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Sammanträdesdatum

2013-11-06

Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 6 november 2013
145. Personalfrågor
146. Kompetensmiljonen
147. Förslag till upphandlingspolicy och riktlinjer för Nynäshamns och Haninge
kommun
148. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun
149. Reservering av överskott från år 2010
150. Delårsrapport 2013 för Södertörns överförmyndarnämnd
151. Delårsrapport 2013 för Södertörns upphandlingsnämnd
152. Svar på motion om kommunbrevlådor
153. Yttrande över utställningsförslag till ny översiktsplan för Huddinge kommun
154. Yttrande över revisionsrapport – Granskning av kommunens organisation
och beredskap för extraordinära händelser
155. Fråga om maxtaxa

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Au § 145

26/2013-020

Akten

Personalfrågor
Personalchefen informerar om resultat av medarbetarenkäten på en övergripande
nivå.
Kommunchefen informerar om att redovisningen av enkäten är en del av det
systematiska arbetsmiljöarbetet, respektive nämnd kommer att informeras om
handlingsplaner och också få del av resultatet.
Personalchefen informerar vidare om att löneöversynen följer tidplanen.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-11-06

Arbetsgivaravd
Buf, Biblioteken
och
Sunnerbyskolan
Sof, Personliga
assistenter och
Solgläntan

Au § 146

134/2013-026

Kompetensmiljonen
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har sedan Mål och Budget 2008 årligen avsatt en miljon
kronor för verksamheternas kompetensutveckling. Pengarna förvaltas av
kommunstyrelsen men ska användas av alla kommunala verksamheter.
Fullmäktigebeslutet är formulerat på följande sätt
”Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra kompetensutvecklande åtgärder i
syfte att stärka chefer och deras arbetsenheter i arbetet med att utveckla sina
verksamheter. För ändamålet avsätts 1,0 Mkr”.
Inför årets tredje ansökansperiod till kompetensmiljonen (2013-08-31) har
4 ansökningar från förvaltningarna lämnats in. Kvarstående medel att ansöka om
för 2013 är 238 763 kronor.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ansökt om medel angående:
• Specialisering mot matematikutveckling, lärare i matematik åk 7-9,
Sunnerbyskolan.

Kultur- och fritidsförvaltningen har ansökt om medel angående:
• Fördjupning av kunskaper i informationsteknik, Biblioteken.

Socialförvaltningen har ansökt om medel angående:
• Studie III-kurs, för att förbättra arbetsmiljö och arbetssituation för
personliga assistenter.
• Fördjupad kunskap och verktyg för att möta de boendes behov,
Solgläntan
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
bevilja medel till följande ansökningar inom kompetensmiljonen:
•
•
•

Justerandes sign

Specialisering mot matematikutveckling, lärare i matematik åk 7-9, Barnoch utbildningsförvaltningen, Sunnerbyskolan.
Studie III-kurs, för att förbättra arbetsmiljö och arbetssituation för
personliga assistenter, Socialförvaltningen
Fördjupad kunskap och verktyg för att möta de boendes behov,
Socialförvaltningen, Solgläntan

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5(18)

Sammanträdesdatum

2013-11-06

Au § 146
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
att avslå medel till följande ansökan inom kompetensmiljonen:
•

Fördjupning av kunskaper i informationsteknik, Barn- och
utbildningsförvaltningen Biblioteken.

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja medel till följande
ansökningar inom kompetensmiljonen:
•
•
•

Specialisering mot matematikutveckling, lärare i matematik åk 7-9,
Barn- och utbildningsförvaltningen, Sunnerbyskolan.
Studie III-kurs, för att förbättra arbetsmiljö och arbetssituation för
personliga assistenter, Socialförvaltningen
Fördjupad kunskap och verktyg för att möta de boendes behov,
Socialförvaltningen, Solgläntan

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå medel till följande ansökan
inom kompetensmiljonen:
•

Fördjupning av kunskaper i informationsteknik, Barn- och
utbildningsförvaltningen Biblioteken.

______
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Akten

Au § 147

186/2012-059

Förslag till upphandlingspolicy och riktlinjer för
Nynäshamns och Haninge kommun
Ärendebeskrivning
Förvaltningen fick på nämndens sammanträde i oktober 2012 i uppdrag att arbeta
fram ett förslag på ny upphandlingspolicy för Haninge och Nynäshamns kommun.
På nämndens sammanträde i mars 2013 presenterades ett utkast till policy och
riktlinjer som förvaltningen sedan arbetade vidare med. Utgångspunkten för
arbetet har varit att renodla policyn till att endast handla om det strategiska och
mest central frågorna som rör upphandling och istället beskriva hur det mer
praktiska går till i riktlinjerna.
På nämndens sammanträde i maj 2013 fattades beslut om att förslag på
upphandlingspolicy samt riktlinjer skulle skickas ut på remiss till samtliga
nämnder och bolag internt in kommunerna samt även externt till ett antal utvalda
remissinstanser. Vid remisstidens utgång hade 17 remissvar inkommit till
förvaltningen.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 29 oktober 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
•

Godkänna förslag på upphandlingspolicy för Nynäshamns och Haninge
kommun.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag på
upphandlingspolicy för Nynäshamns och Haninge kommun.
________

Justerandes sign
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Akten

Au § 148

299/2012-003

Revidering av reglemente för ekonomistyrning i
Nynäshamns kommun
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommuns Reglemente för ekonomistyrning antogs av
kommunfullmäktige 2013-02-13 § 22. Nu föreligger behov av att revidera
reglementet.
I kommunallagen stadgas att om en kommun i sin årsredovisning konstaterar ett
balanskravsunderskott (= årets resultat justerat med reavinster/-förluster eller
liknande poster) ska underskottet regleras senast inom tre år. Detta innebär att
kommunen senast inom tre år måste uppvisa motsvarande överskott.
Fr o m 2013 har lagen ändrats så att underskottet kan även regleras med medel
som hänför sig till tidigare års överskott. Det är alltså under vissa betingelser
möjligt att reservera medel för att täcka eventuella balanskravsunderskott i
framtiden.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 25 oktober 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglementet
för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun att gälla från och med 2013-12-20.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglementet
för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun att gälla från och med 2013-12-20.
_______

Justerandes sign
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Akten

Au § 149

188/2013-042

Reservering av överskott från år 2010
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen finns det en möjlighet, från och med 2013 att reservera
delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR) för att utjämna
intäkter över en konjunkturcykel.
Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen
den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar
som överstiger
1. En procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning eller
2. Två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning om kommunen har ett negativt eget
kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser.
Resultatutjämningsreserven är frivillig att tillämpa, men när RUR ska användas
måste detta framgå av kommunens egna riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Reservering av medel ska göras årligen, men under 2013 finns det även en
möjlighet att reservera överskott upparbetade från och med räkenskapsåret 2010.
Önskar man reservera överskott ska en ingående balans beräknas och beslutas av
fullmäktige under räkenskapsåret 2013. Därefter är det inte möjligt att retroaktivt
reservera medel. Vid beräkningen av reserveringen för 2010-2012 ska varje år
betraktas för sig.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. reservera 2 383 tkr från år 2010 i en resultatutjämningsreserv
2. fastställa en ny ingående balans för eget kapital 2013 enligt nedan
Eget kapital

-

Justerandes sign

555 785 tkr
-9 691 tkr
2 383 tkr
563 093 tkr

årets (2012) resultat
resultatutjämningsreserv
övrigt kapital

Utdragsbestyrkande
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Au § 149
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1.
2.

reservera 2 383 tkr från år 2010 i en resultatutjämningsreserv
fastställa en ny ingående balans för eget kapital 2013 enligt nedan

Eget kapital

-

555 785 tkr
-9 691 tkr
2 383 tkr
563 093 tkr

årets (2012) resultat
resultatutjämningsreserv
övrigt kapital

_______
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Sammanträdesdatum
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Au § 150

86/2013-042

Akten

Delårsrapport 2013 för Södertörns överförmyndarnämnd
Ärendebeskrivning
Södertörns överförmyndarnämnd har översänt delårsrapport för år 2013.
Överförmyndarnämndens utfall per sista augusti ligger 848 tkr över budget.
Avvikelsen är till viss del väntad då stor del av utbetalda arvoden koncentreras till
perioden inom delår 2 och att överförmyndarnämnden inväntar återsökta arvoden
från Migrationsverket avseende god man för ensamkommande barn.
Prognosen för år 2013 är ett nollresultat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport
2013 för Södertörns överförmyndarnämnd.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport
2013 för Södertörns överförmyndarnämnd.
______

Justerandes sign
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Au § 151

86/2013-042

Akten

Delårsrapport 2013 för Södertörns upphandlingsnämnd
Ärendebeskrivning
Södertörns upphandlingsnämnd har översänt delårsrapport för år 2013.
Det ekonomiska resultatet för Södertörns upphandlingsnämnd, är ett mindre
överskott för årets åtta första månader.
Prognosen pekar på ett resultat överensstämmande med budgeten för år 2013.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport
2013 för Södertörns upphandlingsnämnd.
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.
______

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Akten

Au § 152

3672013-060

Svar på motion angående kommunbrevlådor
Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige från Lena Dafgård (SN), daterad den 15
februari 2013 föreslås att ett antal kommunbrevlådor ställs ut på strategiska
platser i kommunen i vilka man kan skicka portofria brev till kommunen. I
motionen föreslås att dessa brevlådor placeras vid biblioteket i Ösmo, vid Vika
skola i Stora Vika, vid Kyrkskolan i Spångbro, vid Sunnerbyskolans bibliotek i
Sunnerby samt vid Fagerviks skola i Grödby. Syftet med brevlådorna är enligt
motionären bl.a. att underlätta kommunikationen mellan kommuninvånare och
tjänstemän och politiker, att ge ökad service och att invånarna utanför
Nynäshamns tätort kan känna ökad samhörighet med sin kommun. Haninge
kommun har ett liknande system med kommunbrevlådor på fyra olika strategiska
platser i Haninge kommun.
Ärendet har varit på remiss till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som ser
positivt på motionärens förslag om kommunbrevlådor på strategiska platser. Av
motionen framgår det att tjänsten funnits i Haninge kommun sedan ca 10 år
tillbaka och att det där uppges fungera på ett tillfredsställande sätt. Tjänsten
utnyttjas i varierande grad, men mest använd är brevlådan belägen i Haninge
centrum.
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget innebär en ökad samhällsservice till
kommunmedborgarna för en mindre kostnad. Dock är det viktigt att poängtera att
kommunen i dagsläget endast hämtar internpost på de aktuella platserna två
gånger i veckan. Vid ett eventuellt införande måste det tydligt framgå för de som
utnyttjar tjänsten i vilken utsträckning brevlådan töms.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 mars 2013 att anta
förvaltningens yttrande som sin bedömning och föreslår kommunfullmäktige
besluta om att bifalla motionen.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 21 augusti 2013 § 164, för att få ett
förtydligande gällande kostnaderna för införande av kommunbrevlådor och en
komplettering med förslag på placering av en kommunbrevlåda i den södra delen
av kommunen.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 18 september
2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

13(18)

Sammanträdesdatum
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Au § 152
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
_______

Justerandes sign
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Au § 153

216/2012-212

Akten

Yttrande över utställningsförslag till ny översiktsplan för
Huddinge kommun
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att yttra sig över utställningsförslaget
till ny översiktsplan för Huddinge kommun. Yttrandet som följer de synpunkter
som lämnades i samrådsskedet under 2012 fokuserar främst frågor som rör de
mellankommunala intressena.
Synpunkter
Nynäshamns kommun ser positivt på att Huddinge kommun har RUFS 2010 som
utgångspunkt för den översiktliga planeringen. Det är dels med tanke på
kollektivtrafikens roll i utvecklingen och dels för beredskap av en kraftig
utveckling av bostäder och arbetsplatser samt värnande om de gröna kilarna.
Flemingsberg är en viktig nod i regionen med tanke på den högre utbildning,
forskning och vård som bedrivs där. Nynäshamns kommun ser mycket positivt på
en utveckling av området. För att Kungens kurva Skärholmen och Flemingsberg
ska vara välfungerande regionala kärnor är det av största vikt att det finns
välfungerande kopplingar till södra Södertörn. Idag är de öst-västliga
förbindelserna på Södertörn bristfälliga. Det är viktigt att Spårväg syd skyndsamt
anläggs men Nynäshamns kommun håller fast vid att Spårväg syd behöver
förlängas från Flemingsberg till Haninge så att bra förbindelser skapas mellan de
regionala kärnorna. Det är mycket positivt att Huddinge ser behovet av att skapa
attraktiva resecentra i de regionala stadskärnorna.
Norvik planeras bli en av Sveriges största godshamnar och blir således viktig för
hela landet. Tillskapandet av Tvärförbindelse Södertörn (Länsväg 259 och tidigare
Södertörnsleden) är därför mycket viktig med tanke på transporter mellan Norvik
och vägarna E4/E20. Tvärförbindelse Södertörn och trafiken till och från Norviks
hamn kommer utgöra både barriärer och möjligheter. Det är viktigt att Huddinge
kommun har beredskap för detta.
Nynäshamns kommun förutsätter en fortsatt nära samverkan kommunerna
emellan i ovanstående frågor, bland annat inom ramen för Södertörnssamarbetet.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 29 oktober 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till yttrande.

Justerandes sign
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till yttrande.
______
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Au § 154

176/2013-007

Akten

Yttrande över revisonsrapport – Granskning av
kommunens organisation och beredskap för extraordinära
händelser
Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat kommunens
organisation och beredskap för extraordinära händelser. Den övergripande
revisionsfrågan har varit om kommunen har en ändamålsenlig organisation och
beredskap för extraordinära händelser utifrån de krav som gäller inom området.
Revisorerna önskar få Kommunstyrelsens yttrande senast 2013-11-29.
Rekommendationer och kommunstyrelseförvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i revisionens bedömningar och
rekommendationer. Revisionsrapportens sammanfattande bedömning är att
kommunen i huvudsak har en ändamålsenlig organisation och beredskap för
extraordinära händelser utifrån de krav som gäller inom området.
Revisionsrapportens lyfter fram några rekommendationer som kortfattat beskrivs
nedan.
I nuläget finns ingen politiskt fastställd säkerhetspolicy i kommunen. Som ett
alternativ till att utarbeta olika styrdokument rekommenderas att det utarbetas ett
samlat handlingsprogram per mandatperiod som tar ett helhetsgrepp för en säkrare
och tryggare kommun. Programmet bör innehålla delar som; internt
säkerhetsarbete, rent, snyggt och tryggt, trafiksäkerhetsarbetet, brottsförebyggande arbete, skydd mot olyckor, säkerhetsskydd samt krishantering.
Vidare föreslås att den nuvarande krishanteringsplanen revideras och fastställs av
kommunfullmäktige inför varje mandatperiod.
Rapporten lyfter fram vikten av att utarbeta ett separat och fullständigt reglemente
för krisledningsnämnden. I detta sammanhang rekommenderas också att det görs
ett ställningstagande om kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra
krisledningsnämnd och inte som nu via delegation.
Revisionen pekar också på behovet av att ytterligare utveckla samverkan inom
ramen för frivilliga resursgruppen.
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Avslutningsvis rekommenderar revisionen oss att överväga att fördela funktionen
tjänsteman i beredskap inom chefstjänstemannagruppen. En sådan organisation
har prövats i Nynäshamns kommun under en kort period. Dåvarande kommunchef
beslutade att avskaffa den organisationen och att funktionen skulle läggas på
kommunchefen. I nuläget ser inte nuvarande kommunchefen tillräckliga skäl till
att utvidga funktionen tjänsteman i beredskap till att också omfatta
chefstjänstemannagruppen.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 21 oktober 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att ge
kommunstyrelseförvaltningen att:
•
•
•
•

ta fram ett samlat handlingsprogram som tar ett helhetsgrepp för en
säkrare och tryggare kommun och som fastställs av kommunfullmäktige
inför varje mandatperiod.
krishanteringsplanen revideras och fastställs av kommunfullmäktige inför
varje mandatperiod.
utarbeta ett reglemente för krisledningsnämnden.
utveckla samverkan inom ramen för frivilliga resursgruppen.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att ge
kommunstyrelseförvaltningen att:
•

ta fram ett samlat handlingsprogram som tar ett helhetsgrepp för en
säkrare och tryggare kommun och som fastställs av kommunfullmäktige
inför varje mandatperiod.
• krishanteringsplanen revideras och fastställs av kommunfullmäktige inför
varje mandatperiod.
• utarbeta ett reglemente för krisledningsnämnden.
• utveckla samverkan inom ramen för frivilliga resursgruppen.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

18(18)

Sammanträdesdatum

2013-11-06

Au § 155

Fråga om maxtaxa
Harry Bouveng (M) frågar hur stort det riktade statsbidraget för förskolan
kommer att vara för Nynäshamns kommun och om det överensstämmer med
beräkningarna i budgeten för 2014.
Ekonomichefen kommer att skicka över information med e-post till
arbetsutskottets ledamöter.
______
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