna. Kommunens verksamheter ska 

under ledning av kommunstyrelseförvaltningen fortsätta en spännande utvecklingsresa in i 

framtiden med stort engagemang, god service och delaktighet. 

Kompetensförsörjning och ledarutveckling 

Att säkra en hållbar kompetensförsörjning är en central framgångsfaktor för att lyckas med det 

kommunala uppdraget och också en allt större utmaning med anledning av den demografiska 

utvecklingen. Nynäshamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och fortsätta 

kompetensutveckla medarbetarna, samt erbjuda chefer att delta i chefs- och 

ledarutvecklingsprogram. Ledarskapsutbildningarna som drivits med ESF-medel på ett 

framgångsrikt sätt ska implementeras i ordinarie verksamhet. Kommunen ska arbeta med 

förutsättningarna för en god arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning, samt en hållbar 

arbetsbelastning. Verksamheterna ska ha ett bra rekryteringsstöd och arbetet med att sänka 

sjukfrånvaron samt stärka frisknärvaron ska fortsätta. 

Vidareutveckla viktiga strategiska processer: 

o Under 2022 ska den framtagna sammanhållna och tydliga investering-, 

lokalförsörjnings- och fastighetsprocessen uppdateras i enlighet med inriktningen i 
den reviderade översiktsplanen för Nynäshamns kommun.  

o Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott ska följa nämndernas 
investeringsprojekt, för ett samlat grepp om kommunens samhällsfastigheter, VA, 

mark- och exploatering, stadsmiljö och verksamheternas utvecklingsprojekt. 

o Mål och budget ska utvecklas för en ökad politisk styrning och tydlighet avseende 
hela kommunkoncernen. Mätbarheten ska fortsatt utvecklas. 

o Samhällsbyggnadsprocessen ska fortsätta utvecklas för att möjliggöra inriktningen i 
den reviderade översiktsplanen och kommunen ska utvecklas med god planering 

och särskild satsning på stärkt arkitektkunskap. 
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Nya förskolor, skolor och äldreboenden 

För att möta behovet av nya förskolor, skolor och äldreboende görs följande satsningar i årets 

mål och budget 2022–2025 med avsatta medel för finansiering och projektering: 

o Två nya förskolor (Gläntans förskola i Sunnerby och ny förskola i Ösmo, ersätter 
Hallängen) 

o En ny grundskola (I Ösmo, ersätter Vanstaskolan. Därtill planerar fristående aktörer 

friskola i Källberga, samt att kommunstyrelsen beslutat att markanvisa för en skola i 
Segersäng.) 

o Utbyggnad av skolplatser i Nynäshamns tätort (Lilla Gröndal färdigställs och 
Viaskolan har kompletterats med upphandlade lokaler) 

o Två nya vård- och omsorgsboende (VÅBO) planeras för (ett sker i närtid genom 
upphandling av platser) 

o Långsiktig planering för ny simhall  
o Långsiktig planering för nytt LSS-boende 

Satsningar på gång-, cykel- och bilvägar och tryggt och snyggt i stadsmiljön 

I mål och budget tillförs stadsmiljö 34 miljoner kronor i investeringsbudgeten för att kunna rusta 

upp kommunens befintliga gång-, cykel- och bilvägar och göra insatser för en ren, trygg och 

snygg utemiljö. 

Satsningar ska göras bredare över kommunen, exempelvis göras på fler trygghetsvandringar, 

nattvandringar, städning, klotterbekämpning och blomsterprogram. 

Satsningar på utbyggd VA 

Underhållet av kommunens VA-ledningar är sedan länge eftersatt och ett program för att 

komma i kapp med underhållsskulden även på det området är påbörjad och kommer att 

fortsätta, vilket kommer att medföra att standarden succesivt förbättras väsentligt. En stor 

hållbarhetssatsning på vårt centrala reningsverk sker under de närmsta åren med upprustning, 

kapacitetsökning och uppgradering med ny SBR-anläggning (Satsvis Biologisk Rening). Fram till 

2022 kommer även vatten och avlopp att dras till Ekeby, vilket samtidigt medger dragning till 

Landfjärden och det framtida bostadsprojektet Kolbottenstaden. 

Upphandlingsstrategiskt arbete 

Alliansen vill använda skattebetalarnas pengar ansvarsfullt genom att upphandla varor och 

tjänster med god kvalitet till rimliga kostnader. Inköpen ska ses som strategiskt viktiga och 

måste följas upp och utvärderas. För att effektivisera upphandlingarna satsar vi på 

kommunikation med näringslivet och utbildning av politiker och personal. 

Kommunen ska fortsätta att arbeta med att säkerställa att lagens och därtill kommunens 

riktlinjer för upphandling efterlevs. Det behövs leverantörsperspektiv i upphandling, bättre 

interaktion och mer dialog mellan upphandlande myndigheter och enheter tillsammans med 

leverantörer. Det finns stora möjligheter att använda offentlig upphandling som ett verktyg för 

att främja utveckling och innovation. Under kommande år ska dessa tre åtgärder för att nå goda 
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resultat på innovationsområdet i offentliga upphandlingar beaktas särskilt: 1. Tidig dialog med 

potentiella leverantörer och andra aktörer. 2. Krav på funktion i stället för på specifika lösningar. 

3. Innovationsupphandling som en del av verksamhetsutvecklingen. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ges följande särskilda uppdrag: 
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder fortsatt driva ett 

långsiktigt utvecklingsarbete för hur kommunens verksamheter såsom äldreomsorg, skola 
och förskola behöver utvecklas till år 2030 för att möta de kommande välfärdsbehoven. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för ett lekparkslyft. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder förtydliga hur ansvar 
för utveckling och drift av anläggningar för träning, friskvård och fysisk aktivitet ska 

fördelas. 
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder se över hur 

kommunens resurser för sommarjobb för ungdomar kan organiseras. 

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder se över frågan om 

hur ridstigar kan möjliggöras. 

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder se över frågan om 

hur Nynäshamns kommun kan stärkas som Maritimt centrum. 

7. Nynäshamns gymnasium behöver utvecklas och ett särskilt uppdrag ges till berörd nämnd 

om att utreda gymnasiets framtida utformning och inriktning. 

8. Kommunstyrelsen ska ta fram ett förslag på hur omvärldens förväntningar på en högre 

servicenivå ska mötas, exempelvis i form av en förenklad variant av servicegarantier. 

9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en strategisk effektiviseringsplan för att möta 

den demografiska utmaningen och finansieringsgapet. 

10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utvärdera och eventuellt justera budgetprocessen, samt 

arbeta med en intäktsstrategi och strategi för fastighetsinnehav. 

Finansiella mål  
I kommunens ekonomistyrningsriktlinje finns långsiktiga finansiella mål för kommunen. De 

finansiella målen är ett effektivt styrmedel för vad kommunen långsiktigt vill uppnå ifråga om vad 

den löpande verksamheten kan kosta, vilka resultatnivåer som krävs, investeringsramarnas storlek 

och finansiering.  

De finansiella målen för Nynäshamns kommun täcker in alla delar av kommunens årsbokslut för att 

säkerställa en god ekonomisk hushållning: 

• resultaträkningen (som beskriver kommunens intäkter och kostnader) 

• balansräkningen (som beskriver kommunens tillgångar och skulder) 

• kassaflödesanalysen (som beskriver hur kommunens likviditet har används under ett år) 
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Varje år skall kortsiktiga finansiella mål beslutas i budgetprocessen. Nedan presenteras 

målsättningen för budgetperioden. 

 

Ekonomiska förutsättningar och befolkningsutveckling 
Nynäshamn har ett stabilt ekonomiskt läge. Resultatnivån bör dock vara minst 2,0 procent i 

förhållande till de totala skatteintäkterna och bidrag för att möta förväntade framtida utmaningar. 

Detta kommer stärka kommunens balansräkning och ge utrymme för att skattefinansiera framtida 

investeringar och på så sätt slippa en alltför ökad skuldsättning.  

Nynäshamn har stärkt sin soliditet det vill säga hur stor andel av kommunens tillgångar som 

finansierats med egna medel sju år i rad från en negativ nivå till 14,89 procent (2020-12-31). Detta 

är en trend som bör bestå då soliditeten jämfört med andra kommuner i Stockholms län är låg.  

Det är av största vikt att kommunen inte försvagar sitt finansiella utrymme, eftersom de närmaste 

åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunen står inför utmaningar som fortsatt ökade 

investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. 

Nynäshamn har sedan 2013 redovisat positiva resultat. Resultatet har påverkats av ett medvetet 

effektiviseringsarbete och av eftersatt underhåll av verksamhetslokaler. Viktigt är därför att komma 

tillrätta med kommunens lokalförsörjning både när det gäller befintliga lokaler och nyinvesteringar 

med anledning av demografiförändring och tillväxt. 

Med den kommunala beskattningsrätten följer ett stort ansvar och denna rätt måste användas med 

eftertanke. Nynäshamns kommun ska inte ta ut mer i skatt än vad som är nödvändigt för att 

effektivt och med hög kvalitet leverera det kommunala uppdraget till invånarna.  

Beaktas Nynäshamns kommuns nettokostnadsavvikelse jämfört med kommuner som har liknande 

struktur syns tydligt en hög effektivitet inom de stora kärnverksamheterna. Möjligheterna till 

ytterligare effektiviseringar utan stora konsekvenser bedöms därför som små. 

För att säkerställa en ansvarstagande resursfördelning har en mer detaljerad fördelningsmodell 

använts jämfört med tidigare år. Modellen ser över samtliga intäkter och kostnader på en 

övergripande nivå och prognostiserar utifrån procentuella ökningar/minskningar.  

Resursfördelningsmodellen utgår från kommunens basbehov och tar hänsyn till 

demografiförändringar och utökade investeringsbehov. Modellen räknar med en 

arbetskostnadsökning på 2,2 procent, befintliga driftkostnader (exklusive interna hyreskostnader) 

Resultaträkning

• Resultat 2% av totala 
skatteintäkter och bidrag.

• Avskrivningar & ränta, 
max 7% av kommunens 
total nettokostnader

Balansräkning

• Soliditet som ökar på 
årsbasis, långsiktigt 
eftersträva >20%

Kassaflödesanalys

• Egenfinansieringsgrad av 
kommunens totala 
investeringar på 35%
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räknas upp med 1,7 procent och interna hyreskostnader räknas upp med 2 procent. 

Pensionskostnader är inkluderande enligt senaste prognos. 

Budgeterat resultat ska uppgå till 2 procent, vilket innebär att 35 procent av nyinvesteringarna 

finansieras med egna medel under planperioden. Modellen innehåller även ofördelade medel på 1,2 

procent av skatter och generella bidrag för att möjliggöra justeringar mot skatteprognos samt under 

löpande verksamhetsår.  

Modellen visar på tydliga utmaningar där ökande volymer och behov av kommunal service innebär 

ett finansieringsgap mellan nuvarande tillgängliga resurser och behov. Detta är en följd av den 

demografiska utvecklingen där färre ska försörja fler. Behoven enligt resursfördelningen ser ut som 

följer: 

Behov enligt 

resursfördelningsmodell  

2022 2023 2024 2025 

Mnkr 1720,3 1789,1 1869,1 1935,1 

 

Investeringsvolymen är under budgetperioden hög vilket medför en egenfinansieringsgrad på i snitt 

35 % under planperioden men sett över tid ökar kommunens egna tillgångar och soliditeten stärks. 

I framtiden är det viktigt att inte öka investeringsvolymen ytterligare i takt med att kommunens 

intäkter ökar.  

 

Egenfinansieringsgraden kommer variera och påverkas av investeringsnivåerna.  
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Skatter och generella statsbidrag 
För budgetåret 2022 är Sveriges kommuner och regioners (SKR) prognos att Nynäshamns kommuns 

skatter och generella statsbidrag sammanvägt med riksprognosen för vår befolkningsutveckling 

kommer att uppgå till 1 756,8 miljoner kronor. Bedömningen görs utifrån SKR prognos den 29 april 

och kommunens prognos för befolkningsutveckling.  

De ekonomiska stimulanserna som genomförts i samband med coronapandemin i landet har 

förstärkt kommunens skatteunderlagsintäkter det närmaste året. Detta gör att resurserna för att 

möta demografisk utveckling och behov av investeringar bedöms finnas med befintlig skattesats. 

Skatteprognosen baseras på en oförändrad skattesats på 19,85 och att befolkningen uppgår till 29 

571 första november 2021. Vid 2020 års utgång uppgick befolkningen till 28 811, och hade då under 

året (2020) ökat med 0,8 procent. Då färdigställandet av omfattande nybyggnation förväntas under 

2021 baseras skatteprognosen på den egna befolkningsprognosen.  

Belopp i miljoner kronor  
2021  2022  2023  2024  2025  

Skatteintäkter  1 298,4 1 369,1 1 414,6 1 458,0 1 511,5 

Generella bidrag  246,4 291,5 323,2 344,1 366,4 

Fastighetsavgift  64,0 66,1 66,1 66,1 66,1 

Övrigt, LSS, reglering  80,9 30,1 8,6 1,4 -7,4 

Summa intäkter  1 689,7 1 756,8 1 812,5 1 869,6 1 936,7 

För jämförelse: MoB 2021–2024  1654,0 1693,3 1732,6 1781,9 
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Skatteunderlagsprognosen vilar på ett samhällsekonomiskt scenario där Sverige går mot 

normalkonjunktur 2024. Prognosen för 2021 pekar mot stark återhämtning, och även 2022 räknar 

Sveriges kommuner och regioner med hög tillväxt, såväl för BNP som för sysselsättningen. Efter 

nedgången i produktion och sysselsättning 2020 följer därmed flera år av obruten 

konjunkturuppgång. Prognososäkerheten är fortsatt hög, då pandemins fortsatta utveckling är 

avgörande. 

Resultatutjämningsreserven 
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna 

intäkter över en konjunkturcykel. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra 

utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga 

utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga 

värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med Sveriges kommuner och regioners 

nuvarande prognos skulle det vara möjligt åren 2021, 2023 och 2024. En annan förutsättning är att 

medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat. Detta innebär att det inte är tillåtet att 

använda RUR i budgeteringen utan reserven kan nyttjas först vid ett eventuellt faktiskt underskott. 

Skatteunderlagsutvecklingen är starkare 2022 än det tioåriga genomsnittet och medger därmed inte 

nyttjandet av RUR. 

Nynäshamn har 2020-12-31 avsatt 80,0 miljoner kronor i RUR.  

Procentuell förändring 

skatteunderlagsutveckling  

2021 2022 2023 2024 

Snitt 10 år 4,1 4,0 4,0 3,9 

Årlig ökning 3,5 4,2 3,0 3,1 

Differens -0,6 0,2 -1,0 -0,8 

 

Nynäshamns kommuns befolkningsutveckling 
Befolkningen antas fortsätta öka under prognosperioden. Antalet födda förväntas bli fler eftersom de 

stora födelsekullarna i slutet på 80-talet och början på 90-talet nu är i barnafödande åldrar. Även 

nybyggnationer av bostäder förväntas bidra till ökningen. Kommunens folkmängd var 28 811 

personer vid slutet av 2020. Kommunens långsiktiga mål för befolkningsutveckling är en årlig tillväxt 

med 1,2 procent över tid. Vid utgången av år 2025 beräknas folkmängden uppgå till 31 600 

personer och i slutet av 2030 förväntas befolkningen uppgå till drygt 34 400 personer.  
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Nynäshamns kommun har i likhet med övriga riket en åldrande befolkning. Antalet invånare som är i 

yrkesverksam ålder minskar succesivt i relation till antalet äldre och barn och unga, det gör att 

försörjningskvoten ökar.  

 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

 6 000

 6 200

 6 400

 6 600

 6 800

 7 000

 7 200

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Befolkningsprognos 0-18 år

Antal 0-18 % ökning 0-18år



 45(57) 

 

 

 

Efterfrågan på olika former av samhällstjänster varierar över tid efter invånarnas ålder. Ur 

planeringssynpunkt är det viktigt att känna till åldersstrukturen eftersom den påverkar det framtida 

behovet av samhällstjänster.  

I Nynäshamns kommun utmärker sig tre åldersgrupper där invånarantalet är högre jämfört med 

kommunens övriga åldersgrupper. De tre åldersgrupperna består av (1) de stora födelsekullarna på 

90-talet, (2) invånare födda i slutet av 60-talet och i början av 70-talet (varierar dock inom 

spannet), samt (3) de stora födelsekullarna från 40-talet.  

Under prognosperioden kommer antalet invånare i de tre grupperna fortsatt vara högre jämfört med 

övriga åldersgrupper, men skillnaderna kommer att jämnas ut något.  

Totalt sett kommer befolkningsökningen vara störst bland barn i förskola/grundskola och bland 

invånare över 80 år. 

Kommunbidragsfördelningen 2022 
Utgångspunkten för kommunbidragsfördelningen 2022 är en ny analysmodell för resursfördelning av 

skatteintäkter och generella bidrag mellan nämnderna.  

Prognosmodellen finns framtagen per nämnd och analyserar intäkter och kostnader på en 

övergripande nivå. Modellen tar hänsyn till nuvarande behov samt tillkommande volymökningar. I 

kommunbidragsfördelningen ingår befintliga verksamhetslokaler med 2 procents kompensation för 

kostnadsökning. Hyresförändringar kopplade till volymökningar ingår i volymkompensationen.  

Kapitalkostnadsökningar med anledning av exploateringsverksamheten kompenseras i 

förekommande fall i särskild ordning under verksamhetsåret. Medel för att genomföra förstudier 

kopplade till investerings-verksamheten samt kostnader för tomställda lokaler inför rivning finns i 

central buffert.  

Vatten och avlopp inom samhällsbyggnadsnämnden är helt taxefinansierad och finns ej med i 

tabellen.  
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Kommunbidragsfördelning 2022 

Miljoner kronor 
Budget 2022 

Kommunstyrelsen 226,0 

Barn- och utbildningsnämnden 724,1 

Kultur- och fritidsnämnden 54,4 

Socialnämnden 589,3 

Samhällsbyggnadsnämnden 58,2 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 5 

Summa nämnder 1 656,9 

Finansförvaltningen 44,5 

Budgeterat resultat 35,2 

Ofördelade medel 20,2 

Summa kommun 1 756,8 

Ram skatteprognos 1 756,8 
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För att underlätta kommande uppföljningar specificeras även budgeten detaljerat nedan. Detta är 

också ett led i anpassning av budgeten till gällande redovisningslagstiftning och rekommendationer.   

Driftbudget 

Skatteintäkter & Generella bidrag 

(Nämndbidrag) 

Verksamhetens Intäkter (Övriga 

Intäkter och direkta bidrag) 

Nämnd/Förvaltning (mnkr) 
Utfall 2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Utfall 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Kommunstyrelsen          205,2             217,6             226,0           36,3           247,9           247,9     

Barn- och utbildningsnämnden         665,2             686,0             724,1          164,0           134,3           134,3     

Kultur- och fritidsnämnden           51,0              52,0              54,4             4,5              4,8              4,8     

Socialnämnden         502,1             543,5             589,3          120,4             76,5             76,5     

Samhällsbyggnadsnämnden          58,6              54,9              58,2          335,6           139,5           143,1     

Varav Vatten och Avlopp             -                   -                   -             75,5            84,1            87,7     

Näringslivs- och 

arbetsmarknadsnämnden             -                   -                  5,0              -                  -                  -       

Summa nämnder:     1 482,0         1 554,0         1 657,0         660,8          603,0          606,6     

 

Finansförvaltningen 

Budgeten på finansförvaltningen tar hänsyn till gällande ränteprognos på lån samt 

pensionskostnadsprognos. Här finns också medel kopplade till förstudier, tomställda lokaler och 

rekapitalisering av Kommuninvest.  

Budgeterat resultat 

Budgeterat resultat motsvaras av 35,2 miljoner kronor vilket är kommunens mål på 2,0 procent av 

skatter och generella bidrag. Resultatnivån ska vara minst 2,0 procent i förhållande till de totala 

skatteintäkterna och bidrag för att möta förväntade framtida utmaningar.  

Driftbudget Verksamhetens kostnader Resultat 

Nämnd/Förvaltning (tkr) 
Utfall 2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Utfall 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Kommunstyrelsen -230,1 -465,5 -473,9 11,4 0,0 0,0 

Barn- och utbildningsnämnden -835,7 -820,3 -858,4 -6,6 0,0 0,0 

Kultur- och fritidsnämnden  -55,0 -56,8 -59,2 0,5 0,0 0,0 

Socialnämnden -622,0 -620,0 -665,8 0,5 0,0 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnden -411,7 -194,4 -201,3 -17,6 0,0 0,0 

Varav vatten och avlopp -80,0 -84,1 -87,7 -4,5 0,0 0,0 

Näringslivs- och 

arbetsmarknadsnämnden  0,0 0,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 

Summa nämnder: -2 154,6 -2 157,0 -2 263,6 -11,8 0,0 0,0 
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Ofördelade medel 

Kommunbidragsfördelningen bygger på en tidig skatteprognos samtidigt som osäkerheten hur 

Sveriges ekonomi ska utvecklas är hög. Ofördelade medel finns för att justering skall möjliggöras om 

skatteunderlaget eller befolkningsutvecklingen förändras eller för att balansera osäkerhetsfaktorer 

gällande verksamhetskostnadsutveckling. Reserven beaktas under kommande budgetår och 

eventuellt tillkommande statliga medel tillförs ofördelade medel. 

Investeringar 2022–2025 
Nynäshamns kommun har likt övriga kommuner i Sverige många fastigheter byggda på 1960- och 

1970-talen med stort renoveringsbehov, samtidigt som behovet av nya förskolor, skolor och 

boenden för äldre har ökat på grund av en växande befolkning och förändrad demografi. 

Nynäshamns kommun befinner sig i en investeringstung period då ett antal verksamhetslokaler 

behöver renoveras, ersättas eller utökas. Trots ett budgeterat resultat motsvarande 2 procent av 

skatteintäkter och bidrag behöver investeringar till stor del finansieras genom ökad upplåning.  

Investeringsplanen för 2022–2025 är nära kopplad till lokalförsörjningsplanen och 

investeringsplanen för 2021–2024.  

Inför att en ny investering inom en fyraårsperiod ska påbörjas ska ett investeringsbeslut fattas enligt 

delegationsordning för respektive nämnd. Varje enskilt investeringsbeslut ska innehålla en 

investeringskalkyl utformad enligt kommunens mall för investeringsprojekt.  

För Nynäshamns kommun är det viktigt att fortsätta det målmedvetna arbetet med att föryngra och 

renovera verksamhetslokaler och möjliggöra hanteringen av volymökning, samtidigt som de 

ekonomiska förutsättningarna ska vara enligt god ekonomisk hushållning.  

Ökar investeringstakten för snabbt innebär det att andelen avskrivningar och ränta tar för stor del 

av de medel som ska gå till löpande drift.  



 49(57) 

 

 

 

Investeringsnivån under 2022 är en hög nivå i förhållande till tidigare års nivåer. I ett kortare 

perspektiv klarar kommunen enstaka år med en högre nivå där egenfinansieringsgraden är lägre. 

2022 års planerade investeringsnivå förutsätter ett resultat i kommunen på minst 2% av skatter och 

generella bidrag. Detta är viktigt för att säkerställa en hög självfinansieringsgrad av investeringarna 

och att verksamheten ska klara den ökande andelen kapitalkostnader samt att kommunens 

skuldsättning inte ska skena.  

Det ska dock klargöras att investeringsbehoven som kommunen har är betydligt större. Inför mål 

och budget 2022–2025 har en prioritering genomförts där maximerad nytta har vägts mot 

tillgängliga resurser. Kommunen fortsätter att förbättra investeringsprocessen löpande och har 

process på plats för att kartlägga behov under kommande 10-årsperiod. 

  

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

 -

 500 000

 1 000 000

 1 500 000

 2 000 000

 2 500 000

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Avskrivningar och ränta i procent av nettokostnader

Avskrivningar & ränta Nettokostnader Andel avskrivningar & ränta %



 50(57) 

 

 

De investeringar som planeras under perioden redovisas i nedanstående tabell.  

Investeringsbudget 2022–2025 [mnkr] 2022 2023 2024 2025 

SBN – VA 158 104 180 200 

SBN – Stadsmiljö 34 55 63 25 

SBN - inventarier/it 2 2 2 2 

KS – Fastighet 159 140 142 168 

KS - Mark och exploatering 26 35 42 33 

KS - inventarier/it 2 2 2 2 

SON - inventarier/it 4 4 4 4 

BUN - inventarier/it 9 9 10 9 

KFN - inventarier/it 4 4 4 4 

Summa totalt  398 355 448 446 

Summa exklusive VA 240 251 268 246 

Taxor och avgifter 

Beslut om ändringar av taxor och avgifter enligt bilagor tas i samband med Mål och budgetbeslutet 

på kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2021.  

Internpriser 2022 

Internpriser för 2022 ska inte öka mer än vad respektive nämnd erhåller i kompensation för 

kostnadsökningar dvs 1,8 procent för driftkostnader och 2 procent för internhyror. 
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Resultaträkning 

[tkr] 2022 2023 2024 2025 

Verksamhetens intäkter 406 522 413 586 420 855 428 338 

Verksamhetens kostnader -2 027 236 -2 075 197 -2 124 045 -2 180 513 

Avskrivningar -95 570 -106 807 -119 235 -132 985 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 716 284 -1 768 419 -1 822 425 -1 885 161 

          

Skatteintäkter 1 369 132 1 414 604 1 457 963 1 511 538 

Generella statsbidrag, skatteutjämning 387 704 397 945 411 645 425 115 

Finansiella intäkter 5 652 5 652 5 652 5 652 

Finansiella kostnader -11 068 -13 532 -15 444 -18 412 

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER         

OCH FINANSNETTO 35 137 36 251 37 392 38 733 

 

Balansräkning 

[tkr] 2022 2023 2024 2025 

TILLGÅNGAR         

Summa anläggningstillgångar 2 492 677 2 740 870 3 101 635 3 414 649 

Kortfristiga placeringar 233 454 233 454 233 454 233 454 

Kassa och bank 50 000 50 000 50 000 50 000 

Summa omsättningstillgångar 483 582 488 604 493 750 499 712 

          

SUMMA TILLGÅNGAR 2 976 258 3 229 473 3 595 385 3 914 362 

          

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  
        

OCH SKULDER 

Eget kapital         

därav:    årets resultat 35 137 36 251 37 392 38 733 

Summa Eget kapital 943 668 979 919 1 017 311 1 056 044 

          

Summa avsättningar 269 562 284 115 300 536 322 651 

          

SKULDER         

Långfristiga skulder 1 353 165 1 544 355 1 841 234 2 110 467 

Kortfristiga skulder 395 311 404 663 414 189 425 200 
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Pågående exploateringsinkomster         

          

Summa skulder 1 748 476 1 949 019 2 255 423 2 535 667 

          

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR          

OCH SKULDER 2 976 258 3 229 473 3 595 385 3 914 362 

          

Ansvarsförbindelser:         

  Pensionsförpliktelser 476 984 462 658 448 196 434 212 

  Övriga ansvarsförbindelser 531 113 531 113 531 113 531 113 

          

SUMMA PANTER OCH  
1 055 788 1 050 756 1 045 516 1 038 561 

ANSVARSFÖRBINDELSER 

 

Kassaflödesanalys  

[tkr] 2022 2023 2024 2025 

LÖPANDE VERKSAMHETEN         

Årets resultat 35 137 36 251 37 392 38 733 

Ej likviditetspåverkande:  
95 570 106 807 119 235 132 985 

Avskrivningar 

Andra ej likviditetspåverkande  
14 553 22 485 25 513 33 170 

(Tex pensioner): 

Medel från verksamheten  
142 210 142 211 142 212 142 213 

före förändring 

av rörelsekapital                 -                       -                       -                       -       

                  -                       -                       -                       -       

Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar -6 253 -5 022 -5 146 -5 962 

Ökning-/minskning+ förråd och varulager                 -                       -                       -                       -       

Ökning+/minskning- kortfristiga skulder 12 662 9 353 9 525 11 011 

Förändring av rörelsekapital 6 409 4 330 4 379 5 049 

                  -                       -                       -                       -       

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

151 669 163 809 183 121 176 767 

          

INVESTERINGSVERKSAMHETEN         

Pågående investeringar etc.                   -                       -                       -       

Investering i immateriella                  -                       -                       -                       -       
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Anläggningstillgångar 

Försäljning av immateriella 
anläggningstillgångar 

                -                       -                       -                       -       

Investering i materiella  
                -                       -                       -                       -       

Anläggningstillgångar 

Försäljning av materiella  
                -                       -                       -                       -       

Anläggningstillgångar 

Investering i finansiella  
                -                       -                       -                       -       

Anläggningstillgångar 

Försäljning av finansiella  
                -                       -                       -                       -       

Anläggningstillgångar 

Kassaflöde från  
-398 000 -355 000 -480 000 -446 000 

Investeringsverksamheten 

                  -                       -                       -                       -       

FINANSIERINGS-VERKSAMHETEN                 -                       -                       -                       -       

Nyupptagna lån 246 331 191 191 296 879 269 233 

Minskning av långfristig upplåning                 -                       -                       -                       -       

Ökning långfristiga fordringar                 -                       -                       -                       -       

Minskning långfristiga fordringar                 -                       -                       -                       -       

Minskning av avsättningar pga. utbetalningar                 -                       -                       -                       -       

Övr:                 -                       -                       -                       -       

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

-398 000 -355 000 -480 000 -446 000 

                  -                       -                       -                       -       

Årets kassaflöde. 0 0 0 0 

Elimineringar                 -                       -                       -                       -       

Likvida medel vid årets början 50 000 50 000 50 000 50 000 

Likvida medel vid årets slut 50 000 50 000 50 000 50 000 

 

Vatten och avlopp 
VA-avdelningen har många anläggningar: ett större och två mindre avloppsreningsverk, ett 

vattenverk, två vattentorn, tre lågreservoarer, sju tryckstegringsstationer och 70 pumpstationer.  Vid 

det större avloppsreningsverket är behovet stort av både om- och utbyggnad av i princip alla 

anläggningsdelar för att förbättra både person- och driftsäkerhet. Även övriga anläggningar behöver 

till stor del rustas upp för att reningen och distributionen av vatten och avlopp ska klaras. 

Avdelningen har en 20-årsplan för upprustning av kommunens 50 mil långa VA-ledningar. Utan 

fungerande anläggningar och ledningar riskeras abonnenternas hälsa samt kommunens miljö och 

långsiktiga ekonomi.  
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VA-kostnader i samband med och till följd av exploateringar är oundvikliga. För att kommunen ska 

kunna växa behöver både reningsverk och ledningsnätet byggas ut och förstärkas. VA-planen 

innebär att såväl lokala nät som överföringsledningar behöver byggas. Just nu pågår utbyggnaden 

till Ekeby, eftersom det finns en dom som fastställt att kommunen måste ta över VA-ansvaret 2022. 

Under 2021 fattades ett inriktningsbeslut i kommunstyrelsen om utbyggnad till Landfjärden detta är 

beaktat i investeringsbudgeten. 

Investeringsbudget 2022–2025 [mnkr] 2022 2023 2024 2025 

SBN – VA 158 104 180 200 

 

De stora underhållsbehoven som genererar en ökad investeringstakt och utbyggnaden till Ekeby 

påverkar taxeutvecklingen. Sammantaget resulterar det i en höjning av brukningsavgift på 6,0 

procent genom att grundavgiften höjs med 281kr/år och lägenhetsavgiften höjs med 309kr/år. 

Anläggningsavgifterna, vid anslutning till det kommunala VA-ledningsnätet, höjs med 3%.  

Hela VA-taxan redovisas i bilaga. 

VA – Resultaträkning 

[tkr] 2022 2023 2024 2025 

Verksamhetens intäkter 87 658 90 559 95 585 100 913 

Verksamhetens kostnader -67 092 -69 130 -72 555 -68 037 

Rörelseresultat 20 565 21 429 23 031 32 876 

Avskrivningar -16 140 -19 604 -22 139 -26 792 

Finansiella kostnader -2 368 -3 366 -3 906 -9 971 

Resultat 2 058 -1 541 -3 015 -3 887 

VA - Balansräkning 

[tkr] 2022 2023 2024 2025 

TILLGÅNGAR         

Finansiella anläggningstillgångar:         

Summa anläggningstillgångar 635 235 719 632 877 492 1 050 700 

Summa omsättningstillgångar 6 883 6 883 6 883 6 883 

          

SUMMA TILLGÅNGAR 642 118 726 515 884 375 1 057 583 

          

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  
        

OCH SKULDER 

Eget kapital -4 095 -91 -31 -4 

 årets resultat 2 058 -1 541 -3 015 -3 887 
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Summa Eget kapital -2 037 -3 578 -6 593 -10 479 

          

Pensioner och liknande förpliktelser 4 177 4 177 4 177 4 177 

Avsättning framtida nyinvesteringar 6 884 6 884 6 884 6 884 

Summa avsättningar 11 061 11 061 11 061 11 061 

          

Skulder         

Långfristiga skulder 603 278 689 215 850 090 1 027 185 

Varav internskuld 476 930 499 511 639 986 758 281 

Kortfristiga skulder 29 818 29 818 29 818 29 818 

          

Summa skulder 633 096 719 033 879 908 1 057 003 

          

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR          

OCH SKULDER 642 119 726 516 884 376 1 057 584 

 

VA - Kassaflödesanalys  

[tkr] 2022 2023 2024 2025 

LÖPANDE VERKSAMHETEN         

Årets resultat 2 058 -1 541 -3 015 -3 887 

Ej likviditetspåverkande: Avskrivningar 16 140 19 604 22 139 26 792 

Förändring av rörelsekapital 0 0 0 0 

          

Kassaflöde från den löpande verksamheten 18 198 18 065 19 128 22 909 

          

INVESTERINGSVERKSAMHETEN         

Investering i materiella anläggningstillgångar -158 000 -104 000 -180 000 -200 000 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -158 000 -104 000 -180 000 -200 000 

          

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN         

Anslutningsavgifter 27 540 63 356 20 400 58 800 

Nyupptagna lån 112 263 22 581 140 475 118 295 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 139 803 85 937 160 875 177 095 

          

Årets kassaflöde. 1 2 3 4 
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Organisation  
Nynäshamns kommun består av fyra förvaltningar (fem om ny nämnd inrättas) och sex hel- eller 

delägda bolag. Varje förvaltning är underordnad en nämnd. Kommunstyrelseförvaltningen har ett 

övergripande ansvar för ledning, styrning och samordning av kommunens arbete. Nämnderna består 

av folkvalda politiker och förvaltningarna av anställd personal. Kommunfullmäktige är kommunens 

högsta beslutande organ och har bland annat till uppgift att fastställa vilka nämnder och styrelser 

som ska finnas, välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, facknämnderna och de 

kommunala bolagen och fastställa kommunens budget. 

Valnämndens uppgift är att på lokal nivå ansvara för genomförandet av val till bland annat kommun, 

riksdag och regionen, samt EU-parlamentet. Kommunrevisionen består av förtroendevalda revisorer 

som granskar om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektiv och säkert sätt samt 

om räkenskaperna är rättvisande. 

Södertörns överförmyndarnämnds huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, 

godmanskap och förvaltarskap. Sex kommuner på Södertörn bildar tillsammans Södertörns 

överförmyndarnämnd.  

Nynäshamn och Haninge har en gemensam nämnd för samverkan inom 

upphandlingsverksamheterna - Södertörns upphandlingsnämnd. Södertörns upphandlingsnämnd 

finansieras genom avgifter från Haninge respektive Nynäshamns kommun. Upphandlingar som avser 

behov till en specifik förvaltning eller verksamhet (gäller ej ramavtal) av vara, tjänst eller 

entreprenad ska bära sina egna kostnader för upphandling. Sådana behov kan exempelvis avse 

upphandling av byggentreprenader, köp av verksamhetsdrift, konsultinsatser, lokalvård, IT-stöd eller 

andra specifika behov. Kostnader för genomförande av dessa upphandlingar är inte inkluderade i 

den årliga avgiften och kommer således att internfaktureras verksamheten. Södertörns miljö- och 

hälsoskyddsförbund bedriver tillsyn enligt miljöbalken åt Nynäshamn, Haninge och Tyresö kommun. 

Nynäshamns kommuns helägda bolag ska styras genom särskilda ägardirektiv antagna av 

kommunfullmäktige. 
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Diarienummer 

 

Datum 

2021-05-10 

Upprättad av 

Alliansen 

Granskad/beslutad av 

 

Version 

1.0 

 

Postadress  

149 81 Nynäshamn 

Besöksadress 

Stadshusplatsen 1 
Nynäshamn 

Telefon/Fax 

kontaktcenter 
08-520 680 00  

08-520 140 08 fax 

E-post/Webb 

kontaktcenter@nynashamn.se 
www.nynashamn.se 

Bankgiro/Plusgiro 

620-0216 Bankgiro 
63 45-3 Plusgiro 

Organisationsnummer 

212000-0233 

 


