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Sammanträdesdatum

2015-06-02

Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2 juni 2015
59. Personalfrågor
60. Inrättande av en personlig tjänst som biträdande kommunchef
61. Tillförordnad förvaltningschef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
62. Tillförordnad förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen
63. Kompetensmiljonen
64. Uppräkning av Södertörns brandförsvarsförbunds taxa gällande sotning –
tillämpningsområde Nynäshamns kommun
65. Ändring av arkivreglemente för Nynäshamns kommun
66. Fortsatt arbete med Agenda Landsort
67. Detaljplan för Hoxla 7:6 med flera
68. Grönstrukturplan för Nynäshamns stad, beslut om samråd
69. Beslut om att ändra förvaltningsansvaret för fastigheterna Yxlö 1:7 och 2:3
70. Ny avtalsperiod för Stockholm Business Alliance (SBA) gällande 2016 – 2020
71. Lokal överenskommelse om samverkan avseende arbetslösa unga
72. Svar på medborgarförslag om broddar
73. Yttrande över remissen Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till
ett förändrat klimat
74. Svar på remiss DS 2015:18 Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande
förslag
75. Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar
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Sammanträdesdatum

2015-06-02
Akten

Au § 59

2015/0017/020

Personalfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ändra sammanträdesdag för arbetsutskottets
sammanträde 16 juni till den 15 juni kl 16.00 för diskussion om personalfrågor.
______
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Sammanträdesdatum

2015-06-02
B Dahlin
Kc
Arbetsgivaravd
Akten

Au § 60

2015/0012/022

Inrättande av en personlig tjänst som biträdande
kommunchef
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inrätta en personlig tjänst som
biträdande kommunchef för Birgitta Dahlin från och med den 1 juli 2015.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningens chef Birgitta Dahlin är tillbaka efter en längre
tids sjukskrivning. En överenskommelse har skett mellan henne och kommunchefen om att inte återgå till förvaltningschefstjänsten när hon nu successivt
återgår i tjänst efter en lång sjukskrivning. Istället föreslås att det inrättas en
personlig tjänst som biträdande kommunchef med placering på kommunstyrelseförvaltningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inrätta en personlig tjänst som
biträdande kommunchef för Birgitta Dahlin.
________
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Sammanträdesdatum

2015-06-02
Å Engwall
Kc
Arbetsgivaravd
Akten

Au § 61

2015/0012/022

Tillförordnad förvaltningschef för miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förordna Åsa Engwall som
tillförordnad förvaltningschef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
1 juli – 31 december 2015.
Ärendebeskrivning
Arbetet med rekrytering av ny förvaltningschef för miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjades i början av året. Då endast en kandidat
uppfyllde skall-kraven i kravprofilen, beslutades att genomföra en ny
rekryteringsomgång.
En ny innehavare av tjänsten beräknas inte finnas på plats förrän till årsskiftet och
därför är förslaget till kommunstyrelsens arbetsutskott att tillförordna Åsa
Engwall som förvaltningschef fram till årsskiftet under rekryteringen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förordna Åsa Engwall som
tillförordnad förvaltningschef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
1 juli – 31 december 2015.
______
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Sammanträdesdatum

2015-06-02
C Bäckström
Kc
Arbetsgivaravd
Akten

Au § 62

2015/0012/022

Tillförordnad förvaltningschef för barn- och
utbildningsförvaltningen
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förordna Christel Bäckström som
tillförordnad förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen
1 juli – 31 december 2015.
Ärendebeskrivning
Ordinarie förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen har kommit
överens med kommunchefen om att inte återgå till förvaltningschefstjänsten när
hon nu återgår efter en lång sjukskrivning.
Arbetet med rekrytering av ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjats. En ny innehavare av tjänsten beräknas inte finnas på
plats förrän till årsskiftet och därför är förslaget till kommunstyrelsens
arbetsutskott att tillförordna Christel Bäckström som förvaltningschef fram till
årsskiftet under rekryteringen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förordna Christel Bäckström som
tillförordnad förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen
1 juli – 31 december 2015.
_______
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Sammanträdesdatum

2015-06-02
Au § 63
Arbetsgivaravd
Buf
Sof
Ksf 1
Akten

2015/0074/026

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

-

Behörighetsfrämjande åtgärder, Idrott och hälsa för fritidspedagoger,
Gröndalsskolan med 23 500 kr
Kompetenshöjande åtgärder certifierad Addiktolog, Behandlingsteamet
Beroende med 57 000 kr
Kompetenshöjande åtgärder Barn och ungdomars utsatthet i destruktiva
familjer, enheten för vuxna och Barn och ungdom med 35 000 kr
Kompetenshöjande åtgärder inom Motiverande samtal för effektivisering
av bemötande av klienter i förändringsprocess, enheten för boende, arbete
och rehab med 30 000 kr.
Kompetenshöjande åtgärder att skriva enkelt och begripligt, avdelningen
för Planering och samhällsutveckling med 52 000 kr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå följande ansökningar:
-

Kompetenshöjande åtgärder biträdande Addiktolog, Behandlingsteamet
Beroende.
Kompetenshöjande åtgärder för mötet med låntagare, Nynäshamns
bibliotek
Kompetenshöjande åtgärder - Lära sig stötta barn med särskilda behov,
Lilla Gröndals Fritidshem
Kompetenshöjande åtgärder rörande matsvinn, Kostenheten

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera följande ansökning:
-

Kompetenshöjande åtgärder rörande handläggning och dokumentation
inom socialtjänsten, Myndighet för äldre och funktionshinder.

Ärendebeskrivning
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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-06-02
Au § 63
”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”.
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.
Inför årets första ansökansperiod till kompetensmiljonen har 11 stycken
ansökningar från förvaltningarna lämnats in.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ansökt om medel angående:
- Kompetenshöjande åtgärder för mötet med låntagare, Nynäshamns
bibliotek.
- Behörighetsfrämjande åtgärder, Idrott och hälsa för fritidspedagoger,
Gröndalsskolan.
- Kompetenshöjande åtgärder - Lära sig stötta barn med särskilda behov,
Lilla Gröndals Fritidshem.
- Kompetenshöjande åtgärder specialpedagogik, Viaskolan F-5.
- Kompetenshöjande åtgärder rörande matsvinn, Kostenheten.
Socialförvaltningen har ansökt om medel angående:
- Kompetenshöjande åtgärder certifierad Addiktolog, Behandlingsteamet
Beroende.
- Kompetenshöjande åtgärder biträdande Addiktolog, Behandlingsteamet
Beroende.
- Kompetenshöjande åtgärder Barn och ungdomars utsatthet i destruktiva
familjer, enheten för vuxna och Barn och ungdom.
- Kompetenshöjande åtgärder inom Motiverande samtal för effektivisering
av bemötande av klienter i förändringsprocess, enheten för boende, arbete
och rehab.
- Kompetenshöjande åtgärder rörande handläggning och dokumentation
inom socialtjänsten, Myndighet för äldre och funktionshinder.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2015-06-02
Au § 63
Kommunstyrelseförvaltningen har ansökt om medel angående:
- Kompetenshöjande åtgärder att skriva enkelt och begripligt, avdelningen
för Planering och samhällsutveckling.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja medel till följande
ansökningar inom kompetensmiljonen:
-

-

Behörighetsfrämjande åtgärder, Idrott och hälsa för fritidspedagoger,
Gröndalsskolan med 23 500 kr
Kompetenshöjande åtgärder certifierad Addiktolog, Behandlingsteamet
Beroende med 57 000 kr
Kompetenshöjande åtgärder Barn och ungdomars utsatthet i destruktiva
familjer, enheten för vuxna och Barn och ungdom med 35 000 kr
Kompetenshöjande åtgärder inom Motiverande samtal för effektivisering
av bemötande av klienter i förändringsprocess, enheten för boende, arbete
och rehab med 30 000 kr.
Kompetenshöjande åtgärder att skriva enkelt och begripligt, avdelningen
för Planering och samhällsutveckling med 52 000 kr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå följande ansökningar:
-

Kompetenshöjande åtgärder biträdande Addiktolog, Behandlingsteamet
Beroende.
Kompetenshöjande åtgärder för mötet med låntagare, Nynäshamns
bibliotek
Kompetenshöjande åtgärder - Lära sig stötta barn med särskilda behov,
Lilla Gröndals Fritidshem
Kompetenshöjande åtgärder rörande matsvinn, Kostenheten

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera följande ansökning:
-

Kompetenshöjande åtgärder rörande handläggning och dokumentation
inom socialtjänsten, Myndighet för äldre och funktionshinder.

_______
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

10(25)

Sammanträdesdatum

2015-06-02
Akten

Au § 64

2014/0144/206

Uppräkning av Södertörns brandförsvarsförbunds taxa
gällande sotning och brandskyddskontroll
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årets
indexuppräkning om 2.49 % för 2015, gällande Södertörns brandförsvarsförbunds
taxa för sotning respektive brandskyddskontroll att gälla från och med den 1
oktober 2015.
Ärendebeskrivning
Vid Södertörns brandförsvarsförbunds direktionsmöte den 24 april 2015
beslutades om uppräkning av taxor gällande sotning och brandskyddskontroll
(§ 23). Då kommunalförbund inte själva får fastställa sin taxa enligt avgörande
den 12 december 2013 i Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 3835-12) ska
kommunfullmäktige i förbundets medlemskommuner fatta beslut om taxan.
Sotningsindex beslutas årligen mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL)
och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR). De värden som ligger till
grund för sotningsindex är dels löneökningar i löneavtalet mellan SKL och SSR
dels konsumentprisindex.
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på Södertörns
brandsförsvarsförbunds förslag till uppräkning av taxa enligt sotningsindex 2015.
Av Södertörns brandsförsvaraförbunds beslut framgår att förslaget är att taxorna
ska gälla från den 1 juli 2015. Med hänsyn till att första fullmäktigemötet efter att
ärendet anhängiggjorts är i september föreslås taxan träda ikraft den 1 oktober
2015.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årets
indexuppräkning om 2.49 % för 2015, gällande Södertörns brandförsvarsförbunds
taxa för sotning respektive brandskyddskontroll att gälla från och med den 1
oktober 2015.
_______
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2015-06-02
Akten

Au § 65

2015/0096/004

Ändring av arkivreglemente för Nynäshamns kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
-

anta förslag till arkivreglemente, i enlighet med bilaga 1,

-

beslutet träder i kraft den 1 oktober 2015, då nu gällande reglemente
upphör att gälla.

Ärendebeskrivning
Arkivreglementet är ett styrdokument som reglerar ansvarförhållandet mellan
arkivmyndigheten och kommunens övriga myndigheter. Det är också ett
instrument för att uppfylla lagstiftningens krav på offentlighet, tillgänglighet och
god arkivvård. Det nuvarande arkivreglementet antogs av kommunfullmäktige
2010-01-14, § 57 och ändrades 2012-09-12, § 181.
En översyn av reglementet har gjorts och skickats på remiss till nämnderna.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 23 april § 44, kultur-och
fritidsnämnden den 27 april § 29, och miljö och samhällsbyggnadsnämnden den
23 april § 69. Socialnämnden kommer att behandla ärendet den 2 juni,
förvaltningens tjänsteskrivelse innehåller inga tillägg eller ändringar till förslaget.
Nämnderna som besvarat remissen ställer sig positiva till de föreslagna
ändringarna i arkivreglementet. Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden lägger i sitt
remissvar fram ytterligare tillägg till förslaget. Tilläggen redovisas nedan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
-

anta förslag till arkivreglemente, i enlighet med bilaga 1.

-

beslutet träder i kraft den 1 oktober 2015, då nu gällande reglemente
upphör att gälla.

________
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Ks § 66
Mex
Plc
Akten

2013/0099/106

Fortsatt arbete med Agenda Landsort
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att informera
partierna i kommunfullmäktige om Agenda Landsort.
Ärendebeskrivning
2012 tecknades ett samarbetsavtal mellan Statens fastighetsverk och Nynäshamns
kommun avseende utveckling av Öja/Landsort, Agenda Landsort. Mark- och
exploateringschef Antonio Ameijenda informerar om det fortsatta arbetet med
Agenda Landsort.
______
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2015-06-02
Akten

Au § 67

2015/0051/214

Detaljplan för Hoxla 7:6 med flera
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för
Hoxla 7:6 med flera, i enlighet med miljö -och samhällsbyggnadsnämndens
förslag.
Ärendebeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en detaljplan med syftet
att möjliggöra utbyggnad med 19 bostäder. Planområdet ligger i tätorten
Sunnerby-Spångbro, ca två mil norr om Nynäshamn, intill befintlig byggelse och
infrastruktur.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 23 april 2015, § 73, beslutat att
godkänna detaljplanen och att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för
antagande enligt 5 kap 29 § ÄPBL.
Kommunstyrelseförvaltningen delar den bedömning som ligger till grund för
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för
Hoxla 7:6 med flera, i enlighet med miljö -och samhällsbyggnadsnämndens
förslag.
______
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2015-06-02
Akten

Au § 68

2015/0141/212

Grönstrukturplan för Nynäshamns stad, beslut om samråd
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att samråd av förslaget till Grönstrukturplan för
Nynäshamns stad ska ske mellan den 30 juni och 30 september 2015.
Ärendebeskrivning
Ett förslag till Grönstrukturplan som beskriver kommunens viljeinriktning för hur
grönstrukturen i och omkring Nynäshamns stad ska utvecklas under de kommande
femton åren (till 2030) har tagits fram av enheten för Strategisk utveckling på Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen.
Grönstrukturplanen ska vara ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och utgöra ett
kunskapsunderlag till Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad (FÖP).
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.
Samrådet bör äga rum mellan den 30 juni och 30 september 2015.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att samråd av förslaget till Grönstrukturplan för
Nynäshamns stad ska ske mellan den 30 juni och 30 september 2015.
_______
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Au § 69

2015/0142/289

Akten

Beslut om att ändra förvaltningsansvaret för fastigheterna
Yxlö 1:7 och 2:3
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ändra förvaltningsansvaret för fastigheterna Yxlö
1:7 och 2:3 från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, fastighet- och
serviceavdelningen, till kommunstyrelsen, mark- och exploateringsenheten, från
och med det datum då både miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsens beslut om överföring vunnit laga kraft.
Ärendebeskrivning
Kommunen är ägare till fastigheterna Yxlö 1:7 och 2:3 för vilka miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden, genom fastighet- och serviceavdelningen, är
fastighetsförvaltande nämnd. Fastigheten är obebyggda och är planlagda med
områdesbestämmelser, Yxlö by (0192-P99/1216). Området där fastigheterna är
belägna, är i gällande översiktsplan utpekat som ett möjligt område för utbyggnad
av vindkraftverk.
En aktör har till kommunen visat intresse för etablering av vindkraftverk i detta
område. Processen för att kunna uppföra vindkraftverk är beroende av
tillståndsprövningar. Innan en sådan process inleds behöver verksamhetsutövare
bl.a. teckna arrendeavtal med berörda markägare.
Inför tecknandet av arrendeavtal för upplåtelse av vindkraftverk på den
kommunägda marken behöver fastigheterna överföras från miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. När arrendeavtalet är tecknat
kommer det att tas upp i kommunfullmäktige för godkännande.
Efter överföringen mellan nämnderna kommer förvaltningsansvaret, inklusive
kostnader för drift och underhåll, att åläggas kommunstyrelsen.
Ersättningen för överföringen mellan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsen sker enligt de ersättningsprinciper om bokfört värde som följer
av 4 § Reglemente för förvaltning av Nynäshamns kommuns fastigheter,
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ändra förvaltningsansvaret för fastigheterna Yxlö
1:7 och 2:3 från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, fastighet- och
serviceavdelningen, till kommunstyrelsen, mark- och exploateringsenheten, från
och med det datum då både miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsens beslut om överföring vunnit laga kraft.
______
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2014/0135/106

Ny avtalsperiod för Stockholm Business Alliance (SBA)
2016-2020
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att Nynäshamns kommun ska ingå ytterligare en
partnerskapsperiod med Stockholm Business Alliance enligt bifogat avtal.
Ärendebeskrivning
Samarbetet inleddes 2006 med ett antal kommuner som ille arbeta tillsammans
inom viktiga områden för ökad tillväxt i regionen.
Nynäshamns kommun var en av 33 kommuner som var med från starten av
Stockholm Business Alliance den 1 januari 2006. Ny är det 53 kommuner från
Gävle i norr till Oxelösund i söder, Karlskoga i väster, Norrtälje i öster som
samarbetar inom SBA
Syftet med samverkan är att kraftsamla alla goda resurser i regionen för att
konkurrera på den internationella marknaden. Ett fortsatt samarbete med
Stockholms stad och övriga kommuner under ytterligare en femårsperiod, känns
därför naturligt och nödvändigt.
Kostnader för Nynäshamns kommun beräknas uppgå till ca 110 000 kr per år (4
kronor per invånare). Kostnaden finansieras ur kommunstyrelseförvaltningens
budget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Nynäshamns kommun ska ingå ytterligare en
partnerskapsperiod med Stockholm Business Alliance enligt bifogat avtal.
______
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2015/0143/100

Lokal överenskommelse om samverkan avseende
arbetslösa unga
Arabetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Teckna en avsiktsförklaring om en överenskommelse om samverkan
avseende arbetslösa unga.
2. Inkomma med tecknad avsiktsförklaringen tillsammans med en ansökan om
statsbidrag för utarbetande av överenskommelsen till Delegationen för unga
till arbete före 2015-06-30.
3. Teckna en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen senast
2015-12-31.
4. Inkomma med tecknad lokal överenskommelse tillsammans med en ansökan
om statsbidrag för genomförande av samverkansinsatser till Delegationen
för unga till arbete senast 2015-10-31.
Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-05-25.
Regeringen beslutade i december 2014 att tillsätta en Delegation (A 2014:06) för
större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet,
Delegationen för arbete till unga (Dua). Delegationen ska arbeta för att få till
stånd samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedling.
Kommuner som tecknar en avsiktsförklaring och inkommer med denna till Dua
senast 2015-06-30 kan ansöka om statsbidrag på upp till 200 000 kr för att arbeta
fram en överenskommelse enligt fastställda kriterier. Medlen ska användas för att
täcka kostnader kopplade till utarbetandet av överenskommelsen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Teckna en avsiktsförklaring om en överenskommelse om samverkan
avseende arbetslösa unga.
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2. Inkomma med tecknad avsiktsförklaringen tillsammans med en
ansökan om statsbidrag för utarbetande av överenskommelsen till
Delegationen för unga till arbete före 2015-06-30.
3. Teckna en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen senast
2015-12-31.
4. Inkomma med tecknad lokal överenskommelse tillsammans med en
ansökan om statsbidrag för genomförande av samverkansinsatser till
Delegationen för unga till arbete senast 2015-10-31.
_______
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2014/0006/061

Svar på återremiss gällande medborgarförslag om broddar
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Ärendebeskrivning
Den 20 februari 2014 inkom ett medborgarförslag från Eva Gardelin om att ge
alla över 65 år gratis broddar. Den 20 augusti (KS§137) beslutade
kommunstyrelsen att återremittera ärendet för att invänta svar på hur Haninge
kommun har utvärderat sin satsning.
Genom samtal med Ros Marie Geijer, avdelningschef på den förebyggande
enheten inom äldreförvaltningen i Haninge kommun, framkom att de inte gjorts
någon utvärdering annat än en mindre uppföljning. Kommunen har erbjudit gratis
broddar i två säsonger. Under vintern 2013/2014 delades ca 3 500 broddar ut på
förvaltningens öppna träffpunkter. Två storlekar fanns att välja mellan och på de
öppna träffpunkterna fanns personal från kommunen på plats för att hjälpa till
med utprovning av storlek. Det har inte gått att mäta om åtgärden sänkt antalet
fallskador för enbart Haninge kommuns invånare eftersom de besöker olika
sjukhus i länet när olyckan inträffar.
Däremot var tillströmningen till de öppna träffpunkterna stor och många som
aldrig tidigare besökt dessa träfflokaler blev medvetna om att de fanns.
Haninge kommun har valt att fortsätta med åtgärden då de upplever att den varit
uppskattad och medfört andra positiva effekter inom träffpunkterna. Någon ny
information om antal broddar som delats ut under den gångna vintersäsongen
finns inte men i samtal med Ros Marie var det ett mindre antal än föregående
säsong.
Det har inte heller hittats några nationella utvärderingar som berör gratis broddar
för personer över 65 år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås.
_______
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2015/0106/403

Akten

Yttrande över remissen Underlag till Kontrollstation 2015
för anpassning till ett förändrat klimat
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till yttrande.
Ärendebeskrivning
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har på regeringens
uppdrag gjort en uppföljning samt en analys av det arbete med klimatanpassning som
skett efter Klimat- och sårbarhetsanalysen 2007. I rapporten har SMHI gjort
bedömningar av behov av åtgärder samt lämnat förslag på fortsatt arbete.
Syftet med rapporten är att den ska användas dels för att säkerställa att arbetet
fortskrider på ett ändamålsenligt sätt, dels att ge ett stöd i arbetet med att prioritera de
mest angelägna insatserna. Underlaget belyser även hur tvärsektoriellt arbete kan
utvecklas.
Nynäshamns kommun har av Miljödepartementet beretts möjlighet att lämna
synpunkter på ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat
klimat”.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till yttrande.
_______
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2015/0110/770

Svar på Remiss DS 2015:18 Patientrörlighet inom EES –
vissa kompletterande förslag
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Ärendebeskrivning
Den 2 april 2015 skickades ”DS 2015:18 Patientrörlighet inom EES – vissa
kompletterade förslag” ut på remiss till bl.a. Nynäshamns kommun. Svaret ska
skickas till Socialdepartementet senast den 24 juni 2015.
Promemorian innehåller förslag till kompletteringar av det svenska
genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9
mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälsooch sjukvård. Skälet till att Socialdepartementet tagit fram förslagen är att
kommissionen inlett ett överträdelseärende mot Sverige med anledning av att
kommissionen anser att svensk lag inte uppfyller direktivets krav i flera
avseenden. Kompletteringarna är tänkta att åtgärda lagstiftningens brister och leda
till att direktivets krav uppfylls.
De ändringar som föreslås i promemorian är följande.
1. I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) införs ett krav på att patienter som
får vård enligt direktivets bestämmelser, ska få en specificerad faktura för
vårdkostnaden.
2. I lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i annat
land inom Europeiska samarbetsområdet (EES) införs förtydliganden av
hur Försäkringskassan ska göra sin prövning i ärenden med ansökan om
förhandsbesked enligt lagen samt att beslutad ersättning ska betalas ut utan
onödigt dröjsmål.
3. I patientlagen (2014:821) införs en ändring med förtydligande krav på att
patienter som får vård enligt direktivets bestämmelser ska få information
om:
• att hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av
Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
• det register över verksamheter som anmälts enligt 2 kap
patientsäkerhetslagen (2010:659),
• det så kallade vårdgivarregistret,
• om patientnämndernas verksamhet, samt
• om rätten till patientsskadeersättning.
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Nynäshamns kommun, genom socialnämnden, bedriver ett antal verksamheter
som till viss del omfattas av hälso- och sjukvårdslagens samt
patientsäkerhetslagens bestämmelser. Kommunen ansvarar för sjukvård och
rehabilitering för kommuninvånare som:
• bor på vård- och omsorgsboende,
• bor på korttidsboende,
• som har växelvård, och
• som vistas i daglig verksamhet.
Kommunens ansvar sträcker sig upp till primärvårdsnivå. Vården ges av
sjuksköterska, omvårdspersonal, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Kommunen har
dock inga egna läkare.
Den kostnad som kommunen tar ut för vård och omsorg består av en
inkomstbaserad omvårdnadsavgift med en maxtaxa på högst 1780 kronor per
månad. Kommunen tar inte ut någon annan övrig avgift för vårdkostnader. Har
brukaren/patienten ytterligare vårdnadsbehov som sträcker sig utöver den som
kommunen erbjuder vid ovan nämnda insatser, ligger ansvaret för vården på
landstinget. Landstinget ansvarar även för hemsjukvården.
I direktiv 2011/24/EU punkt 14 föreskrivs att direktivet inte bör tillämpas på
tjänster vars huvudsakliga syfte är att vara till stöd för personer som behöver hjälp
med utförande av rutinmässiga vardagssysslor. I punkten föreskrivs även att
direktivet inte bör tillämpas på sådana tjänster vid långvarigt vårdbehov som
anses nödvändig för att den vårdbehövande ska kunna leva ett så rikt och självvalt
liv som möjligt. Direktivet bör enligt punkten inte vara tillämpligt på till exempel
tjänster som tillhandahålls av hemtjänst eller stödboenden och i äldreboenden eller
vårdhem.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunen har inga synpunkter på de ändringar i lagtexten som föreslås i
departementspromemorian. Med hänsyn till punkt 14 i direktiv 2011/24/EU kan
också ifrågasättas om direktivet överhuvudtaget påverkar de verksamheter som
kommunen ansvarar för.
Förvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att överlämna svar på remiss ”DS
2015:18 Patientrörlighet inom EES- vissa kompletterande förslag” enligt förslaget
till Socialdepartementet.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
______
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2015/0092/023

Yttrande över remiss om utredning om
matchningsanställningar
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till yttrande över remiss om utredning
om matchningsanställningar.
Ärendebeskrivning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 26 maj 2015.
Nynäshamns kommun har fått inbjudan till att senast den 30 juni 2015 lämna
synpunkter över utredningen om matchningsanställningar (A 2014: D), som
överlämnats till Arbetsmarknadsdepartementet. Nedan följer kommunens
huvudsakliga synpunkter.
• Nynäshamns kommun stödjer förslaget att införa ett försök med
matchningsanställningar som ett arbetsmarknadspolitiskt program.
Kommunen bedömer att förslagen i utredningen kan medföra att fler
individer kommer ut i arbete. Men det behöver först prövas i mindre skala,
i enlighet med vad utredningen föreslår, innan man kan uttala sig om vilka
effekter matchningsanställningar kommer att få för de individer som
anvisas
• Nynäshamns kommun anser till skillnad från utredningen att insatsens
anställningsform ska kvalificera för a-kassans arbetsvillkor. I annat fall
riskerar kommunerna få stå för kostnaderna genom försörjningsstöd till de
individer som inte fått arbete efter insatsen.
• Nynäshamns kommun stödjer förslaget att kundföretagen ska kunna finnas
på hela arbetsmarknaden.
• Det är av stor vikt att försöket med matchningsanställningen följs upp för
att se om insatsen blir så enkel för kundföretagen/arbetsgivarna som
utredaren föreslår, såväl när det gäller att förstå innebörden av den som
rent administrativt.
• Kommunen vill lyfta fram att det även är viktigt att försöksperioden
utvärderas i syfte att säkerställa att matchningsanställningarna inte skapar
undanträngningseffekter på den befintliga arbetsmarknaden.
• Utvecklingsrådets roll och arbetssätt bör förtydligas.
• Nynäshamns kommun föreslår att det utreds om kommunala
arbetsmarknadsverksamheter skulle kunna ges rollen som
matchningsaktörer.
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•

Kommunen föreslår att huvudansvaret för utvärdering och uppsatta
effektmål förtydligas innan försöksverksamheten startar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till yttrande över remiss om utredning
om matchningsanställningar.
_______
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