UTSKRIFTSDATUM
KOMMUNSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTT

2014-10-01
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund
2014-10-08, kl. 08.30
Ärenden:

Enligt föredragningslistan

Översänder kallelse, tid och plats för kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 8 oktober 2014.
Dagordning/sammanträdeshandlingarna finns nu att läsa/hämta på Nynäshamns
politikerportal.
Frågor om innehållet i dagordning besvaras av Yvonne Persson, e-post
Yvonne.A.Persson@nynashamn.se
Frågor om åtkomst till politikerportalen, åtkomst till dokument via
politikerportalen, synkroniseringstjänsten mellan portalen och läsplattan besvaras
av webbsamordnare via e-post kommunen@nynashamn.se
Frågor om funktioner i läsplattan – kontakta telefonisupport 08-520 683 33
telefonisupport@nynashamn.se
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2014-10-08

Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 8 oktober 2014

93. Personalfrågor
94. Beslut om tidsbegränsat bygglov, Nynäsgård 1:8
95. Samråd SAKABs tillståndsansökan Stora Vika – muntlig information
96. Rik fritid för Nynäshamns kommun
97. Remiss - Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015- 2018
98. Remiss - IT-forums framtida inriktning (2015-)
99. Remissyttrande - förordning om producentansv. för däck
100. Yttrande rörande ansökan om tillstånd för utökad och ändrad verksamhet vid
Nynas AB, oljeraffinaderi i Nynäshamn
101. Balanslistan
102. Samverkansavtal avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i
Stockholms län, angränsande kommuner som anslutit sig samt Stockholms läns
landsting
103. Svar på motion om förbättrade möjligheter till källsortering nära bostaden
104. Rekommendation - Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och
daglig verksamhet
105. Kompetensmiljonen
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Au § 93
§ 93

Personalfrågor
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§ 94

Au § 94

Dnr 2014/0145/261

Beslut om tidsbegränsat bygglov, Nynäsgård 1:8
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Förlängning av tidsbegränsat bygglov beviljas som tidsbegränsad åtgärd till och
med 2018-05-31, med stöd av 9 kap 33 § Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL),
för uppläggningsområde för ca 80 båtar. I övrigt ska beslut om tidsbegränsat
bygglov 2008-05-31 gälla oförändrat i tillämpliga delar.
Ärendet
Ansökan avser förlängning av tidsbegränsat lov för uppläggningsområde för båtar.
Yttranden
Berörda sakägare har underrättats och fått tillfälle att yttra sig enligt 9 kap 25 §
PBL. Inga negativa synpunkter har inkommit.
Skäl till beslut
Åtgärden strider mot detaljplanens användningsbestämmelse. Permanent lov ska
därför inte ges enligt 9 kap 30 § PBL. Tidsbegränsat lov kan dock prövas om
sökanden så önskar och åtgärden ska pågå under en begränsad tid enligt 9 kap 33
§ PBL.
Förvaltningen bedömer att tidsbegränsat lov kan tillstyrkas till och med
2018-05-31.
Upplysningar
Bygglovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Vid ändringar av beviljat lov ska ny ansökan om lov lämnas in.
För mer information, se förvaltningens skrivelse daterad, 2014-09-11.
_____________________________
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Sid
Beteckning
Handläggare:: Anna Eklund

2014-09-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut om tidsbegränsat bygglov
Fastighet: Nynäsgård 1:8
Ärendet avser: Tidsbegränsat lov för uppställning av båtar
__________________________________________________________________
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
Förlängning av tidsbegränsat bygglov beviljas som tidsbegränsad åtgärd till och
med 2018-05-31, med stöd av 9 kap 33 § Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL),
för uppläggningsområde för ca 80 båtar. I övrigt ska beslut om tidsbegränsat
bygglov 2008-05-31 gälla oförändrat i tillämpliga delar.
Handlingar som tillhör beslutet
1 situationsplan/ flygfoto.
Ärendet
Ansökan avser förlängning av tidsbegränsat lov för uppläggningsområde för båtar.

Förutsättningar
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan S 166.
Förslaget avviker från detaljplanen med avseende på:
-områdets användning avviker från gällande ändamål
Yttranden
Berörda sakägare har underrättats och fått tillfälle att yttra sig enligt 9 kap 25 §
PBL. Inga negativa synpunkter har inkommit.

Postadress

Besöksadress

Leveransadress

149 81 NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen 6

Telefon

Telefax

Receptionen
08-520 680 00 vx 08-520 102 40

Bankgiro

620-0216
829-9158

PlusGiro

63 45-3
www.nynashamn.se
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Skäl till beslut
Åtgärden strider mot detaljplanens användningsbestämmelse. Permanent lov ska
därför inte ges enligt 9 kap 30 § PBL. Tidsbegränsat lov kan dock prövas om
sökanden så önskar och åtgärden ska pågå under en begränsad tid enligt 9 kap 33
§ PBL.
Förvaltningen bedömer att tidsbegränsat lov kan tillstyrkas till och med
2018-05-31.
Upplysningar
Bygglovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Vid ändringar av beviljat lov ska ny ansökan om lov lämnas in.

Birgitta Elvås
kommunchef

Anna Eklund
planeringschef

Bilagor
Bilaga 1 - Handlingar som ingår i beslutet
Sändlista
Underrättelse om beslutet per brev
-Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen, Fastighet och service, Nynäshamns
kommun
Kungörelse
-Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar. Okända sakägares överklagandetid
är 4 veckor från kungörelsedatum.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, fastighetsbeteckning
och skälen till överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska
vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Nynäshamns
kommun, Kommunstyrelsen, 14981 Nynäshamn. Skrivelsen måste ha
inkommit till kommunstyrelsen senast inom tre veckor från den dag ni tog emot
beslutet. Kungörelse sker i Post- och inrikes Tidningar för grannar och okända
sakägare. Överklagandetiden är 4 veckor från kungörelsedatum.
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§ 95

Au § 95

Dnr 2014/0180/427

Samråd SAKABs tillståndsansökan Stora Vika
– muntlig information
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§ 96

Au § 96

Dnr 2014/0136/009

Medel till projektledare för Rik Fritid
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar barn- och utbildningsnämnden 100 000 kronor för
anställning av projektledare till projektet Rik Fritid. Medlen tas från
kommunstyrelsens ofördelade medel.
Ärende
I samband med kommunfullmäktiges beslut om Mål och Budget 2014 fick barnoch utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en modell för samverkan
mellan skolan, fritidsledarna, kulturskolan och föreningslivet för att kunna erbjuda
barn och ungdomar ett rikare fritidsutbud i anslutning till skoldagen. Barn- och
utbildningsförvaltningen fick även i uppdrag att ta fram ett finansieringsförslag.
Modellen och finansieringsförslaget skulle presenteras för kommunstyrelsen i
samband med den första tertialuppföljningen då beslut om finansiering och
igångsättande skulle fattas. Då projektet innefattar en betydande
personalomställning kan inte projektet starta till hösten 2014 som tänkt, varför
presentation av finansieringsförslag samt modell för kommunstyrelsen sker först
under hösten 2014.
Syftet med projektet är att fler barn i åldrarna 10-13 år ska ges möjlighet att delta i
ledarledd fritidsverksamhet med målsättningen att aktivitetsnivån för barn i
projektets målgrupp ökar.
För att kunna erbjuda ett så brett utbud och nå så många barn som möjligt är
tanken att samarbete ska ske både med idrotts- och kulturaktörer. De
medverkande aktörerna i projektet ställer upp med specifik kompetens inom sitt
område och tillhandahåller en verksamhetsplanering. Tanken är att aktörerna
tillhandahåller lokal och erbjuder verksamhet under terminstid mellan klockan
14:00-17:00 måndag till fredag, samt kolloverksamhet under lov. För detta
erhåller aktörerna ersättning.
De deltagande barnen skrivs in i verksamheten och väljer inför varje termin ett
aktivitetsområde. Deltagaren ska erbjudas mellanmål och möjlighet till busskort
vid behov.
Projektet kommer att leda till viss personalomställning då en del av den tidigare
fritidsverksamheten kommer att övergå i öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb)
och bedrivas på olika platser i Nynäshamns kommun.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat, Bun § 70 2014-08-28, att starta upp
öppen fritidsverksamhet i form av fritidsklubbar under förutsättningen att projekt
Rik Fritid kommer igång. Innan projektet Rik Fritid kan starta krävs mer tid för att
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introducera projektet i befintliga verksamheter och föreningar, samt till
förhandlingar enligt medbestämmandelagen med berörda fackliga organisationer.
En projektplan måste upprättas och de ekonomiska aspekterna ska noggrant ses
över. För att kunna genomföra dessa åtgärder föreslår barn och
utbildningsförvaltningen att medel för projektet tillsätts för en projektledare.
Tjänsten ska vara tidsbegränsad till och med sista december 2014 och kommer att
kosta arbetsgivaren cirka 100 000 kr.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat, Bun § 69 2014-08-28, att föreslå
kommunstyrelsen att tillsätta medel för projektledare på halvtid till projektet Rik
Fritid med start snarast möjligt.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja
barn- och utbildningsnämnden 100 000 kronor till projektledare för projektet Rik
Fritid. Medlen föreslås tas från kommunstyrelsens ofördelade medel.

_____________________________

Kommunstyrelseförvaltningen

1 (2)

Sid
Ärendenummer: 2014/0136-009
Handläggare: Sirpa Slotte

2014-09-23
Kommunstyrelsen

Medel till projektledare för Rik Fritid
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar barn- och utbildningsnämnden 100 000 kronor för
anställning av projektledare till projektet Rik Fritid. Medlen tas från
kommunstyrelsens ofördelade medel.
Ärende
I samband med kommunfullmäktiges beslut om Mål och Budget 2014 fick barnoch utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en modell för samverkan
mellan skolan, fritidsledarna, kulturskolan och föreningslivet för att kunna erbjuda
barn och ungdomar ett rikare fritidsutbud i anslutning till skoldagen. Barn- och
utbildningsförvaltningen fick även i uppdrag att ta fram ett finansieringsförslag.
Modellen och finansieringsförslaget skulle presenteras för kommunstyrelsen i
samband med den första tertialuppföljningen då beslut om finansiering och
igångsättande skulle fattas. Då projektet innefattar en betydande
personalomställning kan inte projektet starta till hösten 2014 som tänkt, varför
presentation av finansieringsförslag samt modell för kommunstyrelsen sker först
under hösten 2014.
Syftet med projektet är att fler barn i åldrarna 10-13 år ska ges möjlighet att delta i
ledarledd fritidsverksamhet med målsättningen att aktivitetsnivån för barn i
projektets målgrupp ökar.
För att kunna erbjuda ett så brett utbud och nå så många barn som möjligt är
tanken att samarbete ska ske både med idrotts- och kulturaktörer. De
medverkande aktörerna i projektet ställer upp med specifik kompetens inom sitt
område och tillhandahåller en verksamhetsplanering. Tanken är att aktörerna
tillhandahåller lokal och erbjuder verksamhet under terminstid mellan klockan
14:00-17:00 måndag till fredag, samt kolloverksamhet under lov. För detta
erhåller aktörerna ersättning.

Postadress

Besöksadress

Leveransadress

149 81 NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen 6

Telefon

Telefax

Receptionen
08-520 680 00 vx 08-520 102 40

Bankgiro

PlusGiro

620-0216

63 45-3
www.nynashamn.se
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De deltagande barnen skrivs in i verksamheten och väljer inför varje termin ett
aktivitetsområde. Deltagaren ska erbjudas mellanmål och möjlighet till busskort
vid behov.
Projektet kommer att leda till viss personalomställning då en del av den tidigare
fritidsverksamheten kommer att övergå i öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb)
och bedrivas på olika platser i Nynäshamns kommun.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat, Bun § 70 2014-08-28, att starta upp
öppen fritidsverksamhet i form av fritidsklubbar under förutsättningen att projekt
Rik Fritid kommer igång. Innan projektet Rik Fritid kan starta krävs mer tid för att
introducera projektet i befintliga verksamheter och föreningar, samt till
förhandlingar enligt medbestämmandelagen med berörda fackliga organisationer.
En projektplan måste upprättas och de ekonomiska aspekterna ska noggrant ses
över. För att kunna genomföra dessa åtgärder föreslår barn och
utbildningsförvaltningen att medel för projektet tillsätts för en projektledare.
Tjänsten ska vara tidsbegränsad till och med sista december 2014 och kommer att
kosta arbetsgivaren cirka 100 000 kr.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat, Bun § 69 2014-08-28, att föreslå
kommunstyrelsen att tillsätta medel för projektledare på halvtid till projektet Rik
Fritid med start snarast möjligt.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja
barn- och utbildningsnämnden 100 000 kronor till projektledare för projektet Rik
Fritid. Medlen föreslås tas från kommunstyrelsens ofördelade medel

Birgitta Elvås
kommunchef

Sirpa Slotte
T f ekonomichef
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§ 97

Au § 97

Dnr 2014/0141/009

Yttrande över remiss från Kommunförbundet i Stockholms
län om ”Utveckling av KSL inför mandatperioden 20152018”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande över remiss om ”Utveckling av
KSL inför mandatperioden 2015-2018”.
Bakgrund
Styrelsen för Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har inför nästa
mandatperiod tagit initiativ till att föreslå ny inriktning, organisation och
arbetsformer för KSL. Förslaget, i form av en rapport, har arbetats fram i en
politiskt sammansatt arbetsgrupp. Ärendet har remitterats till samtliga kommuner
i länet i syfte att ta in synpunkter på och förankra förslaget.
Ärendebeskrivning
Rapporten består av flera olika delar och beskriver inledningsvis hur KSL är
organiserat idag och vilka frågor förbundet arbetar med. Vidare beskrivs några av
de utmaningar regionen står inför och vilka frågor som KSL föreslås ägna sig åt
under nästa mandatperiod. Utifrån frågorna och utmaningarna föreslås två
huvudområden för KSL under den kommande mandatperioden; Välfärdsutveckling och Regional utveckling.
Huvudområdet Välfärdsutveckling rymmer frågor som har en tydlig koppling till
kommunernas ordinarie kärnverksamheter och till hemkommunens organisation.
Under nästa mandatperiod föreslås särskilt följande områden uppmärksammas:
- samverkan mellan kommunernas äldreomsorg och landstingets hälso- och
sjukvård
- digitalistering/e-förvaltning
- gymnasieutbildning och vuxenutbildning
- samverkan mellan socialtjänst, skola och landstingets öppenvård
- utveckling av kvalitetskriterier och ersättningsmodeller
- asyl och flyktingmottagning.
Huvudområdet Regional utveckling rymmer frågor, där kommungränsen är av
mindre betydelse, och där de regionala och nationella perspektiven sätter ramarna.
Det handlar om frågor om bostadsförsörjning, infrastruktur, kommunikation,
fysisk planering eller arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Under nästa
mandatperiod föreslås särskilt följande områden uppmärksammas:
- infrastruktur och kollektivtrafik
- bostadsbyggande och bostadsförsörjning
- arbetsmarknad och kompetensförsörjning
- digitalisering och e-samhälle
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-

miljö och klimat

När det gäller organisation och arbetsformer föreslås att KSL utvecklar en
tydligare projekt- och processorientering. Därutöver föreslås en förstärkt
medlemsrepresentation med en tydligare roll för kommunstyrelseordföranden
genom KSO-gruppen. Bakgrunden är att allt fler KSL-projekt leder fram till
konkreta åtaganden för kommunerna och förankringen i medlemskommunerna
blir därför allt viktigare. Dagens beredningar ersätts i förslaget av politiska
styrgrupper och sakpolitiska nätverk för förtroendevalda i länets kommuner.
Bland övriga förslag finns ett årligt konvent för Stockholmskommunerna och en
tydligare roll för kommundirektörsgruppen i stödet till förbundsdirektören.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen välkomnar att KSL ser över sin inriktning,
organisation och arbetsformer. Kommunstyrelseförvaltningen vill trycka på vikten
av ett väl fungerande samarbete mellan länets kommuner. Vi verkar i en
integrerad och växande region där vi måste finna gemensamma lösningar och där
vi kan nå högre effektivitet genom samverkan och därmed åstadkomma mer nytta
för våra kommuninvånare. KSL är ett viktigt samverkansorgan för länets
kommuner, genom att vara en mötesplats bl a för att identifiera samverkansbehov,
gemensam kunskapsuppbyggnad och lösa gemensamma problem.
Den verksamhetsinriktning som föreslås sorterade under två begrepp
”Välfärdsutveckling” respektive ”Regional utveckling” är riktig men väldigt
omfattande. Här behöver det ske kontinuerliga diskussioner och konkretiseringar
kring vad som ska göras och vad som är KSL:s roll och vilka andra aktörer och
samverkansforum som bör/kan ansvara för arbetet.
Av de två huvudområdena anser kommunstyrelseförvaltningen att
”Välfärdsutveckling” bör prioriteras. Kommunerna står inför stora utmaningar
framöver och vi blir starkare genom samverkan och gemensamma lösningar.
KSL:s roll inom området ”Regional utveckling” bör framförallt vara att skapa
kanaler för dialog med och omvärldsbevakning av de regionala och statliga
aktörerna. Både landstinget och länsstyrelsen har utpekade uppdrag inom
exempelvis regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik och
bostadsförsörjning. Det finns också flera andra samverkansformer där kommuner i
länet samarbetar kring regionala utvecklingsfrågor. Frågor kan diskuteras och
initieras när förtroendevalda och tjänstemän möts inom ramen för KSL.
En fråga som har diskuterats som viktig för kommunerna är kompetensförsörjning
och framtida rekryteringbehov. Även om kommunerna delvis konkurrerar om
personal, så behöver vi samverka för att locka nya medarbetare till
kommunsektorn.
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När det gäller KSL:s organisation tror vi att borttagandet av beredningarna kan
komma att skapa en ökad tydlighet om beslutsfattande och hur frågor kan initieras
i organisationen. Styrningen kommer att ske via styrelsen samt KSO-gruppen,
vilket säkrar förankringen av frågorna som KSL arbetar med. Men det finns en
otydlighet i vilket ansvar och beslutsmandat de politiska styrgrupper och andra
informella grupperingar ska ha. Det bör följas upp och förtydligas så att inte nya
otydligheter av styrningen uppkommer.
Det är viktigt att i arbetet skapa en delaktighet från kommunerna och tydligt
förankra arbetet i kommunledningarna. Vilket även innebär ökade krav internt i
respektive kommun att diskutera olika frågor som avhandlas på KSL.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att förslaget som helhet har rätt inriktning
både vad gäller vilka viktiga frågor KSL bör prioritera och förslaget mot en mer
projekt och processorienterad organisation.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till
yttrande.
_____________________________

Kommunstyrelseförvaltningen
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Sid
Ärendenummer:
Handläggare: Birgitta Elvås

2014-09-29
Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss från Kommunförbundet i Stockholms
län om ”Utveckling av KSL inför mandatperioden 20152018”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande över remiss om ”Utveckling av
KSL inför mandatperioden 2015-2018”
Bakgrund
Styrelsen för Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har inför nästa
mandatperiod tagit initiativ till att föreslå ny inriktning, organisation och
arbetsformer för KSL. Förslaget, i form av en rapport, har arbetats fram i en
politiskt sammansatt arbetsgrupp. Ärendet har remitterats till samtliga kommuner
i länet i syfte att ta in synpunkter på och förankra förslaget.
Ärendebeskrivning
Rapporten består av flera olika delar och beskriver inledningsvis hur KSL är
organiserat idag och vilka frågor förbundet arbetar med. Vidare beskrivs några av
de utmaningar regionen står inför och vilka frågor som KSL föreslås ägna sig åt
under nästa mandatperiod. Utifrån frågorna och utmaningarna föreslås två
huvudområden för KSL under den kommande mandatperioden; Välfärdsutveckling och Regional utveckling.
Huvudområdet Välfärdsutveckling rymmer frågor som har en tydlig koppling till
kommunernas ordinarie kärnverksamheter och till hemkommunens organisation.
Under nästa mandatperiod föreslås särskilt följande områden uppmärksammas:
− samverkan mellan kommunernas äldreomsorg och landstingets hälso- och
sjukvård
− digitalistering/e-förvaltning
− gymnasieutbildning och vuxenutbildning
− samverkan mellan socialtjänst, skola och landstingets öppenvård
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− utveckling av kvalitetskriterier och ersättningsmodeller
− asyl och flyktingmottagning
Huvudområdet Regional utveckling rymmer frågor, där kommungränsen är av
mindre betydelse, och där de regionala och nationella perspektiven sätter ramarna.
Det handlar om frågor om bostadsförsörjning, infrastruktur, kommunikation,
fysisk planering eller arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Under nästa
mandatperiod föreslås särskilt följande områden uppmärksammas:
−
−
−
−
−

infrastruktur och kollektivtrafik
bostadsbyggande och bostadsförsörjning
arbetsmarknad och kompetensförsörjning
digitalisering och e-samhälle
miljö och klimat

När det gäller organisation och arbetsformer föreslås att KSL utvecklar en
tydligare projekt- och processorientering. Därutöver föreslås en förstärkt
medlemsrepresentation med en tydligare roll för kommunstyrelseordföranden
genom KSO-gruppen. Bakgrunden är att allt fler KSL-projekt leder fram till
konkreta åtaganden för kommunerna och förankringen i medlemskommunerna
blir därför allt viktigare. Dagens beredningar ersätts i förslaget av politiska
styrgrupper och sakpolitiska nätverk för förtroendevalda i länets kommuner.
Bland övriga förslag finns ett årligt konvent för Stockholmskommunerna och en
tydligare roll för kommundirektörsgruppen i stödet till förbundsdirektören.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen välkomnar att KSL ser över sin inriktning,
organisation och arbetsformer. Kommunstyrelseförvaltningen vill trycka på vikten
av ett väl fungerande samarbete mellan länets kommuner. Vi verkar i en
integrerad och växande region där vi måste finna gemensamma lösningar och där
vi kan nå högre effektivitet genom samverkan och därmed åstadkomma mer nytta
för våra kommuninvånare. KSL är ett viktigt samverkansorgan för länets
kommuner, genom att vara en mötesplats bl a för att identifiera samverkansbehov,
gemensam kunskapsuppbyggnad och lösa gemensamma problem.
Den verksamhetsinriktning som föreslås sorterade under två begrepp
”Välfärdsutveckling” respektive ”Regional utveckling” är riktig men väldigt
omfattande. Här behöver det ske kontinuerliga diskussioner och konkretiseringar
kring vad som ska göras och vad som är KSL:s roll och vilka andra aktörer och
samverkansforum som bör/kan ansvara för arbetet.
Av de två huvudområdena anser kommunstyrelseförvaltningen att
”Välfärdsutveckling” bör prioriteras. Kommunerna står inför stora utmaningar
framöver och vi blir starkare genom samverkan och gemensamma lösningar.

3(3)

KSL:s roll inom området ”Regional utveckling” bör framförallt vara att skapa
kanaler för dialog med och omvärldsbevakning av de regionala och statliga
aktörerna. Både landstinget och länsstyrelsen har utpekade uppdrag inom
exempelvis regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik och
bostadsförsörjning. Det finns också flera andra samverkansformer där kommuner i
länet samarbetar kring regionala utvecklingsfrågor. Frågor kan diskuteras och
initieras när förtroendevalda och tjänstemän möts inom ramen för KSL.
En fråga som har diskuterats som viktig för kommunerna är kompetensförsörjning
och framtida rekryteringbehov. Även om kommunerna delvis konkurrerar om
personal, så behöver vi samverka för att locka nya medarbetare till
kommunsektorn.
När det gäller KSL:s organisation tror vi att borttagandet av beredningarna kan
komma att skapa en ökad tydlighet om beslutsfattande och hur frågor kan initieras
i organisationen. Styrningen kommer att ske via styrelsen samt KSO-gruppen,
vilket säkrar förankringen av frågorna som KSL arbetar med. Men det finns en
otydlighet i vilket ansvar och beslutsmandat de politiska styrgrupper och andra
informella grupperingar ska ha. Det bör följas upp och förtydligas så att inte nya
otydligheter av styrningen uppkommer.
Det är viktigt att i arbetet skapa en delaktighet från kommunerna och tydligt
förankra arbetet i kommunledningarna. Vilket även innebär ökade krav internt i
respektive kommun att diskutera olika frågor som avhandlas på KSL.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att förslaget som helhet har rätt inriktning
både vad gäller vilka viktiga frågor KSL bör prioritera och förslaget mot en mer
projekt och processorienterad organisation.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till
yttrande.

Birgitta Elvås
kommunchef

Bilagor:
KSL:s skrivelse om remiss 2014-06-12
Rapport KSL inför nästa mandatperiod
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§ 98

Au § 98

Dnr 2014/0135/005

Yttrande över remiss om IT-forums framtida inriktning
(2015-)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande om ”Förslag till
regional samverkan kring e-utveckling” och överlämna yttrandet till
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL).
Bakgrund
IT-forum är en arena och en nätverksorganisation för erfarenhetsutbyte och
samverkan. Nätverk och projekt drivs inom flera områden till exempel e-hälsa,
skolan i e-samhället, förutsättningar för e-förvaltning, öppna data i syfte att främja
e-utvecklingen i Stockholms län.
IT-forum startade som ett samarbete mellan SLL, Länsstyrelsen och Stockholms
stad 1996. Samarbetet har sedan successivt utvidgats med samtliga kommuner i
länet och Gotland. IT-forums hemvist från starten och fram till 2008 var
Länsstyrelsen. Efter detta flyttades IT-forums juridiska hemvist till KSL.
Syftet med IT-forum var initialt teknik och infrastruktur, att främja tillväxt genom
att skapa nytta, mervärde och kostnadseffektiva samhällstjänster för medborgare,
organisationer och företag inom Stockholmsregionen. 2007 ändrades inriktningen
mot samarbete kring gemensam processutveckling och effektiviseringar samt
gemensamma upphandlingar.
Under den nuvarande avtalsperioden 2012–2014 har uppdraget utvidgats till det
regionala åtagandet vid genomförandet av Sveriges kommuner och landstings
(SKL) strategi för eSamhället. Under avtalsperioden har IT-forum tydliggjort
vilka mål och aktiviteter som ligger inom åtagandet. I linje med det har
uppföljningen fått ökad prioritet. Länets kommundirektörer har involverats i den
årliga verksamhetsplaneringen. Gemensamma förstudier, kravställningar,
lösningar, vägledningar och policyskapande aktiviteter har tagits emot positivt i
länet. IT-forums medlemmar har många gånger uttryckt att det är ett önskvärt sätt
att samarbeta. Parallellt med detta har samhällsutvecklingen bidragit till att efrågorna prioriterats högre på medlemskommunernas agendor.
Beskrivning av förslaget
Förslaget gäller hur regional samverkan kring e-utveckling ska organiseras, styras
och finansieras i Stockholms län efter den 31 december 2014, då det 3-åriga
samverkansavtalet som reglerar IT-forums verksamhet går ut.
Förslaget innebär sammantaget en höjd ambitionsnivå mot bakgrund av
kommunernas identifierade behov i kombination med en allt mer omfattande
digitalisering av hela samhället. Efter att ha drivit IT-forum under flera år genom
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Sammanträdesdatum

2014-10-08

ett särskilt avtal föreslår IT-forums nuvarande styrgrupp att verksamheten knyts
närmare Kommunförbundet Stockholms Läns (KSL) övriga uppdrag och att
finansiering från och med 2015 sker genom ordinarie medlemsavgifter.
E-utvecklingsfrågorna föreslås bli en del av KSL:s ordinarie verksamhet och
finansieras inom KSL:s budget. Förslaget är en ambitionshöjning och kopplingen
till det nationella arbetet inom Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) sektion
Center för eSamhället (CeSam) förtydligas.
Samverkan mellan Stockholms läns landsting (SLL) och länets kommuner
regleras i en överenskommelse mellan KSL och SLL. Diskussioner pågår med
Gotland om avtal om fortsatt deltagande i samverkan.
E-utvecklingsfrågorna föreslås behålla en tjänstemannastyrgrupp. I förslaget
föreslås en samordnad styrgrupp för både den verksamhet som bedrivs inom KSL
och den verksamhet som regleras i avtal med Landstinget.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att den samverkan som hittills skett
inom ramen för IT-forum har gett ett mycket värdefullt stöd i kommunens
verksamhetsutveckling. Aktiviteter som genomförts inom IT-forum har
underlättat bland annat genom att gemensamma förstudier, kravställningar,
lösningar, vägledningar och policyskapande aktiviteter har skett i samarbete.
Det är stora fortsatta utmaningar som kommunen står inför vid realisering av
e- samhället. En utvidgad kommunal samverkan i dessa frågor kan underlätta
arbetet för kommunen. Samverkan kan ge stora effektiviserings- och
kostnadsvinster.
_____________________________

Kommunstyrelseförvaltningen
1 (3)

IT-avdelningen

Sid
Ärendenummer:
Handläggare: Per Österberg

2014-09-29
Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss om IT-forums framtida inriktning
(2015-)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande om ”Förslag till
regional samverkan kring e-utveckling” och överlämna yttrandet till
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL).
Bakgrund
IT-forum är en arena och en nätverksorganisation för erfarenhetsutbyte och
samverkan. Nätverk och projekt drivs inom flera områden till exempel e-hälsa,
skolan i e-samhället, förutsättningar för e-förvaltning, öppna data i syfte att främja
e-utvecklingen i Stockholms län.
IT-forum startade som ett samarbete mellan SLL, Länsstyrelsen och Stockholms
stad 1996. Samarbetet har sedan successivt utvidgats med samtliga kommuner i
länet och Gotland. IT-forums hemvist från starten och fram till 2008 var
Länsstyrelsen. Efter detta flyttades IT-forums juridiska hemvist till KSL.
Syftet med IT-forum var initialt teknik och infrastruktur, att främja tillväxt genom
att skapa nytta, mervärde och kostnadseffektiva samhällstjänster för medborgare,
organisationer och företag inom Stockholmsregionen. 2007 ändrades inriktningen
mot samarbete kring gemensam processutveckling och effektiviseringar samt
gemensamma upphandlingar.
Under den nuvarande avtalsperioden 2012–2014 har uppdraget utvidgats till det
regionala åtagandet vid genomförandet av Sveriges kommuner och landstings
(SKL) strategi för eSamhället. Under avtalsperioden har IT-forum tydliggjort
vilka mål och aktiviteter som ligger inom åtagandet. I linje med det har
uppföljningen fått ökad prioritet. Länets kommundirektörer har involverats i den
årliga verksamhetsplaneringen. Gemensamma förstudier, kravställningar,
lösningar, vägledningar och policyskapande aktiviteter har tagits emot positivt i
länet. IT-forums medlemmar har många gånger uttryckt att det är ett önskvärt sätt
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att samarbeta. Parallellt med detta har samhällsutvecklingen bidragit till att efrågorna prioriterats högre på medlemskommunernas agendor.
Beskrivning av förslaget
Förslaget gäller hur regional samverkan kring e-utveckling ska organiseras, styras
och finansieras i Stockholms län efter den 31 december 2014, då det 3-åriga
samverkansavtalet som reglerar IT-forums verksamhet går ut.
Förslaget innebär sammantaget en höjd ambitionsnivå mot bakgrund av
kommunernas identifierade behov i kombination med en allt mer omfattande
digitalisering av hela samhället. Efter att ha drivit IT-forum under flera år genom
ett särskilt avtal föreslår IT-forums nuvarande styrgrupp att verksamheten knyts
närmare Kommunförbundet Stockholms Läns (KSL) övriga uppdrag och att
finansiering från och med 2015 sker genom ordinarie medlemsavgifter.
E-utvecklingsfrågorna föreslås bli en del av KSL:s ordinarie verksamhet och
finansieras inom KSL:s budget. Förslaget är en ambitionshöjning och kopplingen
till det nationella arbetet inom Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) sektion
Center för eSamhället (CeSam) förtydligas.
Samverkan mellan Stockholms läns landsting (SLL) och länets kommuner
regleras i en överenskommelse mellan KSL och SLL. Diskussioner pågår med
Gotland om avtal om fortsatt deltagande i samverkan.
E-utvecklingsfrågorna föreslås behålla en tjänstemannastyrgrupp. I förslaget
föreslås en samordnad styrgrupp för både den verksamhet som bedrivs inom KSL
och den verksamhet som regleras i avtal med Landstinget.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att den samverkan som hittills skett
inom ramen för IT-forum har gett ett mycket värdefullt stöd i kommunens
verksamhetsutveckling. Aktiviteter som genomförts inom IT-forum har
underlättat bland annat genom att gemensamma förstudier, kravställningar,
lösningar, vägledningar och policyskapande aktiviteter har skett i samarbete.
Det är stora fortsatta utmaningar som kommunen står inför vid realisering av esamhället. En utvidgad kommunal samverkan i dessa frågor kan underlätta arbetet
för kommunen. Samverkan kan ge stora effektiviserings- och kostnadsvinster.
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Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att
stödja KSL:s ”Förslag till regional samverkan kring e-utveckling” till
medlemskommunerna.

Birgitta Elvås
kommunchef
Beslunderlag:
KSL:s remissunderlag 2014-06-12

Beslutet expedieras:
XXXX

Rolf Lindkvist
it-chef
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§ 99

Au § 99

Dnr 2014/0137/009

Remiss av förslag till ändring av förordningen om
producentansvar för däck
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Bakgrund
Nynäshamns kommun har som remissinstans fått ett förslag från
Miljödepartementet som syftar till att ändra förordning (1994:1236) om
producentansvar för däck. Syftet med producentansvaret är att uttjänta däck ska tas
omhand på ett miljömässigt godtagbart sätt. Ansvaret gäller för den producent
som tillverkar, säljer eller för in däck till Sverige.
Insamling och omhändertagande av uttjänta däck sker idag av Svensk
Däckåtervinning AB (SDAB). Systemet finansieras genom att det för varje nytt
personbilsdäck som säljs, tas ut en avgift på 16 kr av anslutna företag. För de
SDAB-anslutna importerande företagen (i dagsläget ca 165 st.) fungerar
återvinningssystemet väl och de lever i regel upp till sitt producentansvar. För de
som dock står utanför SDAB:s system, är det inte lika tydligt vilket ansvar som
gäller, och det är heller inte uttalat vilka krav som ställs på ett eventuellt
individuellt insamlingssystem.
Ändringarna i regelverket syftar till att på tydligare sätt fastställa vilka krav som
kan ställas på producenterna. Detta ska underlätta tillsynen eftersom det i
dagsläget är svårt för tillsynsmyndigheten att meddela förelägganden. Förslaget
innebär också att det införs straffsanktioner i förordningen om däck, vilket saknas
idag. För de verksamheter som idag är anslutna till ett återvinningssystem innebär
inte förslaget någon förändring.
Synpunkter
I Nynäshamns kommun fungerar inhämtningen av däck bra. Det finns möjlighet
att lämna in gamla däck hos däckhandlare vid däckbyte och det är även möjligt att
lämna in gamla däck på kommunens återvinningscentraler.
Den föreslagna förändringen kan hjälpa kommunerna i miljöarbetet när verksamheter
inte följer de bestämmelser som finns idag, därför anser vi att förslagen till ändringar
i förordningen är bra.

_____________________________

Kommunstyrelseförvaltningen

1 (2)

Sid
Ärendenummer: 2014/0137/009
Handläggare: Anna Eklund

2014-09-23

Kommunstyrelsen

Remiss av förslag till ändring av förordningen om
producentansvar för däck
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Bakgrund
Nynäshamns kommun har som remissinstans fått ett förslag från
Miljödepartementet som syftar till att ändra förordning (1994:1236) om
producentansvar för däck. Syftet med producentansvaret är att uttjänta däck ska tas
omhand på ett miljömässigt godtagbart sätt. Ansvaret gäller för den producent
som tillverkar, säljer eller för in däck till Sverige.
Insamling och omhändertagande av uttjänta däck sker idag av Svensk
Däckåtervinning AB (SDAB). Systemet finansieras genom att det för varje nytt
personbilsdäck som säljs, tas ut en avgift på 16 kr av anslutna företag. För de
SDAB-anslutna importerande företagen (i dagsläget ca 165 st.) fungerar
återvinningssystemet väl och de lever i regel upp till sitt producentansvar. För de
som dock står utanför SDAB:s system, är det inte lika tydligt vilket ansvar som
gäller, och det är heller inte uttalat vilka krav som ställs på ett eventuellt
individuellt insamlingssystem.
Ändringarna i regelverket syftar till att på tydligare sätt fastställa vilka krav som
kan ställas på producenterna. Detta ska underlätta tillsynen eftersom det i
dagsläget är svårt för tillsynsmyndigheten att meddela förelägganden. Förslaget
innebär också att det införs straffsanktioner i förordningen om däck, vilket saknas
idag. För de verksamheter som idag är anslutna till ett återvinningssystem innebär
inte förslaget någon förändring.
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Synpunkter
I Nynäshamns kommun fungerar inhämtningen av däck bra. Det finns möjlighet att lämna
in gamla däck hos däckhandlare vid däckbyte och det är även möjligt att lämna in gamla
däck på kommunens återvinningscentraler.

Den föreslagna förändringen kan hjälpa kommunerna i miljöarbetet när verksamheter
inte följer de bestämmelser som finns idag, därför anser vi att förslagen till ändringar
i förordningen är bra.

Birgitta Elvås
kommunchef

Anna Eklund
planeringschef
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§ 100

Au § 100

Dnr 2008/0053/427

Yttrande rörande ansökan om tillstånd för utökad och
ändrad verksamhet vid Nynas AB, oljeraffinaderi i
Nynäshamn
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelseförvaltningens förslag
till yttrande.
Bakgrund
Miljödomstolen sköt upp frågan om utsläpp till vatten i sin deldom 2009-12-18
angående Nynas ABs tillstånd för raffinaderiverksamhet. Nynas AB har nu
kommit med en redogörelse för möjligheterna att förbättra omhändertagandet av
släckvatten. Bolaget yrkar även om upphävande av ett av villkoren i den tidigare
domen.
Mark- och miljödomstolen har gett Nynäshamns kommun tillfälle att senast den
31 oktober 2014 yttra sig över bolagets redovisningar.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det inte finns någonting att anföra
angående prövotidsredovisningen. Det är främst en fråga för tillsynsmyndigheten
att bedöma hur villkoren kan uppfyllas.
_____________________________

Kommunstyrelseförvaltningen

1 (1)

Sid
Ärendenummer: 2008/0053427
Handläggare: Anna Eklund

Planering och samhällsutveckling

2014-09-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Yttrande rörande ansökan om tillstånd för utökad och
ändrad verksamhet vid Nynas AB, oljeraffinaderi i
Nynäshamn
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelseförvaltningens förslag
till yttrande.
Bakgrund
Miljödomstolen sköt upp frågan om utsläpp till vatten i sin deldom 2009-12-18
angående Nynas ABs tillstånd för raffinaderiverksamhet. Nynas AB har nu
kommit med en redogörelse för möjligheterna att förbättra omhändertagandet av
släckvatten. Bolaget yrkar även om upphävande av ett av villkoren i den tidigare
domen.
Mark- och miljödomstolen har gett Nynäshamns kommun tillfälle att senast den
31 oktober 2014 yttra sig över bolagets redovisningar.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltnignen bedömer att det inte finns någonting att anföra
angående prövotidsredovisningen. Det är främst en fråga för tillsynsmyndigheten
att bedöma hur villkoren kan uppfyllas.

Birgitta Elvås
kommunchef
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Dnr 2014/0084/009

Balanslistan

Ks

Aktnr
93/2011-020

Ksau
2011-03-09,
§ 32

94/2011-022

2011-03-09,
§ 33

Utvärdering av tidsbegränsade
pec
chefsuppdrag ska genomföras under
första halvåret 2012.

Kommer att genomföras enligt
plan.

262/2011-005

2011-11-08,
§ 188

Ksau beslutade att remittera
kommunstyrelseförvaltningens
utkast till reviderad e-vision och estrategi till nämnderna för yttrande
senast 2012-01-13.

Förvaltningsmodellen är klar,
e-strategi pågår.

2014-06-11,
kf § 76

Kf

BALANSLISTA 2014
Uppdrag
Utförare
Utvärdering av det Personalpolitiska pec
programmet skall genomföras senast
2012.

IT-chef

STATUS -pågående
Genomförs 2015

Återremitterad från kf 2014-0611.

98/2010-004

2011-01-19,
§ 15

Uppdra åt ksf att ta fram förslag till ksf
en långsiktig hållbar och
förvaltningsövergripande strategi för
informationsförvaltning.

Pågående

2011

2011-02-23,
§ 82

Uppdra att utreda hur rutinerna för pec
arvoden och förlorad arbetsförtjänst
kan förenklas.

Pågår, eventuellt
självrapportering i Heroma.

Listan senast uppdaterad den 30 september 2014
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Aktnr
45/2011-049

Ksau

Ks
2011-05-18,
§ 169

Kf

BALANSLISTA 2014
Uppdrag
Uppdrag att utarbeta riktlinjer för
bidrag till samlingslokaler.

Utförare
ksf

STATUS -pågående
Arbete pågår på ksf.

kc

Arbete med svar pågår.

2011-09-28,
§ 240

Uppdra till kommunchefen att se
över rutinerna för hur
konferensinbjudningar ska
distribueras internt.

194/2011-005

2011-09-28,
§ 250

Regionalt samarbete inom IT-forum. ksf, IT
Avtalet förlängt treårsperiod, innan
ytterligare förlängning kan
övervägas ska en ordentlig
utvärdering göras mot uppsatta mål.

Utvärdering pågår inför
förlängning 2014. Har övergått
till remiss avseende ny
organisatorisk tillhörighet för IT
forum.

172/2011-042

2011-09-29,
§ 262

Uppdra till msn att återkomma med msn
en redovisning om skötsel av parkeroch allmänna ytor.

Skötselplanen beräknas vara klar
hösten 2014.

92/2010-007

2011-12-07,
§ 330

Uppdra till bun och kfn att ta fram
dokumenterade planer/metoder för
att nå de mål/direktiv som de
fastställt avseende samverkan med
ideell sektor. Uppföljningen ska
göras i samband med
tertialuppföljning 1, 2012.

Projektet är uppstartat.
Ska vara klart VT 2017.
Projektledare är anställd.
Rapportering sker kontinuerligt
till BUN.

Listan senast uppdaterad den 30 september 2014
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bun, kfn

Aktnr
145/2012-291

Ksau

Ks
2012-05-23,
§ 122

Kf

BALANSLISTA 2014
Uppdrag
Uppdrag om långsiktig plan för
kommunens
skolplanering/skolfastigheter,
delraport 1 november 2012,
delrapport 2 i februari 2013,
slutrapport senast i juni 2013.

Utförare
msf i samråd
med buf

STATUS -pågående
Arbete pågår. Första stadiet är
klart och nu sker fördjupade
studier. Eventuell delleverans
under hösten 2014. En ny
skolmodell har presenterats i
BUN.

252/2012-007

2012-11-21,
§ 278

Uppdrag till IT-avdelningen att vidta ksf, IT
de av revisionen föreslagna
åtgärderna tillsammans med
förvaltningens synpunkter.

Hanterar revisionsrapporten i
verksamhetsplanen. De flesta
punkterna är klara, återstår
kundnöjdhetsmätning och
modell för att se dom totala ITkostnaderna. Där krävs att
ekonomiavdelningen involveras.
Fortsatt arbete med
verksamhetskontakter och
genomgång av styrande
dokument sker i linjearbetet.

38/2013-001

2013-04-24,
§ 98

Uppdra till kommunchefen att
kc
tydliggöra roller och ansvar mellan
kommunstyrelsens strategiska ansvar
för besöksnäringen och msns ansvar
för turistbyrån och
gästhamnsverksamheten.

Arbete pågår

Listan senast uppdaterad den 30 september 2014
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Aktnr
176/2013-007

191/2013-629

Ksau

Ks
2013-11-20,
§ 237

2014-02-19,
§ 28

Listan senast uppdaterad den 30 september 2014
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BALANSLISTA 2014
Uppdrag
Utförare
Ge kommunstyrelseförvaltningen i ksf
uppdrag 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.
Kommunens sommarjobbsatsning
-ge kommunchefen i uppdrag att
utarbeta ett tydligt uppdrag där
ansvar och roller i
kommunorganisationen definieras.
Samt riktlinjer hur uppdraget ska
genomföras (beslutspunkt 3).

Sida 4

kc

STATUS -pågående
Handlingsprogram för en säkrare
och tryggare kommun och som
fastställs av kommunfullmäktige
inför varje mandatperiod
beräknas vara klart kvartal 1,
2015. Krishanteringsplan
revideras och beräknas vara klar
kvartal 1, 2015. Utarbeta ett
reglemente för
krisledningsnämnd beräknas
klart kvaratal 1, 2015.
Utveckling av samverkan med
frivilliga resursgrupper pågår.

Arbete pågår

Aktnr
14/2009-101

Ksau

Ks

Kf
2008-03-05,
§ 39

BALANSLISTA 2014
Uppdrag
Utförare
Uppdra till ks att ansöka om
msf
skyltning av kommunens namn vid
kommungränsen längs vägarna 549
och 542 samt att initiera en
diskussion med Vägverket i syfte att
finna en lösning på fråga om
skyltning av Sorunda. (Skylten
mellan Uringe och Västerby saknas.)

STATUS -pågående
Trafikverket har blivit
informerande om detta och ska
åtgärda saken.

199/2008-060

2009-04-15,
§ 63

Motion om handlingsplan avseende säkansv
hantering av kriminella MC-gäng.

Brottsförebyggande rådet har
arbetat fram ett förslag på en
generell handlingsplan, den är
inte antagen i KF.
Säkerhetsansvarig har fått i
uppdrag av kommunchefen att ta
fram ett nytt förslag till
handlingsplan för
brottsförebyggande rådet.
Arbetet beräknas klart kvartal 1,
2015.

182/2009-061

2010-05-05,
§ 107

Kommunfullmäktige beslutar att den msf
del av medborgarförslaget som
omfattar att installera bänkar och
bord längs Strandvägen bifalles.

Arbete pågår med att installera
bänkar och bord.

Listan senast uppdaterad den 30 september 2014
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Aktnr
180/2007-531

Ksau

Ks

Kf
2011-02-09,
§ 35

BALANSLISTA 2014
Uppdrag
Utförare
Uppdra till ks att utreda
ks
förutsättningarna att upphandla en
miljöbilspool som även allmänheten
kan använda sig av samt i denna
process se över huruvida man kan
använda sig av Trafikverkets stöd för
upphandling av bilpoolstjänst.

STATUS -pågående
Ansvaret för uppdraget
överfördes från ksf till msf.
Utredningen är klar och beslutad
i msn i augusti 2014.
Överlämnad till ks.

333/2009-061

2011-03-09,
§ 75

Uppsättning av belysning vid
återvinningsplatsen VikingavägenCentralgatan.

msf

Uppsättning av belysning
planeras ske under 2015.

231/2010-060

2012-02-08,
§ 44

Uppdra till kommunstyrelsen att
tillskriva Trafikverket med en
begäran om trafikmätning på väg
544.

msn

Trafikverket planerar att
genomföra en mätning 2015.
Den går inte att tidigarelägga
enligt verket.

171/2010-061

2012-02-08,
§ 47

Beslutades att flytta runstenen till
stationshuset i Nynäshamns hamn,
men att man ska avvakta den
pågående detaljplaneprocessen.

msn

Avvakta detaljplaneprocessen,
se nedan.

22/2011-061

2012-02-08,
§ 50

Uppdra till msn att se över
msn
möjligheter till uppställningsplatser
för husbilar vid Nickstabadets
camping och Lövhagens
vandrarhem.

Listan senast uppdaterad den 30 september 2014

Sida 6

Msf har utrett frågan och funnit
att det inte är lämpligt att
anlägga platser för husbilar i
Gästhamnsområdet. 2014-06-12
Msn § 124

BALANSLISTA 2014
Aktnr
104/2010-061

Ksau

Ks

225/2010-060

Kf
2012-03-07,
§ 97

Uppdrag
Uppdra till kfn att sätta upp en
informationstavla över Lövhagens
rekreationsområde.

2012-05-09,
§ 140

Motion om byggande av gång- och msn, ks
cykelväg utmed v 542, uppdrag till
msn att kontakta markägare längs
den aktuella sträckan samt att utreda
förutsättningarna för att bygga en gcväg utmed v 542.

Utredning pågår.
Beräknas vara klart under 2014.

2012-06-13,
§ 161

Msn ges i uppdrag att utreda
lämpliga platser för husbåtar.

I samrådsförslaget till ny
fördjupande översiktsplan för
Nynäshamns stad pekas platser
för husbåtar ut.

108/2014-312

240/2010-061

Listan senast uppdaterad den 30 september 2014
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Utförare
msn

msn

STATUS -pågående
Informationstavlan står på plats.
Dock saknas fortfarande den
textmässiga information om
Lövhangen med omnejd som den
ska informera om.
Uppdrag att ta fram text ligger
hos msn. Pågår.

BALANSLISTA 2014
Aktnr
171/2011-061

Ksau

Ks

Kf
2012-10-17,
§ 216

Uppdrag
Utförare
Msn ges i uppdrag att i det pågående msn
detaljplanearbetet för
Gästhamnsområdet närmare studera
hur Frejas holme kan bindas samman
med Svandammsparken.

STATUS -pågående
Arbete pågår med att ta fram en
ny detaljplan. En strukturskiss
för området har tagits fram för
att bedöma genomförbarheten i
en utbyggnad av
Gästhamnsområdet.

119/2008-060

2013-05-15,
§ 81

Uppdra till msn att turistbyråns
msn
lokalisering planeras i arbetet med
detaljplanen för gästhamnsområdet.

Arbete pågår, se ovan.

251/2012-206

2013-11-12,
§ 146

Beslutspunkt 2. Ge nämnderna i
uppdrag att anpassa respektive
delegationsordning till det nya
internhyresavtalet.

Klart i msn och bun.

samtliga
nämnder

Beslutspunkt 4. Kommunstyrelsen ks
uppdras att utvärdera
internhyresavtalet inom 18 månader.

Listan senast uppdaterad den 30 september 2014
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Son: Reviderad
delegationsordning i enlighet
med internhyresavtalet kommer
upp för beslut i socialnämnden
23 september.
Utvärdering planeras till början
av april 2015.

Aktnr
66/2010-061

Ksau

Ks

88/2013-041

Listan senast uppdaterad den 30 september 2014

Kf
2013-11-12,
§ 152

2013-11-13,
§ 162

BALANSLISTA 2014
Uppdrag
Utförare
Beslutspunkt 1. uppdra till
ks
kommunstyrelsen att i samband med
pågående reglementesöversyn även
se över reglerna för konstnärlig
utsmyckning i syfte att kommunens
insatser för att få till stånd att sådan
utsmyckning bättre samordnas och
utvecklas.
Beslutspunkt 9. Bun får i uppdrag att bun
ta fram en modell för samverkan
mellan skolan och fritidsledarna,
Kulturskolan och föreningslivet för
att kunna erbjuda barn och
ungdomar ett rikare fritidsutbud i
anslutning till skoldagen, inklusive
ett finansieringsförslag.
Förslaget ska presenteras för
Kommunstyrelsen till första
tertialuppföljningen då beslut om
eventuell finansiering och
igångsättande tas.

Sida 9

STATUS -pågående
Ärendet pågår och förväntas tas
upp till beslut i ks i november
2014.

Då projektet innefattar en
betydande personalomställning
och tidsåtgången beräknas vara
större än tidigare förväntat, anser
barn- och
utbildningsförvaltningen att
projektstarten måste skjutas upp
till våren 2015. BUN har begärt
medel för projektledare.

Aktnr
201/2013-107

Ksau

Ks

186/2012-059

Listan senast uppdaterad den 30 september 2014

Kf
2014-01-15,
§5

2014-06-11,
§ 74

BALANSLISTA 2014
Uppdrag
Utförare
2. Ge kommunstyrelseförvaltningen i ksf, ec
uppdrag att genomföra avvecklingen
av bolagen Alkärrsplan AB, Turist
Nynäs AB och Nynäshamns
Offshore AB.

STATUS -pågående
Avvecklingen av Turist Nynäs
AB och Nynäshamns Offshore är
klar. Ett led i avvecklingen av
Alkärrsplan AB är försäljningen
av deras fastighet till
kommunen. Ärendet om inköp
av fastigheten beräknas komma
upp i kommunfullmäktige i
november. Därefter kommer
bolaget att avvecklas.

Beslutspunkt 2. Södertörns
Södertörns
Direktivet beräknas vara infört
upphandlingsnämnd ges i uppdrag upphandlings- tidigast 2015.
att när EU-direktivet har
nämnd
implementerats i svensk lagstiftning
göra en översyn av
uppandlingspolicyn.

Sida 10

Aktnr
133/2007-109

Ksau

Ks
2010-09-22,
§ 214

Kf

BALANSLISTA 2014
Uppdrag
Utredning angående kommunala
lärlingsplatser.
Ks beslutar att eventuella resurser
för praktik/lärlingssamordnare får
prioriteras mot andra kostnader i
samband med behandlingen av
Mål och Budget 2011.

Utförare
pec

93/2010-007

2011-12-07,
§ 331

Uppdra till bun att genomföra
föreslagen nulägesanalys samt att
lämna förslag , i arbetet med Mål
och budget 2013-2016, hur den
övergripande visionen för arbetet
med barn och ungas bästa ska
genomsyra all verksamhet.

246/2012-420

2013-01-16,
§6

Gemensam varudistribution för
kc
Södertörnskommunerna.
Beslutspunkt 2. Ksf ges i uppdrag att
samordna kommunens arbete
tillsammans med
Södertörnskommunerna samt leda
och samordna Nynäshamn kommuns
förvaltningars arbete med
genomförandet.
Beslutspunkt 3. Kc ges i uppdrag att
för Nynäshamns kommuns räkning
godkänna det slutliga
projektdirektivet.

Listan senast uppdaterad den 30 september 2014
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bun

STATUS- åtgärdat
Klart

Ligger som ett barnbokslut i
kommunens årsredovisning.

Projektplan är klar.
Upphandling är genomförd och
projektet löper t.o.m. 2017.

Aktnr
109/2013-007

Ksau

Ks
2013-08-21, §
155

Kf

BALANSLISTA 2014
Uppdrag
Beslutspunkt 2. Ks beslutar att ksfs
översyn över ändamålen och
förbättrad kontroll av kommunens
helägda bolag ska vara klar för
beslut 2013.

Utförare
kc

STATUS- åtgärdat
Klar

88/2014-141

2014-04-23,
§ 71

Tydliggöra kommunens arbete med ksf
näringslivsutvecklingen. Uppdra till
ksf att förtydliga skrivelsen med en
handlingsplan.

Näringslivsstrategi antagen i kf.
Handlingsplanen tas fram i
samverkan med näringslivet.

90/2014-001

2014-04-23,
§ 72

Att starta ett projekt för att inrätta ett kc
kontaktcenter utifrån bilagan
"Uppdragsdirektiv - Kontakcenter"

Upphandling av projektledare
klar.
Projektet startar oktober 2014.

Installation av infravärme på den
sof
inglasade balkongen på äldreboendet
Rosengården.

Beslutet är verkställt,
infravärmen är installerad.

228/2010-060

Listan senast uppdaterad den 30 september 2014

2011-05-11,
§ 113
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Aktnr
218/2013-406

Ksau

Ks

Kf
2014-02-12,
§§ 22-24

2014-02-12,
§§ 25-31

Listan senast uppdaterad den 30 september 2014

BALANSLISTA 2014
Uppdrag
Utförare
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ks
tillsammans med Södertörns
brandförsvarsförbund och
medlemskommunerna i förbundet
utforma en beredningsrutin för
kommande års taxor så att förslag till
taxa är färdigställt senast den 30 juni
varje år. Detta för att möjliggöra att
kommunfullmäktige senast i oktober
varje år kan fastställa taxan för det
nästkommande året.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ks
tillsammans med Södertörns miljöoch hälsoskyddsförbund och
medlemskommunerna i förbundet
utforma en beredningsrutin för
kommande års taxor så att förslag till
taxa är färdigställt senast den 30 juni
varje år. Detta för att möjliggöra att
kommunfullmäktige senast i oktober
varje år kan fastställa taxan för det
nästkommande året.

Sida 13

STATUS- åtgärdat
Södertörns brandförsvarsförbund
föreslår inga förändringar 2015
varför ingen samordning varit
nödvändig.

Samordning har skett.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 102

Au § 102

Dnr 2014/0165/612

Samverkansavtal avseende gymnasieutbildning mellan
kommunerna i Stockholms län, angränsande kommuner
som anslutit sig samt Stockholms läns landsting
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i
Stockholms län, angränsande kommuner som anslutit sig samt Stockholms läns
landsting.
Ärendebeskrivning
Det nya samverkansavtalet skiljer något från det nuvarande avtalet. Bland annat är
det några nya och förändrade mål för avtalet, tidigare definierades de som syften.
Nytt är att avtalet ska uppfylla skollagens krav om resursfördelning efter
elevernas behov, att skapa bästa möjliga förutsättningar för regional dialog i syfte
att samordna planering och dimensionering så att efterfrågan och utbud är i
balans, att öka likvärdigheten i utbildningarna för att uppnå högre kvalitet, att öka
genomströmningen i gymnasieskolan för att fler ungdomar ska fullfölja
utbildningen inom tre år samt att förädlingsvärden definieras för att kunna
användas i utvärderingen.
I det nya avtalet finns skrivningar om att avtalsparterna åtar sig aktivt att arbeta
mot målet att tillämpa gemensam programpeng till nationella program. I
programpengen ska poster för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider,
administration samt lokalkostnader ingå. I förekommande fall ska även
tilläggsbelopp för modersmål ingå. Utöver programpengen ska det ingå ett
strukturtillägg som baseras på varje elevs meritvärde från grundskolan.
I avtalet regleras också om att årligen besluta om eventuell justering av
programpeng för respektive utbildning efter förslag från KSL:s beredningsorgan.
Förvaltningarnas synpunkter
Ärendet har beretts med stöd av barn- och utbildningsförvaltningen.
Det nya samverkansavtalets § 9 formulering att ”Avtalsparterna åtar sig att aktivt
arbeta mot målet att tillämpa en gemensam programpeng till nationella program”
innebär att Nynäshamns kommuns eget gymnasium tilldelas samma programpeng
som de Nynäshamnselever som läser på andra gymnasier inom samverkansområdet. Målet med samverkansavtalet är att ge eleverna likvärdiga villkor
oavsett om de går i kommunens eget gymnasium eller ej.
Vad gäller de elever som väljer ett gymnasium utanför kommunen ökar inte
Interkommunal ersättning (IKE). Modellen för strukturtillägg innebär att
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kostnaden för IKE inte ökar nämnvärt då strukturtillägget omfördelas efter
elevernas meritvärde.
Om Nynäshamn använder ”länsprislistan” som programpeng för 2015 kommer
kommunens kostnad för det egna gymnasiet öka med ca 1,3 mnkr. Detta är räknat
på ett årssnitt av 437 elever. (Vårterminen 2015 450 elever och höstterminen 2015
424 elever.). Hänsyn till kostnadsökningen är tagen i det Mål och budgetförslag
som kommunstyrelsen beslutade om 2014-06-18.
Det är fortfarande minskade elevkullar i gymnasieåldrarna. Förskolan och de lägre
årskurserna i grundskolan har ett ökande elevantal så trenden med minskande
elevkullar i gymnasiet kommer att vända läsåret 2018/2019.
En fördel med ett ”fast” strukturtillägg/tilläggsbelopp grundat på meritvärde
innebär att diskussioner om vilket tilläggsbelopp en elev ska ha, mellan
Nynäshamns kommun och andra gymnasier i samverkansområdet, upphör.
Kostnaden för interkommunala ersättningar (IKE) är lättare att budgetera då
strukturtillägget är fastställt som en del av programpengen då den är grundad på
elevens meritvärde.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att anta det nya samverkansavtalet.
För mer information, se förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-09-29.
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Sid
Ärendenummer:
Handläggare: Birgitta Elvås

2014-09-29

Kommunstyrelsen

Samverkansavtal avseende gymnasieutbildning mellan
kommunerna i Stockholms län, angränsande kommuner
som anslutit sig samt Stockholms läns landsting
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i
Stockholms län, angränsande kommuner som anslutit sig samt Stockholms läns
landsting
Bakgrund
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har haft i uppdrag att se över
nuvarande samverkansavtal för länets gymnasieutbildningar och räkna om
programpengarna för den gemensamma prislistan.
Styrelsen för KSL har beslutat om en översyn av nuvarande samverkansavtal för
länets gymnasieutbildning för att finna möjligheter till en hållbar lösning över tid.
Beslutet omfattar en fördjupad utredning om basen för programpriser samt
uppräkningsmodell, strukturtillägg, en fördjupad utredning om behovet av
regional beslutsstruktur samt samverkansavtalet utformning/konstruktion.
Det nuvarande programpriset baseras på länskommunernas priser budgetåret
2010. Priset 2010 i samtliga kommuner vägdes ihop efter antalet elever i
respektive program. Efter 2010 har priserna räknats upp fyra gånger. Det har
antagits att prisbilden 2010 i respektive kommun var anpassad för att också kunna
finansiera omständigheterna att det är större andel elever med mer ojämlika
förutsättningar inom vissa program.
Under arbetet med översynen har KSL genomfört presidiekonferenser om
Översynen av samverkansavtalet för gemensam gymnasieregion i Stockholms län.
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KSL:s styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 12 augusti 2014 att
rekommendera kommunerna i samverkansområdet att anta det nya
samverkansavtalet med programpriser och strukturtillägg i enlighet med de
förslag som har tagits fram under våren och som presenterades i juni.
Ärendebeskrivning
Det nya samverkansavtalet skiljer något från det nuvarande avtalet. Bland annat är
det några nya och förändrade mål för avtalet, tidigare definierades de som syften.
Nytt är att avtalet ska uppfylla skollagens krav om resursfördelning efter
elevernas behov, att skapa bästa möjliga förutsättningar för regional dialog i syfte
att samordna planering och dimensionering så att efterfrågan och utbud är i
balans, att öka likvärdigheten i utbildningarna för att uppnå högre kvalitet, att öka
genomströmningen i gymnasieskolan för att fler ungdomar ska fullfölja
utbildningen inom tre år samt att förädlingsvärden definieras för att kunna
användas i utvärderingen.
I det nya avtalet finns skrivningar om att avtalsparterna åtar sig aktivt att arbeta
mot målet att tillämpa gemensam programpeng till nationella program. I
programpengen ska poster för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider,
administration samt lokalkostnader ingå. I förekommande fall ska även
tilläggsbelopp för modersmål ingå. Utöver programpengen ska det ingå ett
strukturtillägg som baseras på varje elevs meritvärde från grundskolan.
I avtalet regleras också om att årligen besluta om eventuell justering av
programpeng för respektive utbildning efter förslag från KSL:s beredningsorgan.
Förvaltningarnas synpunkter
Ärendet har beretts med stöd av barn- och utbildningsförvaltningen.
Det nya samverkansavtalets § 9 formulering att ”Avtalsparterna åtar sig att aktivt
arbeta mot målet att tillämpa en gemensam programpeng till nationella program”
innebär att Nynäshamns kommuns eget gymnasium tilldelas samma programpeng
som de Nynäshamnselever som läser på andra gymnasier inom samverkansområdet. Målet med samverkansavtalet är att ge eleverna likvärdiga villkor
oavsett om de går i kommunens eget gymnasium eller ej.
Vad gäller de elever som väljer ett gymnasium utanför kommunen ökar inte
Interkommunal ersättning (IKE). Modellen för strukturtillägg innebär att
kostnaden för IKE inte ökar nämnvärt då strukturtillägget omfördelas efter
elevernas meritvärde.
Om Nynäshamn använder ”länsprislistan” som programpeng för 2015 kommer
kommunens kostnad för det egna gymnasiet öka med ca 1,3 mnkr. Detta är räknat
på ett årssnitt av 437 elever. (Vårterminen 2015 450 elever och höstterminen 2015
424 elever.). Hänsyn till kostnadsökningen är tagen i det Mål och budgetförslag
som kommunstyrelsen beslutade om 2014-06-18.
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Det är fortfarande minskade elevkullar i gymnasieåldrarna. Förskolan och de lägre
årskurserna i grundskolan har ett ökande elevantal så trenden med minskande
elevkullar i gymnasiet kommer att vända läsåret 2018/2019.
En fördel med ett ”fast” strukturtillägg/tilläggsbelopp grundat på meritvärde
innebär att diskussioner om vilket tilläggsbelopp en elev ska ha, mellan
Nynäshamns kommun och andra gymnasier i samverkansområdet, upphör.
Kostnaden för interkommunala ersättningar (IKE) är lättare att budgetera då
strukturtillägget är fastställt som en del av programpengen då den är grundad på
elevens meritvärde.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att anta det nya samverkansavtalet.

Birgitta Elvås
kommunchef

Bilagor:
KSL:s rekommendation, 2014-08-12
Bilaga 1 Samverkansavtal
Bilaga 2 Förslag till länsprislista 2015

Christel Bäckström
tf barn- och utbidlningschef
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§ 103

Au § 103

Dnr 2013/0194/060

Svar på motion om förbättrade möjligheter till källsortering
nära bostaden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.
Ärendebeskrivning
I en motion från Antonella Pirrone (Kd) som inkom 13 november 2013, föreslås
kommunfullmäktige uppdra till Nynäshamnsbostäder att:


Se till att det finns möjlighet att sortera i nära anslutning till bostaden, ca 100
meter från området. Motionären anser att det är besvärligt för många invånare
att ta sig till en återvinningsstation.



Förbättra informationen angående källsortering. Det ska vara lätt att göra rätt
menar motionären.



Vid anvisningar av källsortering använda sig av färgskalor för att bidra till att
det görs på rätt sätt, exempelvis blått för tidningar, grönt för plast osv.

Nynäshamns kommun har det övergripande ansvaret för att samla in
hushållsavfall, samt att informera om de insamlingssystem som finns i
kommunen. Uppdraget att samla in hushållsavfall utförs av SRV återvinning AB.
Avfall som enligt lag ska samlas in ansvarar dess producenter för 1. För
förpackningar och tidningar är det förpacknings- och tidningsinsamlingen, (FTI),
som har till uppgift att se till att det samlas in och återvinns. Det görs med hjälp av
återvinningsstationer som FTI ansvarar för. I Nynäshamns kommun finns 26
återvinningsstationer, varav 14 i Nynäshamn, 3 i Ösmo och 1 i Stora Vika.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
En statlig utredning om avfall föreslog i sitt betänkande 2 2012 bland annat att
ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar ska övergå från
producenterna till kommunerna. Regeringen beslutade emellertid i augusti 2014
att behålla dagens ansvarsfördelning mellan kommuner och producenter. I
samband med det beslutade regeringen även om skärpta och tydligare krav på
producenternas insamling av elavfall, förpackningar och returpapper. De nya
bestämmelserna innebär till exempel att större butiker som säljer elutrustning till
konsumenter får en skyldighet att också ta emot elavfall. Syftet med besluten är
enligt regeringen att det ska bli lättare för hushåll och andra att sortera sitt avfall.
På lång sikt kommer det innebära mer hushållsnära insamling och färre
återvinningsstationer.
1
2

Nynäshamns kommuns renhållningsföreskrifter, antagen av kommunfullmäktige 2011-10-19
Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering, SOU 2012:56
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SRV återvinning AB uppger att man underlättar möjlighet till sortering och
återvinning för flerbostadshus genom införande av matavfallssortering i
flerbostadshus. Detta kommer att genomföras i Nynäshamns kommun under tredje
kvartalet 2015.
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i AB Nynäshamnsbostäders yttrande
och det muntliga yttrande som ansvarig på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen lämnat.
Med hänvisning till ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
motionen anses besvarad.
För mer information, se förvaltningens skrivelse, daterad 2014-09-18 Dnr
194/2013-060.
_____________________________

Kommunstyrelseförvaltningen
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Sid
Ärendenummer: 194/2013-060
Handläggare: Susanne Wallgren

2014-09-18
Kommunstyrelsen

Svar på motion om förbättrade möjligheter till källsortering
nära bostaden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.
Ärendebeskrivning
I en motion från Antonella Pirrone (Kd) som inkom 13 november 2013, föreslås
kommunfullmäktige uppdra till Nynäshamnsbostäder att:
• Se till att det finns möjlighet att sortera i nära anslutning till bostaden, ca
100 meter från området. Motionären anser att det är besvärligt för många
invånare att ta sig till en återvinningsstation.
• Förbättra informationen angående källsortering. Det ska vara lätt att göra
rätt menar motionären.
• Vid anvisningar av källsortering använda sig av färgskalor för att bidra till
att det görs på rätt sätt, exempelvis blått för tidningar, grönt för plast osv.
Nynäshamns kommun har det övergripande ansvaret för att samla in
hushållsavfall, samt att informera om de insamlingssystem som finns i
kommunen. Uppdraget att samla in hushållsavfall utförs av SRV återvinning AB.
Avfall som enligt lag ska samlas in ansvarar dess producenter för 1. För
förpackningar och tidningar är det förpacknings- och tidningsinsamlingen, (FTI),
som har till uppgift att se till att det samlas in och återvinns. Det görs med hjälp av
återvinningsstationer som FTI ansvarar för. I Nynäshamns kommun finns 26
återvinningsstationer, varav 14 i Nynäshamn, 3 i Ösmo och 1 i Stora Vika.
Remiss
Motionen har remitterats till AB Nynäshamnsbostäder som kommit in med ett
yttrande.
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AB Nynäshamnsbostäder anser i sitt yttrande att det ska vara lika enkelt för alla
hushåll att källsortera och att man arbetar för att utöka återvinningsstationerna för
samtliga invånare i kommunen. För att en återvinningsstation ska kunna stå på en
specifik plats ska AB Nynäshamnsbostäder, kommunen och markägaren vara
överens. AB Nynäshamnsbostäder skriver att det ibland kan vara svårt att hitta
strategiska platser för återvinningsstationer nära sina fastigheter på grund av att de
inte äger marken. Andra hinder för återvinningsstationer på gårdarna vid
bostadshusen är enligt AB Nynäshamnsbostäder att de kräver transporter med
tung trafik, vilket innebär risk för olyckor, samt att trafiken är allmänt störande.
Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med VA- och renhållningschef
Alf Olsson på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för ett muntligt yttrande
i frågan.
Materialåtervinning är en prioriterad fråga och kommunens mål är att 2015 ska 55
procent av flerbostadshusen har fastighetsnära insamling av källsorterat avfall. År
2020 är målet 65 procent. Kommunen instämmer i motionärens syn att det ska
vara lätt att källsortera så nära bostaden som möjligt. I samarbete med FTI arbetar
kommunen för att utöka antalet återvinningsstationer bland annat genom
regelbundna samrådsmöten. Målet är att det ska vara ca 300-400 meter från
bostaden till närmaste återvinningsstation i tätbebyggda områden i kommunen.
Grundprincipen är att återvinningsstationer ska finnas på platser där människor rör
sig, till exempel där varor kan köpas eller i korsningar som används av många.
Vid nya detaljplaner eller då en detaljplan görs om planeras det för
återvinningsstationer.
Ibland kan det i tätbebyggt område vara svårt att nå målet om 300-400 meter från
bostad till närmaste återvinningsstation. Det beror på flera faktorer. En är
svårigheten att hitta en plats fysiskt på grund av att det till exempel är privatägd
mark eller att det helt enkelt inte finns plats i lämpligt läge. En annan faktor är
påverkan för omgivningen i form av till exempel oljud och lukt. En tredje är att
tunga transporter i stadsbebyggelse kan utgöra problem, vilket även AB
Nynäshamnsbostäder anger i sitt yttrande, se ovan.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i att information om hur
man källsorterar är av stor vikt för att vi ska sortera rätt och även för att öka
återvinningen av avfall. Att använda sig av färgskalor vid anvisningar av sortering
av avfall kan vara ett sätt att underlätta att det blir rätt sorterat. Detta bör också
kompletteras med andra lösningar för att underlätta för alla människor, oavsett
funktionsnedsättning, att källsortera rätt.
Det är FTI som har ansvaret för information om sortering vid återvinningsstationer, men kommunen kan vid behov av lokal information vara FTI behjälplig.
FTI använder sig delvis av färgskalor i sitt informationsmaterial med anvisningar
av sortering av förpackningar. Dessa sorteringsanvisningar ingår ofta som en del
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av de informationskampanjer om återvinning till hushåll som FTI genomför
regelbundet.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
En statlig utredning om avfall föreslog i sitt betänkande 2 2012 bland annat att
ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar ska övergå från
producenterna till kommunerna. Regeringen beslutade emellertid i augusti 2014
att behålla dagens ansvarsfördelning mellan kommuner och producenter. I
samband med det beslutade regeringen även om skärpta och tydligare krav på
producenternas insamling av elavfall, förpackningar och returpapper. De nya
bestämmelserna innebär till exempel att större butiker som säljer elutrustning till
konsumenter får en skyldighet att också ta emot elavfall. Syftet med besluten är
enligt regeringen att det ska bli lättare för hushåll och andra att sortera sitt avfall.
På lång sikt kommer det innebära mer hushållsnära insamling och färre
återvinningsstationer.
SRV återvinning AB uppger att man underlättar möjlighet till sortering och
återvinning för flerbostadshus genom införande av matavfallssortering i
flerbostadshus. Detta kommer att genomföras i Nynäshamns kommun under tredje
kvartalet 2015.
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i AB Nynäshamnsbostäders yttrande
och det muntliga yttrande som ansvarig på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen lämnat.
Med hänvisning till ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
motionen anses besvarad.

Birgitta Elvås
Kommunchef

Susanne Wallgren
Utredare

Beslutsunderlag:
Motionen, 2013-11-13
Nynäshamnsbostäders yttrande, 2014-01-14

2

Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering, SOU 2012:56
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§ 104

Au § 104

Dnr 2014/0139/009

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och
daglig verksamhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att beslutat att:
1. § 11 i Principöverenskommelsen från 1994-05-27 upphör,
2. ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till
kommunerna i länet,
3. denna förändring finansieras via skatteväxling 2015/2016,
4. förändringen träder i kraft den 1 oktober 2015,
5. landstinget, senast den 30 november 2015, ersätter kommunerna med
motsvarande 92/365 av skatteväxlingens värde 2015.
Beskrivning av förslaget
Det nya förslaget innebär att kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårds-insatser
inklusive rehabilitering och habilitering som sker i bostaden och på daglig
verksamhet. Landstinget ansvarar för läkarinsatser och specialiserad hälso- och
sjukvård, specialiserad rehabilitering och specialiserad habilitering.
Fördelning av ansvar sker enligt förteckning. Se KSLs rekommendation
2014-06- 12, DNR KSL/13/0045-60, Hälso- och sjukvård i bostad med särskild
service och daglig verksamhet, bilaga 1.
Normaliseringsprincipen gäller och innebär:
Om individ tillhörande målgruppen önskar få hälso- och sjukvårdsinsatsen i
öppenvård (inom husläkarverksamhet och primärvårdsrehabilitering) kan de välja,
eller få hjälp att välja, alternativ i linje med övrig befolkning. För övriga hälsooch sjukvårdsinsatser har målgruppen tillgång till dessa i likhet med övriga
invånare.
Kommunförbundet i Stockholms Läns (KSL) styrelse beslutade vid sitt
sammanträde den 12 juni 2014 att rekommendera länets kommuner besluta att:
§ 11 i Principöverenskommelsen från 1994-05-27 upphör,
ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till
kommunerna i länet,
denna förändring finansieras via skatteväxling 2015/2016,
förändringen träder i kraft den 1 oktober 2015,
landstinget, senast den 30 november 2015, ersätter kommunerna med
motsvarande 92/365 av skatteväxlingens värde 2015.
Skatteväxlingen föreslås ske den 1 januari 2016. Om kommunerna tar över
verksamheten före den 1 januari 2016 ska Stockholms läns landsting ersätta
kommunerna. Se vidare bilaga 1.
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Förvaltningarnas synpunkter
Socialförvaltningen ställer sig bakom KSLs förslag och tror att förslaget innebär
att målgruppen får en bättre kontinuitet och därmed en bättre kvalitet inom hälsooch sjukvårdsområdet.
I dagsläget är det inte möjligt att veta exakt hur stora kostnaderna för hälso- och
sjukvården kommer att bli för målgruppen vid övertagandet. Utgångspunkten är
att vi bemannar utifrån den summa som skatteväxlingen ger. Vi räknar med att
kunna utveckla en viss samordning med våra nuvarande resurser för hälso- och
sjukvård för att kunna erbjuda en god och säker vård dygnet runt.
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i socialförvaltningens synpunkter och
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt
förslaget.

För mer information, se förvaltningens skrivelse daterad 2014-09-29.
_____________________________

Kommunstyrelseförvaltningen
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Sid
Ärendenummer:
Handläggare: Kerstin Perninge

2014-09-29

Kommunstyrelsen

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service
och daglig verksamhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att beslutat att:
1. § 11 i Principöverenskommelsen från 1994-05-27 upphör,
2. ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till
kommunerna i länet,
3. denna förändring finansieras via skatteväxling 2015/2016,
4. förändringen träder i kraft den 1 oktober 2015,
5. landstinget, senast den 30 november 2015, ersätter kommunerna med
motsvarande 92/365 av skatteväxlingens värde 2015.
Bakgrund
Landstinget har sedan kommunaliseringen av omsorgerna 1994 utfört de hälsooch sjukvårdsinsatser som kommunen ansvarar för enligt Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt
lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta
bestämdes i den s.k. Principöverenskommelsens § 11 från 1994-05-27.
Landstinget har utfört uppdraget enligt den så kallade normaliseringsprincipen.
Huvudregeln är att den enskilde i första hand besöker öppenvårdsmottagning
men den som inte kan ta sig till mottagning får besök i hemmet eller i den dagliga
verksamheten.
Flera kommuner har under åren aktualiserat frågan om att en egen kommunal
hälso- och sjukvårdsorganisation kunde förbättra tillgänglighet, kontinuitet och
samordning av hälso- och sjukvården med omvårdnaden för personer med
funktionsnedsättning.

Beskrivning av förslaget
Det nya förslaget innebär att kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser inklusive rehabilitering och habilitering som sker i bostaden och på
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daglig verksamhet. Landstinget ansvarar för läkarinsatser och specialiserad
hälso- och sjukvård, specialiserad rehabilitering och specialiserad habilitering.
Fördelning av ansvar sker enligt förteckning. Se KSLs rekommendation
2014-06- 12, DNR KSL/13/0045-60, Hälso- och sjukvård i bostad med särskild
service och daglig verksamhet, bilaga 1.
Normaliseringsprincipen gäller och innebär:
Om individ tillhörande målgruppen önskar få hälso- och sjukvårdsinsatsen i
öppenvård (inom husläkarverksamhet och primärvårdsrehabilitering) kan de
välja, eller få hjälp att välja, alternativ i linje med övrig befolkning. För övriga
hälso- och sjukvårdsinsatser har målgruppen tillgång till dessa i likhet med övriga
invånare.

Kommunförbundet i Stockholms Läns (KSL) styrelse beslutade vid sitt
sammanträde den 12 juni 2014 att rekommendera länets kommuner besluta att:
1. § 11 i Principöverenskommelsen från 1994-05-27 upphör,
2. ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till
kommunerna i länet,
3. denna förändring finansieras via skatteväxling 2015/2016,
4. förändringen träder i kraft den 1 oktober 2015,
5. landstinget, senast den 30 november 2015, ersätter kommunerna med
motsvarande 92/365 av skatteväxlingens värde 2015.
Skatteväxlingen föreslås ske den 1 januari 2016. Om kommunerna tar över
verksamheten före den 1 januari 2016 ska Stockholms läns landsting ersätta
kommunerna. Se vidare bilaga 1.

Förvaltningarnas synpunkter
Socialförvaltningen ställer sig bakom KSLs förslag och tror att förslaget innebär
att målgruppen får en bättre kontinuitet och därmed en bättre kvalitet inom
hälso- och sjukvårdsområdet.
I dagsläget är det inte möjligt att veta exakt hur stora kostnaderna för hälso- och
sjukvården kommer att bli för målgruppen vid övertagandet. Utgångspunkten är
att vi bemannar utifrån den summa som skatteväxlingen ger. Vi räknar med att
kunna utveckla en viss samordning med våra nuvarande resurser för hälso- och
sjukvård för att kunna erbjuda en god och säker vård dygnet runt.
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Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i socialförvaltningens synpunkter och
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt
förslaget.

Birgitta Elvås
kommunchef

Charlotte Dahlbom
socialchef

Bilagor:
1. KSLs rekommendation 2014-06- 12, DNR KSL/13/0045-60, Hälso- och
sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet.
2. PM, Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet.
KSL samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2014-10-08

§ 105

Au § 105

Dnr 2014/0119/026

Kompetensmiljonen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja medel till följande
ansökningar inom kompetensmiljonen:
-

Behörighetsfrämjande åtgärder lärare matematik, Sorunda rektorsområde
Behörighetsfrämjande åtgärder specialpedagog, Sorunda rektorsområde
Öka kompetensen inom förskolan gällande naturkunskap och teknik,
Naturskolan
Juridik i socialt arbete, enheten för försörjningsstöd
Fortsatt kvalitetssäkring av MI genom kodning och bedömning av samtal
hos - MicLab, enheten för boende, arbete och rehab

Bakgrund
Kommunfullmäktige har sedan Mål och Budget 2008 årligen avsatt en miljon
kronor för verksamheternas kompetensutveckling. Pengarna förvaltas av
kommunstyrelsen men ska användas i hela kommunorgansationen.
Fullmäktigebeslutet är formulerat på följande sätt
”KS 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”.
Ärendebeskrivning
Inför årets andra ansökansperiod till kompetensmiljonen har 5 stycken
ansökningar från förvaltningarna lämnats in.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ansökt om medel angående:
-

Behörighetsfrämjande åtgärder lärare matematik, Sorunda rektorsområde
Behörighetsfrämjande åtgärder specialpedagog, Sorunda rektorsområde
Öka kompetensen inom förskolan gällande naturkunskap och teknik,
Naturskolan

Socialförvaltningen har ansökt om medel angående:
-

Juridik i socialt arbete, enheten för försörjningsstöd
Fortsatt kvalitetssäkring av MI genom kodning och bedömning av samtal
hos MicLab, enheten för boende, arbete och rehab

För mer information se förvaltningens skrivelse daterad
_____________________________
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Beteckning:

2014-09-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kompetensmiljonen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja medel till följande ansökningar
inom kompetensmiljonen:
-

Behörighetsfrämjande åtgärder lärare matematik, Sorunda rektorsområde
Behörighetsfrämjande åtgärder specialpedagog, Sorunda rektorsområde
Öka kompetensen inom förskolan gällande naturkunskap och teknik,
Naturskolan
Juridik i socialt arbete, enheten för försörjningsstöd
Fortsatt kvalitetssäkring av MI genom kodning och bedömning av samtal
hos MicLab, enheten för boende, arbete och rehab

Bakgrund
Kommunfullmäktige har sedan Mål och Budget 2008 årligen avsatt en miljon
kronor för verksamheternas kompetensutveckling. Pengarna förvaltas av
kommunstyrelsen men ska användas i hela kommunorgansationen.
Fullmäktigebeslutet är formulerat på följande sätt
”KS 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”.
Allmänna utgångspunkter
Avsikten är att pengarna ska stödja kompetensutveckling som är direkt kopplad till
verksamheten. Utvecklingsarbetet ska gynna kommuninvånarna/brukarna och
samtidigt bidra till att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
Förslagen till och behovet av kompetensutvecklingsinsatser ska definieras och
formuleras gemensamt, i dialog mellan chefer och anställda ute verksamheterna.
Genom att kompetensutvecklingsinsatserna formuleras i dialog mellan chefer och
medarbetare skapas delaktighet som bidrar till ökad arbetstillfredsställelse och
trivsel.

Postadress

149 81 NYNÄSHAMN

Besöksadress

Stadshusplatsen 1

Leveransadress

Floravägen 6

Telefon

Telefax

Bankgiro

Postgiro

08-520 680 00 vx

Receptionen
08-520 102 40

620-0216
829-9158

63 45-3
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Ärendebeskrivning
Inför årets andra ansökansperiod till kompetensmiljonen har 5 stycken ansökningar
från förvaltningarna lämnats in.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ansökt om medel angående:
-

Behörighetsfrämjande åtgärder lärare matematik, Sorunda rektorsområde
Behörighetsfrämjande åtgärder specialpedagog, Sorunda rektorsområde
Öka kompetensen inom förskolan gällande naturkunskap och teknik,
Naturskolan

Socialförvaltningen har ansökt om medel angående:
-

Juridik i socialt arbete, enheten för försörjningsstöd
Fortsatt kvalitetssäkring av MI genom kodning och bedömning av samtal
hos MicLab, enheten för boende, arbete och rehab

Särskilda yttranden per ärende
Behörighetsfrämjande åtgärder lärare matematik, Sorunda rektorsområde
Förvaltningschefens yttrande
Ansökan gäller en grundskolelärare vid Kyrkskolan som under höstterminen 2014
kommer att studera kursen matematik för lärare åk 4-6 inom lärarlyftet II. Lärarens
kompetensutveckling behövs för att säkerställa att andelen behöriga lärare ökar så
att Kyrkskolan kan följa skollagen gällande undervisning och bedömning, och
därmed öka måluppfyllelsen. Utbildningen är högt prioriterad då Kyrkskolan saknar
behörig matematiklärare med undervisning i åk 4-6.
Ansökan gäller: Vikariekostnad för 20 stycken heldagar under höstterminen 2014
och vårterminen 2015, för upp till 2 000 kr per dag. Den totala kostnaden för
kompetensutvecklingen uppgår till maximalt 56 000 kr.
Bifall av ansökan föreslås med maximalt 56 000 kr.
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i förvaltningschefens förslag.

Behörighetsfrämjande åtgärder specialpedagog, Sorunda rektorsområde
Förvaltningschefens yttrande
Ansökan gäller en grundskolelärare vid Sunnerbyskolan som under 3 år, med start
höstterminen 2014 kommer påbörja en specialpedagogutbildning vid Stockholms
universitet på halvfart (50 %). Läraren kommer under sin studietid att arbeta 60 %.
Sorunda rektorsområde har svårigheter med att rekrytera behöriga lärare, främst
med specialpedagogisk och saknar i dagsläget specialpedagogkompetens. För att
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säkerställa formell behörighet på de olika skolenheterna i alla ämnen samt öka
elevernas måluppfyllelse är denna kompetensutveckling för läraren viktig.
Ansökan gäller: Kostnaden för kompetensutvecklingen som uppgår till 20 % av
lärarens månadslön under höstterminen 2014 samt vårterminen 2015. Höstterminen
2014 är 20 % av månadslönen (42 200 kr inklusive personalomkostnader x 4,5)
38 000 kr. Vårterminen 2015 är 20 % av månadslönen (42 200 kr inklusive
personalomkostnader x 5,5) 46 400 kr. Den totala kostnaden för
kompetensutvecklingen uppgår till 84 400 kr.
Bifall av ansökan föreslås med 84 400 kr.
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i förvaltningschefens förslag.

Öka kompetensen inom förskolan gällande naturkunskap och teknik
Förvaltningschefens yttrande
Ansökan gäller insatser syftande till att öka kompetensen hos de som arbetar inom
förskolan inom området naturvetenskap och teknik för att på så vis uppfylla de
tydligare strävansmål som nu finns i läroplanen Lpfö 98. Ett exemplar av boken
Leka och lära naturvetenskap och teknik ute köps in till alla förskoleavdelningar
(65 st). Ytterligare utbildning utifrån boken ska planeras för 2015.
Ett exemplar av boken Barn och naturvetenskap - upptäcka, utforska, lära kommer
köps in till samtliga avdelningar (65 st). Förskolornas två nätverk; miljöombuden
och NT-ombuden, kommer att kompetensutvecklas inom naturvetenskap och teknik
bland annat genom bokdiskussioner.
Bifall av ansökan föreslås med 36 790 kr.
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i förvaltningschefens förslag.

Juridik i socialt arbete, enheten för försörjningsstöd
Förvaltningschefens yttrande
Ansökan gäller en utbildning i juridik i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng för fyra
socialbidragshandläggare på enheten för försörjningsstöd. Den ligger i linje med det
beslut som socialnämnden tagit i sin verksamhetsplan för 2014 om att starta delar
av kompetensuvecklingsplanen inom enheten under hösten.
Enheten för försörjningsstöd granskades under 2013 av PWC på uppdrag av
dåvarande socialchefen. En åtgärdsplan togs fram som bl a innehöll förslag på
kompetensutveckling. Vi ser redan idag att flera av de åtgärder som vidtagits på
enheten har gett goda resultat och satsningen på den här yrkesgruppen kommer
troligen att bidra till ytterligare utveckling.
Ansökan föreslås beviljas med 37 196 kr.
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Kommunstyrelseförvaltningens yttrande
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i förvaltningschefens förslag.

Fortsatt kvalitetssäkring av MI genom kodning och bedömning av samtal hos
MicLab, enheten för boende, arbete och rehab
Förvaltningschefens yttrande
Ansökan gäller 4 personer inom Socialförvaltningen som får möjlighet att få fyra
samtal kodade via Karolinska Institutet/Miclab – via kodningen fås bedömning av
till vilket grad/nivå samtalet är MI, dvs håller MI-standard. Därutöver ansökes om
kodningsseminarium för 1 metodstödjare för fördjupning av metoden.
Motivet för ansökan är således att få feedback på graden av kvalitet i samtal med
klient. Det är viktigt att några medarbetare har mer omfattande kunskap om
metoden för att sedan kunna stödja andra och det är då också viktigt få bekräftelse
om vi arbetar rätt och med önskad kvalitet på utfört arbete. Tanken är att MImetoden ska vara en metod som man ska använda som grund i alla klientkontakter.
Ansökan föreslås beviljas med 8000 kr.
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i förvaltningschefens förslag.

Birgitta Elvås
kommunchef

Bilagor: Ansökningar

Annette Måhlstedt
personalchef

