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Sammanträdesdatum

2014-06-18
Beslutande
Anna Ljungdell (S), ordförande
Daniel Adborn (FP) jäv § 113
Jörgen Måhlgren (S)
Parvaneh Ahmadi (S)
Thomas Johansson (S)
Anita Hägg (S)
Daniel Adborn (FP)
Harry Bouveng (M)
Georgios Tsiouras (M)
Bodil Toll (M)
Sverre Launy (V)
Agneta Tjärnhammar (M) jäv § 113
Bo Persson (FP) tjänstgör istället för Daniel Adborn (FP) § 113
Marianne Jonsson (M) tjänstgör istället för Agneta Tjärnhammar (M) § 113
Ej tjänstgörande ersättare
Dick Larsson (C)
Adriana Haxhimustafa (S)
Helen A Jonsson (M)
Ralf Kullman (M)
Roland Junerud (S)
Lars-Åke Lundin (S)
Bengt Holwaster (MP)
Övriga
Maria Schneider (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden
Ola Hägg (S), socialnämndens ordförande
Liselotte Vahermägi (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande
Miriam-Irene Malm (V) oppositionsråd
Birgitta Elvås, kommunchef
Christel Bäckström, barn- och utbildningschef
Jan Ove Östbrink, miljö- och samhällsbyggnadschef
Anna Eklund, planeringschef
Charlotte Dahlbom, socialchef
Peter Björebo, ekonomichef
Antonio Ameijenda, mark och exploateringschef
Lina Pennlert, sekreterare
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-06-18

Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 18 juni 2014
104. Näringslivsfrågor
105. Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
106. Rapport om Södertörnssamarbetet
107. Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden 1 januari - 30 april 2014
108. Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun, perioden 1 januari – 30
april 2014
109. Mål och budget 2015 samt ekonomisk plan för 2016 - 2018
110. Ramavtal om lokaliseringsprövning och eventuell köpoption avseende
förvärv av mark för exploatering
111. Näringslivsstrategi
112. Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad
113. Uppdrag som vigselförrättare
114. Yttrande över remiss, departementspromemorian 2014:9En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst
115. Svar på motion om utmaningsrätt
116. Svar på motion om kalkbrottet i Stora Vika
117. Anmälan av delegationsbeslut
118. Skrivelser och beslut
119. Cirkulär
120. Kurser och konferenser
121. Fråga om Turistbyrån

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-06-18

Ks § 104

Näringslivsfrågor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Hans Friberg, tillförordnad näringslivschef, informerar om näringslivsträffar och
kommande aktiviteter.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2014-06-18
Ks § 105
Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Ordförande Anna Ljungdell (S) berättar om sin resa till Bilbao och projekt kring
hållbara städer.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-06-18
Ks § 106
Rapport om Södertörnssamarbetet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inget nytt att rapportera.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-06-18
Ks § 107
Ec
Kc
Akten

Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden
1 januari - 30 april 2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tertialuppföljningen
kommunstyrelsens verksamheter, perioden 1 januari – 30 april 2014.

(T1)

för

Inledning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en uppföljningsrapport för
kommunstyrelsens verksamheter under perioden januari – april 2014.

Utfall 2014-04-30 och prognos 2014
Resultatet totalt för kommunstyrelsens verksamheter per 2013-04-30 uppgår till
6,2 mnkr jämfört med budget.
Prognosen för helåret 2014 är ett nollresultat enligt budget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tertialuppföljningen
kommunstyrelsens verksamheter, perioden 1 januari – 30 april 2014.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

(T1)

för
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Sammanträdesdatum

2014-06-18
Ks § 108
Akten

Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun,
perioden 1 januari - 30 april 2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. godkänna Tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari – 30 april
2014.
2. uppmana samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med
budget att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.
3. godkänna en förändring av investeringsbudgeten genom ianspråktagande
av 6 miljoner kronor, som avsatts för gymnasiets aula, till att åtgärda
fuktskador och vidta nödvändiga verksamhetsanpassningar i Midgårds
förskola.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att:
4. på grund av införandet av ett nytt internhyressystem, från
kommunstyrelsens ofördelade medel, bevilja:
− miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag om 0,7
miljoner kronor för täckning av hyreskostnader inom
serviceenheten
− kommunstyrelsen ett tilläggsanslag om 0,6 miljoner kronor för
täckning av hyreskostnader inom personal-, kansli- och ITavdelningen
− socialnämnden ett tilläggsanslag om 1,6 miljoner kronor för
täckning av hyreskostnader
− kultur- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag om 1,6 miljoner
kronor för vaktmästeritjänster.
5. barn- och utbildningsnämnden kommunbidrag ska minskas med 0,5
miljoner kronor för lägre hyreskostnader.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-06-18
Ks § 108

Inledning
Kommunstyrelseförvaltningen har med ledning av nämndernas
uppföljningsrapporter upprättat en kommunomfattande rapport för den
verksamhet som bedrivits under perioden januari till april 2014. Rapporten
innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med budget. I rapporten
ingår också en prognos för helårsutfallet 2014.

Budgetuppföljning januari-april
Resultatet totalt för perioden uppgår till +6,7 miljoner kronor mot budget.
Investeringarna under perioden uppgår sammantaget till 18,2 miljoner kronor,
varav huvuddelen upparbetats inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
ansvarområden.
Personal
Antalet anställningar omräknat till heltid (exkl vik) uppgick i april 2014 till 1 671,
vilket är 2 anställningar fler än under motsvarande period förra året.
Prognos 2014
Prognosen för helåret 2014 är ett överskott om 15,7 miljoner kronor. Om
kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens
förslag, om ianspråktagande av ofördelade medel och en minskning av barn- och
utbildningsnämndens kommunbidrag, prognostiseras resultatet till 11,7 miljoner
kronor.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. godkänna Tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari – 30 april
2014.
2. uppmana samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med
budget att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.
3. godkänna en förändring av investeringsbudgeten genom ianspråktagande
av 6 miljoner kronor, som avsatts för gymnasiets aula, till att åtgärda
fuktskador och vidta nödvändiga verksamhetsanpassningar i Midgårds
förskola.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-06-18
Ks § 108
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att:
4. på grund av införandet av ett nytt internhyressystem, från
kommunstyrelsens ofördelade medel, bevilja :
− miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag om 0,7
miljoner kronor för täckning av hyreskostnader inom
serviceenheten
− kommunstyrelsen ett tilläggsanslag om 0,6 miljoner kronor för
täckning av hyreskostnader inom personal-, kansli- och ITavdelningen
− socialnämnden ett tilläggsanslag om 1,6 miljoner kronor för
täckning av hyreskostnader
− kultur- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag om 1,6 miljoner
kronor för vaktmästeritjänster.
5. barn- och utbildningsnämnden kommunbidrag ska minskas med 0,5
miljoner kronor för lägre hyreskostnader.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Ks § 109

69/2014-061

Akten

Mål och budget 2015 samt ekonomisk plan för 20162018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i den fortsatta budgetberedningen förorda Mål- och
budget för år 2015 för Nynäshamns kommun samt ekonomisk plan för åren 20162018 i enlighet med den politiska majoritetens förslag från Socialdemokraterna
och Folkpartiet.

Ärendet
På uppdrag av den politiska ledningen bifogas förslag till Mål- och budget 2015
samt ekonomisk plan för 2016-2018.
Framlagt förslag till Mål- och budget 2015 samt ekonomisk plan för 2016-2018
utgör en ram vilken kan komma att justeras under den fortsatta
beredningsprocessen. Förslaget kommer att tas upp för beslut i kommunstyrelsen i
oktober varefter kommunfullmäktige tar beslut på fullmäktigesammanträdet i
november.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i den fortsatta budgetberedningen förorda Mål- och
budget för år 2015 för Nynäshamns kommun samt ekonomisk plan för åren 20162018 i enlighet med den politiska majoritetens förslag från Socialdemokraterna
och Folkpartiet.
Yrkanden
Anna Ljungdell (S) och Daniel Adborn (FP) yrkar bifall till Socialdemokraterna
och Folkpartiets budgetförslag.
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till Moderaternas budgetförslag.
Sverre Launy (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-06-18
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Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Bifall till budgetförslag från Socialdemokraterna och Folkpartiet, eller bifall till
budgetförslag från Moderaterna eller bifall till budgetförslag från Vänsterpartiet.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall till budgetförslag från
Socialdemokraterna och Folkpartiet eller bifall till budgetförslag från Moderaterna
eller bifall till budgetförslag från Vänsterpartiet och finner att kommunstyrelsen
beslutat att bifalla budgetförslag från Socialdemokraterna och Folkpartiet.
Reservation
Harry Bouveng (M) och Sverre Launy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån
för sina egna yrkanden.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Plc
Exploatören
Mex-chef
Akten

133/2014-059

Ramavtal om lokaliseringsprövning och eventuell köpoption
avseende förvärv av mark för exploatering.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna undertecknat ramavtal.
Bakgrund
Företaget Train Alliance Sweden AB har analyserat det regionala
järnvägssystemet och identifierat ett stort behov av nya tågdepåer i Sigtuna och
Nynäshamn. Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen, arbetar med
etablering av en ny tågdepå i Sigtuna och har även identifierat ett strategiskt
behov av en ny tågdepå i Nynäshamn.
Train Alliance har därför uppvaktat kommunen för att förvärva kommunägd mark
för etablering av en ny tågdepå.
Ärendebeskrivning
Enligt den analys som såväl Train Alliance som Trafikförvaltningen har gjort är
etablering av en ny tågdepå i Nynäshamn strategiskt viktig för persontrafiken
inom det regionala järnvägssystemet. Vid den blivande utbyggnaden av den nya
godshamnen Stockholm-Norvik blir behovet av en ny tågdepå i Nynäshamn än
större.
Train Alliance bedömer att den planerade tågdepån (för uppställning, service,
rengöring och underhåll av vagnar) långsiktigt skapar totalt cirka 135-190
arbetstillfällen. En del av arbetstillfällena kräver specialistkompetens och för att
säkra det långsiktiga kompetensbehovet vill Train Alliance starta en utbildning i
Nynäshamn i samverkan med kommunen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-06-18
Ks § 110
Enligt den analys som Train Alliance har gjort är det angeläget att få till stånd
utbyggnaden av dubbelspår för hela järnvägssträckan fram till Nynäshamns
slutstation för en effektiv pendeltågs- och godstrafik.
Ramavtalet innebär i huvudsak att
- Train Alliance och kommunen gemensamt gör en lokaliseringsprövning
för att identifiera bästa möjliga läge för etablering av en ny tågdepå inom
kommunägd mark,
- Train Alliance får en option att köpa mark för en sådan etablering,
- Train Alliance och kommunen söker identifiera en lokalisering av en
tågdepå, som möjliggör planering av mark i anslutning till depån för
etablering av verksamheter som kan skapa stora sametableringsvinster,
t.ex. logistikverksamheter.
- Train Alliance och kommunen gemensamt ska verka för att utbyggnad av
dubbelspår ska genomföras snarast möjligt.
Ramavtalet är villkorat av att kommunstyrelsen godkänner avtalet och att beslutet
vinner laga kraft.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna undertecknat ramavtal.
Yrkanden
Daniel Adborn (FP), Anna Ljungdell (S) och Harry Bouveng (M) yrkar bifall till
förslaget.
Protokollsanteckning
Sverre Launy (V) deltar inte i beslutet med anledning av brister i hanteringen av
handlingar till ärendet.
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-06-18
Akten
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88/2014-141

Näringslivsstrategi
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till
Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun.
Ärendebeskrivning
Ett förslag till Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun har tagits fram inom
kommunstyrelseförvaltningen. Förslaget har diskuterats i
kommunledningsgruppen och med förvaltningarnas ledningsgrupper. Förslaget
har även presenterats för näringslivsrepresentanter i olika sammanhang.
Syftet med näringslivsstrategin är att bidra till ett bra företagsklimat och
tydliggöra Nynäshamns kommuns arbete för näringslivsutveckling. Tillsammans
med företagen ska goda förutsättningar skapas för ett växande näringsliv, fler
arbetstillfällen samt öka Nynäshamns attraktivitet för nyetableringar och
inflyttning. Kommunens organisation ska också verka för en gemensam syn på
arbetet med näringslivsfrågor
Kommunstyrelsen beslutade den 23 april att återremittera förslaget med hänsyn
till det kommande Nynäshamns rådslag som ägde rum den 5 – 6 maj. Vid
rådslaget gavs möjlighet till ytterligare förankring, vilket också skedde. Under
rådslaget påbörjades även arbetet med en handlingsplan för att konkretisera
insatserna enligt strategin. Handlingsplanen tas fram i samverkan med
näringslivet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till
Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2014 §, 61.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige anta förslaget till Näringslivsstrategi för Nynäshamns
kommun.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Plc
Akten
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227/2011-212

Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att samråd av förslaget till fördjupad översiktsplan för
Nynäshamns stad ska ske mellan den 1 juli och 31 oktober 2014.
Ärendebeskrivning
Ett förslag till fördjupad översiktplan för Nynäshamns stad har tagits fram. Planen
beskriver kommunens viljeinriktning för hur Nynäshamns stad ska utvecklas
under de kommande femton åren.
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen samråda med olika aktörer när ett
förslag till översiktsplan eller ändring i planen upprättats. Kommunen ska ge
kommunens medborgare, myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt
som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet. Syftet med
samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet
till insyn och påverkan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att samråd av förslaget till fördjupad översiktsplan för
Nynäshamns stad ska ske mellan den 1 juli och 31 oktober 2014.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2014 § 63.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att samråd av
förslaget till fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad ska ske mellan den 1
juli och 31 oktober 2014.

______

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Länsstyrelsen
D.Adborn
L.Vahermägi
A.Tjärnhammar
T.Söderblom
C.Dahl
C. SelanderEkström
U.Holm
Akten

Ks § 113

84/2012-112

Uppdrag som vigselförrättare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka att Länsstyrelsen i Stockholms län förnyar
förordnandet för Nynäshamns kommuns borgerliga vigselförrättare: Daniel
Adborn, Christer Dahl, Ulf Holm, Christina Selander-Ekström, Tommy
Söderblom och Liselotte Vahermägi under nästkommande period, från och med
2014-11-01 till och med 2016-10-31. Utöver ovanstående personer utses även
Agneta Tjärnhammar till ny vigselförrättare under perioden 2014-06-01 till och
med 2016-10-31.
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har idag sex vigselförrättare med ett tidsbegränsat
förordnade till och med 2014-10-31:
Daniel Adborn
Christer Dahl
Ulf Holm
Christina Selander-Ekström,
Tommy Söderblom
Liselotte Vahermägi
Antalet förrättningar har ökat och för att kunna tillgodose det ökade behovet
behövs ytterligare en vigselförrättare. Agneta Tjärnhammar har anmält
intresse till Nynäshamns kommun att förrätta vigslar.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ovanstående personer får ett
förordnande till och med 2016-10-31.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka att Länsstyrelsen i Stockholms län förnyar
förordnandet för Nynäshamns kommuns borgerliga vigselförrättare: Daniel
Adborn, Christer Dahl, Ulf Holm, Christina Selander-Ekström, Tommy
Söderblom och Liselotte Vahermägi under nästkommande period, från och med
2014-11-01 till och med 2016-10-31. Utöver ovanstående personer utses även
Agneta Tjärnhammar till ny vigselförrättare under perioden 2014-06-01 till och
med 2016-10-31. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni, § 60.
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Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen tillstyrka
att Länsstyrelsen i Stockholms län förnyar förordnandet för Nynäshamns
kommuns borgerliga vigselförrättare: Daniel Adborn, Christer Dahl, Ulf Holm,
Christina Selander-Ekström, Tommy Söderblom och Liselotte Vahermägi under
nästkommande period, från och med 2014-11-01 till och med 2016-10-31. Utöver
ovanstående personer utses även Agneta Tjärnhammar till ny vigselförrättare
under perioden 2014-06-01 till och med 2016-10-31.
Jäv
Daniel Adborn (FP) och Agneta Tjärnhammar (M) deltar inte i beslutet på grund
av jäv.
_____
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Sof
Socialdep.
Akten

73/2014-000

Yttrande över remiss, departementspremorian 2014:9- En
samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och
socialtjänst
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till yttrande över remissen.
Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har fått möjligheten att yttra sig över Remiss - En samlad
kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (DS 2014:09). Ärendet
har beretts tillsamman med Socialförvaltningen.
I promemorian läggs förslag som ska leda till en förbättrad statlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Myndigheternas kunskapsstyrning ska bli samordnad, effektiv och anpassad till de
behov patienter, brukare, olika professioner och huvudmän har. Förslagen ska
också leda till en stärkt samverkan mellan statliga myndigheter sinsemellan och
med kommuner och landsting. Förslagen klargör också att patienters och brukares
kunskaper måste beaktas i myndigheternas arbete med kunskapsstyrning.
Kunskapsstyrning definieras i promemorian som de olika former av kunskapsstöd
och bindande föreskrifter som statliga myndigheter ansvarar för och som riktar sig
mot huvudmännen och den verksamhet dessa ansvarar för. Kunskapsstyrning är
en förutsättning för en evidensbaserad praktik, det vill säga att patienter och
brukare ges vård och insatser som baseras på bästa tillgängliga kunskap. En
evidensbaserad praktik där overksamma eller skadliga metoder rensats ut leder till
ökad trygghet och säkerhet för patienter och brukare samt ger stora
samhällsekonomiska effekter.
Effekten av en välfungerande kunskapsstyrning visar sig i mötet mellan enskilda
patienter och brukare och olika professioner. För att detta möte ska resultera i att
den enskilde får vård och insatser som vilar på bästa tillgängliga kunskap måste
hela kedjan fungera, där staten är en aktör bland flera. En väl fungerande
kunskapsstyrning hänger nära samman med en välutvecklad samverkan mellan
staten och ansvariga huvudmän i kommunsektorn.
I förslaget framgår att vissa myndigheters uppdrag renodlas för att förtydliga
myndigheternas roller, underlätta samverkan samt minska risken för dubbelarbete.
Tre centrala perspektiv måste genomsyra den statliga kunskapsstyrningen, denna
måste vara anpassad till patienters och brukares, olika professioners och
huvudmännens behov.
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Socialstyrelsen får genom de förslag som läggs nya centrala uppgifter i det
myndighetsgemensamma kunskapsstyrningsarbetet och blir ett nav för den statliga
kunskapsstyrningen.
I promemorian är en av slutsatserna att det dubbelarbete som myndigheterna gör
idag som en följd av oklara ansvarsgränser kommer att minska eller helt upphöra.
Renodlade uppdrag underlättar också samverkan mellan myndigheterna vilket är
en förutsättning för en effektiv och samstämd statlig kunskapsstyrning.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen ställer sig bakom vikten av en kunskapsstyrning som är samordnad,
effektiv och anpassad till de behov patienter, brukare, olika professioner och
huvudmän har. Förvaltningen vill här lyfta fram att det sker mycket utvecklingsarbete både kommunalt, tvärkommunalt och regionalt ute i landet och att olika
FOU-team ofta är inkopplade i de olika projekten. Här är det viktigt att de statliga
myndigheterna som ska ansvara för och utveckla kunskapsstyrningen är medvetna
om och intresserade av det som sker, även när det rör områden som är eftersatta
när det gäller evidensbaserade metoder.
Förvaltningen vill här också lyfta fram vikten av att kommunerna får ekonomiskt
stöd från statligt håll för att kunna fortsätta det mycket viktiga arbete som det
innebär att utveckla och implementera nya metoder i verksamheterna.
I förslaget framhålls ett fungerande samspel och en dialog mellan berörda
myndigheter på nationell och kommunal nivå när det gäller utveckling och
implementering av en evidensbaserad verksamhet. Förvaltningen vill betona att
detta är ett viktigt utvecklingsområde och vill här lyfta fram ett exempel.
Förvaltningens verksamhet för försörjningsstöd och arbetsmarknadsfrågor var
under en 6-årsperiod med i ESF-projektet KNUT (kommunalt nätverk för
utveckling). Arbetet med metodutveckling för att förkorta tiden som människor
har behov av försörjningsstöd har länge varit eftersatt och det finns få metoder
som bygger på evidens eller väl beprövad erfarenhet. Ett prioriterat
utvecklingsområde i KNUT-projektet var att ta fram ett utredningsinstrument
(Instrument X) för förstagångsbesökare för försörjningsstöd då ett sådant
instrument saknades men var efterfrågat hos många kommuner.
Socialstyrelsen bjöds in att delta redan i ett tidigt skede men avböjde då man
planerade att ta fram ett eget instrument alternativt hitta ett instrument i något
annat land.
Fortfarande är Instrument X det enda som finns tillgängligt vid förstagångsbesök
för försörjningsstöd och flera kommuner använder det. Till exempel arbetar
Stockholm stad med ett utredningsinstrument som utvecklats utifrån Instrument
X. Ett hundratal kommuner har visat intresse för KNUT-projektet och
Instrument X
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Med ett statligt stöd skulle detta instrument kunnat utvecklas och säkerställas på
ett annat sätt än vad som nu blivit fallet.
Socialstyrelsen har nu ett pilotprojekt för ett utredningsinstrument (FIA) men det
är ett instrument som rör människor som levt på försörjningsstöd en längre tid.
Förvaltningen vill också betona vikten av att en samordnad och väl fungerande
kunskapsöverföring sker även mellan statliga myndigheter och i detta
sammanhang också myndigheter som bedriver inspektion. Det är viktigt att de
inspekterande myndigheterna är intresserade av att ta del av och sätta sig in i de
metoder som används för att bättre kunna bedöma de verksamheter man
inspekterar.
Förvaltningen bedriver verksamheter riktad mot mindre brukargrupper med
speciella behov. Dessa verksamheter använder sig av metoder baserad på evidens
eller väl beprövad erfarenhet men de är inte lika kända som de metoder som riktas
till större brukargrupper. Det har uppstått problem när verksamheterna upplever
att inspekterande myndighet inte är kunniga på deras områden och inte heller är
intresserade av att ta del av den kunskap som används av verksamheterna. Här
finns också en risk för att kommunerna tvingas avstå från metoder som är
evidensbaserade och som är specialanpassad till målgruppens behov på grund av
kritik utifrån andra utgångspunkter än vad som de facto är bra för de enskilda
brukarna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till yttrande över remissen. Arbetsutskottet
har behandlat ärendet den 3 juni 2014, § 62.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslaget till
yttrande över remissen.
______
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87/2013-060

Akten

Svar på motion om införande av utmaningsrätt
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige från Harry Bouveng (M) daterad den 25 april
2013, föreslås att Nynäshamns kommun ska införa utmaningsrätt inom områden
som finansieras genom skatteuttag. Motionären framhåller i motionen att
utmaningsrätten är ett sätt att få svar på om verksamheter bedrivs effektivt eller
om alternativa lösningar finns för att göra verksamheter mer effektiva.
Utmaningsrätten skulle också vara en väg att jämföra kommunala verksamheter
med andra. Kommunfullmäktige beslutade den 15 januari 2014 att återremittera
motionen med syfte att utveckla kostnads- och kvalitetskonsekvenserna i
utredningen.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 22 april 2014.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
I en bedömning av vad införandet av utmaningsrätt skulle innebära för kommunen
konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att nackdelarna överväger fördelarna.
Förvaltningens bedömning är att de administrativa kostnaderna vid ett införande
av utmaningsrätt kan bli kostsamma för kommunen både utifrån extra
administrativa kostnader, extra kostnader för upphandlingsförfarandet samt kräva
nya resurser till processledning för tillämpningen av ett eventuellt införande. Ett
införande av utmaningsrätt kan även medföra en risk för att kvaliteten i
verksamheterna i egen regi kan bli lidande eftersom det kan leda till en ökad oro
bland medarbetarna och risk för övertalighet.
Det finns även demokratiska skäl till att inte införa utmaningsrätt. Det bör vara de
politiska organen som avgör vilka verksamheter som ska konkurrensutsättas.
Kommunen har redan idag verktygen för att konkurrensutsätta verksamheter
genom politiska beslut och exempelvis LOV. Dessutom finns redan på
skolområdet möjlighet för privata aktörer att genom ansökan om att starta friskola
ta enskilda initiativ.
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Kommunstyrelseförvaltningen kvarstår därför vid sitt tidigare förslag till beslut
och föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2014, § 64.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Yrkanden
Anna Ljungdell (S), Daniel Adborn (FP) och Sverre Launy (V) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Harry Bouveng (M) och Agneta Tjärnhammar (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning bifall eller avslag till
motionen.
Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall till förslag till beslut eller bifall till
motionen eller finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.
Reservation
Harry Bouveng (M) och Agneta Tjärnhammar (M) reserverar sig mot beslutet.
______
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43/2014-060

Svar på motion om kalkbrottet i Stora Vika
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen härmed är
besvarad.
Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige från Robert Norberg, Pensionärspartiet i
Nynäshamn, daterad den 12 februari 2014 föreslås att Nynäshamns kommun fattar
beslut om att erbjuda nuvarande markägare byte av mark för att freda kalkbrottet i
Stora Vika.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Under hösten 2013 påbörjades arbetet med ett utvecklingsprogram för samhället
Stora Vika i syfte att få ett helhetsperspektiv och grund för samhällets fortsatta
utveckling. Utvecklingsprogrammet som beräknas vara färdigt under sommaren
2014 är ett prioriterat arbete som har påskyndats bland annat efter det att Sakab
ansökt om tillstånd till deponi i kalkbrottet. En ny deponi är inte önskvärd
någonstans inom Nynäshamns kommun och gällande Stora Vika är kommunen i
behov av ett väl förankrat och uttömmande underlag för att kunna agera aktivt för
en långsiktigt hållbar utveckling.
Eftersom kommunens avstående av mark genom försäljning eller byte är
slutgiltigt och har en långsiktig påverkan på kommunens utveckling, är det viktigt
att varje beslut om markavstående fattas i ett kommunövergripande sammanhang.
Det ska ske i enlighet med kommunens långsiktiga strategier och med särskilda
hänsyn till de förändrade förutsättningar som en ny ägare eller ett förändrat
markägande medför.
För närvarande pågår ett intensivt arbete för att hitta olika lösningar för att
förhindra etablering av en deponiverksamhet. Markbyte kan bli en del i en sådan
lösning, men mot bakgrund av vad som sagts ovan finns inte tillräckligt underlag
för att påbörja en förhandling om markbyte.
Motionären hade inte svarat kommunstyrelseförvaltningen gällande motionsvaret
vid datum för utskick den 29 april 2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen härmed är
besvarad.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen härmed är
besvarad.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2014, § 65.

______
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11/2014-002

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Arbetsutskottets protokoll 2014-06-03 §§ 56-67.
Kommunchefen har förordnat personalchef Anette Måhlstedt att utöver egen
befattning tjänstgöra som tillförordnad kommunchef under perioden 7-20 juli
samt 28 juli-3 augusti, ks handlingsnr: 10/2014-022.
Kommunchefen har förordnat ekonomichef Peter Björebo att utöver egen
befattning tjänstgöra som tillförordnad kommunchef under perioden 21-27 juli
samt 4-10 augusti, ks handlingsnr: 10/2014-022.
Kommunchefen har förordnat följande personer under semestern 2014, Ks
handlingsnr: 10/2014-022:
För Annika Fri förordnas följande personer att utöver egen
befattning tjänstgöra som tillförordnad chef för
kansliavdelningen/kommunjurist:
v 28-31
Annette Måhlstedt
v 32
Peter Björebo
För Peter Björebo förordnas följande personer att utöver egen
befattning tjänstgöra som tillförordnad chef för
ekonomiavdelningen:
v 26-28
Dan Olén
v 29
Helene Ekenström
v 31
Annette Måhlstedt
För Annette Måhlstedt förordnas följande personer att utöver egen
befattning tjänstgöra som tillförordnad chef för
arbetsgivaravdelningen:
v 25-27 +33 Annika Fri
v 32
Peter Björebo
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För Rolf ”Sigge”Lindkvist förordnas följande personer att utöver
egen befattning tjänstgöra som tillförordnad chef för ITavdelningen:
v 26-28
Roger Forsbom
v 29
Annelie Reimers
Säkerhetsansvarig har lämnat yttrande om hemvärnet: 2 ansökningar har
inkommit till hemvärnet och tillstrykts, ks handlingsnr: 11/2014-002
Kommunstyrelseförvaltningen har inkommit med ny lista över budgetansvariga
och attestanter som gäller från och med 2014-05-13, ks handlingsnummer:
14/2014-002

Lokala kollektivavtal och beslut träffade av senior rådgivaren vid
arbetsgivaravdelningen under 1 april 3 juni 2014 med stöd av kommunstyrelsens
delegation anmälan, ks handlingsnr: 11/2014-021
1. Lokalt avtal om facklig tid enligt AFF 76, med Lärarförbundet,
2014-04-04.
2. Lokalt avtal om facklig tid enligt AFF 76, med Vision, 2014-05-19.
3. Lokal tvisteförhandling om påstått brott mot det lokala samverkansavtalet,
MBL och LAS, med Lärarförbundet, 2014-05-26.
4. Löneöversynsförhandling 2014, med Lärarförbundet, 2014-06-03
5. Löneöversynsförhandling 2014, med Lärarnas Riksförbund, 2014-06-03

_______
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Skrivelser och beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ks/2014/123.1
PwC, Stiftelsen Grundskolans samfond – Årsredovisning 2013
Ks/2014/123.2
PwC, Hjälpfonden – Årsredovisning 2013
Ks/2014/123.3
PwC, Stiftelsen Bernhard och Matilda Nilssons fond – Årsredovisning 2013

_____
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Cirkulär
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
14:22 Arbetsdomstolens dom 2014 nr 9 om avsked av läkarsekreterare

14:23 Arbetsdomstolens dom AD 2014 nr 22 angående avskedande av en
kommunal fastighetschef

______
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Kurser och konferenser
Inga kurser och konferenser inkomna.
______
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Fråga om Turistbyrån
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar
en återrapportering av skötsel och underhåll av offentliga toaletter samt
renhållningen i hamnområdet och att svaren mailas ut till kommunstyrelsen via
mail.
Ärendebeskrivning
Georgious Tsiouras (M) frågar om hur rutinerna för städningen på offentliga
toaletter och kring hamnområdet ser ut på en söndag samt hur bemanningen ser ut
på Turistbyrån?
Daniel Adborn (FP) informerar om att sommarjobbare kommer finnas på plats på
Turistbyrån under sommarmånaderna.
_____
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