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KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30
Ärenden:

Enligt föredragningslistan

Översänder kallelse, tid och plats för kommunstyrelsens sammanträde den
17 juni 2015.
Dagordning/sammanträdeshandlingarna finns nu att läsa/hämta på Nynäshamns
politikerportal.
Frågor om innehållet i dagordning besvaras av Eva Ryman, e-post
eva.ryman@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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Sammanträdesdatum

2015-06-17

Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 17 juni 2015
124. AB Nynäshamnsbostäders tertialuppföljning (T1)
125. Näringslivsfrågor
126. Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
127. Rapport om Södertörnssamarbetet
128. Ekonomisk uppföljning
129. Information från studieresa med Samhällsbyggnadsberedningen
130. Svar på fråga om balanslistan
131. Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden 1 januari - 30 april 2015
132. Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun, perioden 1 januari –
30 april 2015
133. Mål och budget 2016-2019
134. Uppräkning av Södertörns brandförsvarsförbunds taxa gällande sotning och
brandskyddskontroll
135. Ändring av arkivreglemente för Nynäshamns kommun
136. Grönstrukturplan för Nynäshamns stad, beslut om samråd
137. Beslut om att ändra förvaltningsansvaret för fastigheterna Yxlö 1:7 och 2:3
138. Ny avtalsperiod för Stockholm Business Alliance (SBA) gällande 2016 –
2020
139. Lokal överenskommelse om samverkan avseende arbetslösa unga
140. Svar på medborgarförslag om broddar
141. Yttrande över remiss – Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till
ett förändrat klimat
142. Yttrande över remiss – Ds 2015:18 Patientrörlighet inom EES – vissa
kompletterande förslag
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143. Yttrande över remiss – Utredningen om Matchningsanställningar
144. Anmälan av delegationsbeslut
145. Skrivelser och beslut
146. Cirkulär
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§ 124
AB Nynäshamnsbostäders tertialuppföljning T1
AB Nynäshamnsbostäder lämnar redovisning vid sammanträdet.
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Näringslivsfrågor
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Rapport från kommunstyrelsens ledamöter
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Rapport om Södertörnssamarbetet
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2015/0140/042

Ekonomisk uppföljning
Information lämnas vid sammanträdet.
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Information från studieresa med
Samhällsbyggnadsberedningen
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2015/0015/009

§ 130
Svar på fråga om balanslistan
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015 ställde
Agneta Tjärnhammar (M) en fråga om balanslistan.
Svar på frågan lämnas vid sammanträdet.
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Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden 1
januari - 30 april 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tertialuppföljningen (T1) för
kommunstyrelsens verksamheter, perioden 1 januari – 30 april 2015.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en uppföljningsrapport för
kommunstyrelsens verksamheter under perioden januari – april 2015.
Utfall 2015-04-30 och prognos 2015
Resultatet totalt för kommunstyrelsens verksamheter per 2015-04-30 uppgår till
4,5 mnkr jämfört med budget.
Prognosen för helåret 2015 är ett negativt resultat på -1,1 mnkr. Främsta
anledningen till kommunstyrelsens negativa resultat är ökade kostnader inom
företagshälsovården.

Kommunstyrelseförvaltningen

1 (1)

Sid
Ärendenummer:
Handläggare: Johan Westin

2015-06-09
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden 1
januari - 30 april 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tertialuppföljningen (T1) för
kommunstyrelsens verksamheter, perioden 1 januari – 30 april 2015.
Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en uppföljningsrapport för
kommunstyrelsens verksamheter under perioden januari – april 2015.
Utfall 2015-04-30 och prognos 2015
Resultatet totalt för kommunstyrelsens verksamheter per 2015-04-30 uppgår till
4,5 mnkr jämfört med budget.
Prognosen för helåret 2015 är ett negativt resultat på -1,1 mnkr. Främsta
anledningen till kommunstyrelsens negativa resultat är ökade kostnader inom
företagshälsovården.

Birgitta Elvås
Kommunchef

Johan Westin
ekonomichef

Bilaga
Tertialuppföljning T1 för kommunstyrelsen

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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2015/0060/042

Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun, perioden
1 januari - 30 april 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari – 30 april
2015.
2. Uppmana samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med
budget att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att från kommunstyrelsens
ofördelade medel bevilja:
1. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för ökade kostnader för
upphandlingsnämnden 0,4 mnkr
2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag inom ramen för
evakueringskostnader förskolor 4,3 mnkr, beloppet stäms av i samband
med årsbokslut
3. Kultur- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag för Sorunda ridklubb 0,43
mnkr
4. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för driftskostnaden på DÄHS
(dokument och ärendehanteringssystem) 0,4 mnkr
5. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för projektet Skola näringsliv 0,375
mnkr
6. Kultur- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag för projektet Rik fritid inom
ramen 3,0 mnkr, beloppet stäms av i samband med årsbokslut
7. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för FÖP (fördjupad översiktsplan) 0,18
mnkr
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har med ledning av nämndernas
uppföljningsrapporter upprättat en kommunomfattande rapport för den
verksamhet som bedrivits under perioden januari till april 2015. Rapporten
innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med budget. I rapporten
ingår också en prognos för helårsutfallet 2015.

Kommunstyrelsen
Sida

FÖREDRAGNINGSLISTA

12(30)

Sammanträdesdatum

2015-06-17
Ks § 132
Budgetuppföljning januari-april
Resultatet totalt för perioden uppgår till +66,3 miljoner kronor mot budget. Det
stora överskottet 2015 beror främst på engångsintäkter i form av reavinster i
samband med omstrukturering av pensionsplacering. Tidigare placerade
pensionsmedel inkl den vinst omstruktureringen gav är återinvesterade i en ny
pensionsplacering.
Investeringarna under perioden uppgår sammantaget till 27,5 miljoner kronor,
varav huvuddelen upparbetats inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
ansvarområden.
Personal
Antalet anställningar omräknat till heltid (exkl vik) uppgick i april 2015 till 1 685,
vilket är 14 anställningar fler än under motsvarande period förra året.
Prognos 2015
Prognosen för helåret 2015 är ett överskott om 83,7 miljoner kronor. Detta är 63,7
miljoner bättre än det budgeterade resultatet på 20 miljoner och består främst av
engångsintäkter. Den del av intäkterna som avser reavinster på finansiella
anläggningstillgångar har i sin helhet omplacerats.
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
2015-06-09

Kommunstyrelsen

Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun, perioden
1 januari - 30 april 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari – 30 april
2015.
2. Uppmana samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med budget att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att från kommunstyrelsens ofördelade
medel bevilja:
1. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för ökade kostnader för upphandlingsnämnden 0,4 mnkr
2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag inom ramen för
evakueringskostnader förskolor 4,3 mnkr, beloppet stäms av i samband
med årsbokslut
3. Kultur- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag för Sorunda ridklubb 0,43
mnkr
4. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för driftskostnaden på DÄHS (dokument och ärendehanteringssystem) 0,4 mnkr
5. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för projektet Skola näringsliv 0,375
mnkr
6. Kultur- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag för projektet Rik fritid inom
ramen 3,0 mnkr, beloppet stäms av i samband med årsbokslut

Postadress

Besöksadress

149 81 Nynäshamn

Stadshusplatsen 1

E-post: lena.henlov@nynashamn.se

Leveransadress

Telefon direkt

Mobiltelefon

Telefax

08-520 681 71

070-125 81 71

08-520 135 15
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7. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för FÖP (fördjupad översiktsplan) 0,18
mnkr
Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningen har med ledning av nämndernas uppföljningsrapporter upprättat en kommunomfattande rapport för den verksamhet som bedrivits
under perioden januari till april 2015. Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med budget. I rapporten ingår också en prognos för
helårsutfallet 2015.
Budgetuppföljning januari-april
Resultatet totalt för perioden uppgår till +66,3 miljoner kronor mot budget. Det
stora överskottet 2015 beror främst på engångsintäkter i form av reavinster i samband med omstrukturering av pensionsplacering. Tidigare placerade pensionsmedel inkl den vinst omstruktureringen gav är återinvesterade i en ny pensionsplacering.
Investeringarna under perioden uppgår sammantaget till 27,5 miljoner kronor,
varav huvuddelen upparbetats inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarområden.
Personal
Antalet anställningar omräknat till heltid (exkl vik) uppgick i april 2015 till 1 685,
vilket är 14 anställningar fler än under motsvarande period förra året.
Prognos 2015
Prognosen för helåret 2015 är ett överskott om 83,7 miljoner kronor. Detta är 63,7
miljoner bättre än det budgeterade resultatet på 20 miljoner och består främst av
engångsintäkter. Den del av intäkterna som avser reavinster på finansiella anläggningstillgångar har i sin helhet omplacerats.

Birgitta Elvås
kommunchef

Bilagor
Tertialuppföljning (T1) 1 2015

Johan Westin
ekonomichef
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§ 133
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2015/0083/041

Mål och budget 2016 – 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i den fortsatta budgetberedningen förorda Mål och
budget för år 2016 – 2019 för Nynäshamns kommun i enlighet med den politiska
majoritetens förslag från Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet.
Ärendebeskrivning
På uppdrag av den politiska ledningen bifogas förslag till Mål- och budget
2016 – 2019.
Framlagt förslag till Mål och budget 2016 – 2019 utgör en ram vilken kan komma
att justeras under den fortsatta beredningsprocessen. Förslaget kommer att tas upp
för beslut i kommunstyrelsen i oktober varefter kommunfullmäktige tar beslut på
fullmäktigesammanträdet i november.

1(1)

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
2015-06-01

Kommunstyrelsen

Mål och budget 2016 – 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i den fortsatta budgetberedningen förorda Mål och
budget för år 2016 – 2019 för Nynäshamns kommun i enlighet med den politiska
majoritetens förslag från Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet.
Bakgrund
På uppdrag av den politiska ledningen bifogas förslag till Mål- och budget
2016 – 2019.
Framlagt förslag till Mål och budget 2016 – 2019 utgör en ram vilken kan komma
att justeras under den fortsatta beredningsprocessen. Förslaget kommer att tas upp
för beslut i kommunstyrelsen i oktober varefter kommunfullmäktige tar beslut på
fullmäktigesammanträdet i november.

Birgitta Elvås
kommunchef

Johan Westin
ekonomichef

Bilaga
Mål och budget 2016 – 2019

Postadress

Besöksadress

149 81 Nynäshamn

Stadshusplatsen 1

E-post: johan.westin@nynashamn.se

Leveransadress

Telefon direkt

Mobiltelefon

Telefax

08-520 681 71

070-125 81 71

08-520 135 15

Kommunstyrelsen
Sida

FÖREDRAGNINGSLISTA

14(30)

Sammanträdesdatum

2015-06-17

§ 134
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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.

Kommunstyrelseförvaltningen

1 (2)

Sid
Ärendenummer:
Handläggare:

Kansliavdelningen

2015-05-25

Kommunstyrelsen

Uppräkning av Södertörns brandförsvarsförbunds taxa
gällande sotning och brandskyddskontroll
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.
Bakgrund
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.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på Södertörns
brandsförsvarsförbunds förslag till uppräkning av taxa enligt sotningsindex 2015.
Av Södertörns brandsförsvarsförbunds beslut framgår att förslaget är att taxorna
ska gälla från den 1 juli 2015. Med hänsyn till att första fullmäktigemötet efter att

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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ärendet anhängiggjorts är i september föreslås taxan träda ikraft den 1 oktober
2015.

Birgitta Elvås
kommunchef

Annika Fri
kanslichef

Bilagor:
1. Gällande taxa för sotning
2. Gällande taxa för brandskyddskontroll
3. Sotningsindex 2015
4. Protokollsutdrag Södertörns brandförsvarsförbund, 2015-04-24 § 23

Expedieras:
Akten
Kommunstyrelsen
Södertörns brandförsvarsförbund
För kännedom: kommunerna Botkyrka, Ekerö, Huddinge, Nacka, Nykvarn,
Haninge, Salem, Södertälje samt Tyresö
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2015/0096/004

§ 135
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.

Kommunstyrelseförvaltningen
1 (4)

Kommunarkivet

Sid
Ärendenummer:
Handläggare:

2015-05-18

Ändring av kommunens arkivreglemente
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.

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.

Beskrivning av ändringarna
1. Samrådsskyldigheten vid viktigare förändringar av arkivbildningen och
arkivvården har betonats genom att det lyfts ut till en egen paragraf, 3 § i
det nya förslaget. Ett tillägg har gjorts om att samråd även ska ske vid
införande eller ändring av IT-stöd.
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Att arkivmyndigheten i ett tidigt skede har möjlighet att påverka
förändringar i arkivbildningen leder till ökad laguppfyllnad och minskar
risken för fördyrande åtgärder i efterhand.
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att samrådsskyldigheten
även ska gälla vid organisationsförändringar. Det har lagts till i förslaget.
2. I sitt remissvar föreslår miljö-och samhällsbyggnadsnämnden att
skrivningen i 4 § om att kommunarkivet ger myndigheterna råd i
arkivvårdsfrågor ändras till att kommunarkivarien ger råd i dessa frågor.
Kommunarkivet kan bestå av flera anställda. Det vore olyckligt om endast
kommunarkivarien hade möjlighet att ge råd. Av det skälet bör
rådgivningsfunktionen inte vara knuten till en specifik tjänst. Någon
ändring har därför inte gjort i förslaget till arkivreglemente.
3. Under 5 §, om redovisning av arkiv, har ett tillägg gjorts om att
arkivbeskrivningen även ska innehålla en redogörelse av myndigheternas
arbetsuppgifter och organisation. Det är viktig information om
myndigheten som leder till större förståelse för det sammanhang i vilket
handlingarna skapas
4. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vill enligt sitt remissvar att det i 6 §
ska förtydligas om dokumenthanteringsplanerna i vissa fall kan fastställas
utan nämndbeslut.
Dokumenthanteringsplanen är ett av nämndens styrdokument. Vill miljöoch samhällsbyggnadsnämnden att förvaltningen ska fatta beslut som rör
dokumenthanteringsplanen bör man i så fall titta på möjligheten att
delegera hela eller delar av beslutanderätten. Någon ändring av
utformningen av förslaget till arkivreglemente har inte gjorts.
5. Under punkten bevarande och gallring, 8 §, har tillägg gjorts som medför
en skyldighet att förstöra gallringsbara handlingar utan dröjsmål.
Sekretessbelagda handlingar ska förstöras kontrollerat.
Sker inte gallring så snart gallringsfristen löpt ut fylls förvaltningarnas
närarkiv och datasystem snabbt med onödiga handlingar vilket skapar
dålig överblick och kostar pengar i form av utrymmen och lagringsytor.
Sekretessbelagda handlingar ska slängas i sekretesskärl.
I 8 § har det även lagts till ett stycke om myndigheternas rätt att fatta
gallringsbeslut för enskilda handlingstyper utöver det som fastställs i
dokumenthanteringsplanen.
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Syftet med tillägget är att förtydliga nämndernas möjlighet att fatta
separata gallringsbeslut. Besluten fattas främst för gamla handlingstyper
som inte längre produceras av myndigheten. Dokumenthanteringsplanen
ska bara omfatta handlingstyper som skapas i den nuvarande
verksamheten.
Skrivningen om upprättande av gallringsprotokoll i 8 § har strukits.
Syftet med gallringsprotokollen har varit att visa vilka handlingstyper som
funnits hos myndigheten och med stöd av vilken regel de gallrats. Idag har
de kommunala myndigheternas dokumenthanteringsplaner kommit att
fylla samma funktion varför kravet på gallringsprotokoll är förlegat.
6. I 9 § har tillägg gjorts som reglerar överlämnandet av arkivhandlingar
mellan kommunala myndigheter och enskilda organ.
Arkivreglementet bör omfatta hur ett överlämnande av allmänna
handlingar kan ske till företag eller andra kommuner.
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden vill att det ska framgå i 9 § att
överlämnande av handlingar ska ske efter överenskommelse och att detta
inte är valfritt.
I reglementet står att överlämnande ska ske efter överenskommelse,
kommunstyrelseförvaltningen anser inte att något ytterligare
förtydligande är nödvändigt.
7. Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden föreslår i sitt remissvar att det ska
framgå av arkivreglementet hur de olika myndigheternas ansvar ser ut
när det kommer till att vara aktförvarare.
Domstolarna förordnar aktförvarare, detta är inte en arkivfråga. Finns det
oklarheter rörande aktförvaring bör en rutin för det tas fram. Något
tillägg om det har därför inte gjorts i förslaget till arkivreglemente.

Birgitta Elvås
kommunchef

Mikaela Fernqvist
arkivarie

Bilagor:
1. Förslag till ändrat arkivreglemente
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2. Gällande arkivreglemente
3. Protokollsutdrag från barn-och utbildningsnämnden, kultur-och
fritidsnämnden samt miljö-och samhällsbyggnadsnämnden
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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.

Kommunstyrelseförvaltningen
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Sid
Ärendenummer:
Handläggare: Anna Eklund

2015-05-18

Kommunstyrelsen

Grönstrukturplan för Nynäshamns stad, beslut om samråd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att samråd av förslaget till Grönstrukturplan för
Nynäshamns stad ska ske mellan den 30 juni och 30 september 2015.
Bakgrund
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.

Birgitta Elvås
kommunchef
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§ 137

Ks § 137

2015/0142/289

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.

Kommunstyrelseförvaltningen
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Sid
Ärendenummer:
Handläggare:

Mark och Exploatering

2015-05-13
Kommunstyrelsen

Beslut om att ändra förvaltningsansvaret för fastigheterna
Yxlö 1:7 och 2:3
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.
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.
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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,

Birgitta Elvås
kommunchef

Antonio Ameijenda
mark- och exploateringschef
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§ 138

Ks § 138

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.

Kommunstyrelseförvaltningen
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Sid
Ärendenummer:
Handläggare: Birgitta Elvås

2015-05-26
Kommunstyrelsen

Ny avtalsperiod för Stockholm Business Alliance (SBA)
2016-2020
Förslag till beslut
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.

Birgitta Elvås
kommunchef

Bilagor:
Missivbrev
Avtal
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2015/0143/100

Lokal överenskommelse om samverkan avseende
arbetslösa unga
Arbetsutskottets 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.
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.

Barn- och utbildningsförvaltningen

1 (2)

Sid
Ärendenummer:
Handläggare:

2015-05-25

Kommunstyrelsen

Lokal överenskommelse om samverkan avseende
arbetslösa unga
Förslag till beslut
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
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. 1
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. 2
1

Statens offentliga utredningar, Promemoria Information om avsiktsförklaring, lokala
överenskommelser och utlysning av samverkansmedel, s. 1.
2
Statens offentliga utredningar, Promemoria Information om avsiktsförklaring, lokala
överenskommelser och utlysning av samverkansmedel, s. 2.
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En lokal överenskommelse ska upprättas i syfte att genom samverkan, utifrån
lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet genom en
utvecklad samverkan. Överenskommelsen ska gälla för alla unga i åldern 16-24 år
som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta.
Överenskommelsen tecknas mellan Arbetsförmedelingen och en eller flera
kommuner. Parterna ska gemensamt sätta upp uppföljningsbara och kvantifierbara
mål med samverkan. 3
Dua avser även att fördela statsbidrag till kommuner som ingått lokala
överenskommelser enligt fastställda riktlinjer. För att få del av statsbidraget för
genomförande av samverkansinsatser inom ramen för en befintlig lokal
överenskommelse krävs att en ansökan lämnas in till Dua senast 2015-10-31. 4
Nynäshamns kommun föreslås teckna en avsiktsförklaring med
Arbetsförmedlingen för att kunna söka statsbidrag hos Dua för att arbeta fram en
lokal överenskommelse. Statsbidraget föreslås i Nynäshamns kommun användas
till en resurs som ska arbeta med att ta fram en lokal överenskommelse om
samverkan med Arbetsförmedlingen avseende arbetslösa unga enligt
delegationens fastställda riktlinjer. Om Nynäshamns kommun tecknar en
avsiktsförklaring och arbetar fram och tecknar en lokal överenskommelse bör
kommunen för att finansiera genomförandet av de samverkansinsatser som
bestäms i den lokala överenskommelsen även söka medel för detta hos Dua.
I syfte att påverka ungdomsarbetslösheten i kommunen i en positiv riktning
föreslås Nynäshamns kommun att arbeta för att teckna en lokal överenskommelse
enligt Dua:s riktlinjer.

Birgitta Elvås
kommunchef

Christel Bäckström
tf barn- och utbildningschef

3

Charlotte Dahlbom
socialchef

Statens offentliga utredningar, Dua, Att utarbeta en lokal överenskommelse, s. 6.
Statens offentliga utredningar, Promemoria Information om avsiktsförklaring, lokala
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Svar på 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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Sid
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Handläggare: Catherine Forsberg

2015-05-26
Kommunstyrelsen

Svar på återremiss gällande medborgarförslag om broddar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås.
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. Enligt Ros Marie har det inte gått att mäta om
åtgärden sänkt antalet fallskador för Haninge.
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.
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Kommunstyrelsens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen står fast vid sitt tidigare förslag att avslå
medborgarförslaget. Kostnaden för att genomföra medborgarförslaget skulle bli
för omfattande ställt i relation till förväntade resultat.
De flesta fallolyckor sker inomhus och på plant golv. Socialstyrelsen
rekommendationer till kommuner och landsting är att ge information om och
möjligheter till styrke- och balansträning, viktigt är också att minska riskerna i det
egna hemmet när det gäller till exempel belysning, mattor och tekniska
hjälpmedel med mera. Att använda broddar anses inte vara en prioriterad åtgärd i
socialstyrelsens rekommendationer för det förebyggande arbetet.
Mycket ansvar ligger generellt på individen när det gäller att ta till sig
information, använda hjälpmedel samt hålla igång med fysisk aktivitetet och
undanröja hinder i hemmet. Men kommunen har också ett ansvar och bör fortsätta
arbeta med att aktivt informera kommuninvånarna om hur fallolyckor även kan
förebyggas.
Bra möjligheter till information finns genom de uppsökande hembesöken och via
äldrelotsen samt på seniorsäkerhetsdagen och genom kommunens Fixare.
Information ges även på kommunens äldrecentrum där det även erbjuds
kostnadsfri styrke- och balansträning. Träningsmöjligheter finns även på de olika
utegymmen.

Birgitta Elvås
kommunschef

Catherine Forsberg
folkhälsosamordnare
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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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Sid
Ärendenummer: 2015/0106/403
Handläggare: Anna Eklund

2015-05-18

Kommunstyrelsen

Yttrande över remissen Underlag till Kontrollstation 2015
för anpassning till ett förändrat klimat
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till yttrande.
Bakgrund
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”.

Rapportens viktigaste slutsatser är
• Regelverk behöver anpassas, roller och ansvar samt strategier och mål måste
tydliggöras
• Prioriterade forsknings- och utvecklingsinsatser, som fyller identifierade
kunskapsbehov inklusive långtidsövervakning, behöver finansieras
• Kunskap, beslutstöd och prognos- och varningssystem behöver göras mer
tillgängliga
• Hur kostnader ska fördelas mellan olika aktörer och hur resurser till
prioriterade åtgärder ska säkerställas, behöver klarläggas
SMHIs uppdrag har inneburit att sammanställa kunskap om nuvarande och framtida
risker och konsekvenser för samhället av ett förändrat klimat, till exempel effekter på
samhällsviktiga funktioner och människors hälsa. Hänsyn har tagits till EU:s strategi
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för klimatanpassning. Arbetet har bedrivits i bred samverkan med myndigheter,
kommuner, forskare, branschorganisationer och andra näringslivsrepresentanter.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter på remissen
Rapporten tar ett helhetsgrepp på klimatanpassningsarbetet på ett mycket konkret och
tydligt sätt. Indelningen i kapitel är logisk och heltäckande. Beskrivningarna av de
olika sektorernas förutsättningar, utmaningar, brister och de förslag till åtgärder som
ges, redovisas på ett mycket lättfattligt sätt.
Det är bra att man poängterar att regelverk, roller, ansvarsfördelning samt hur
kostnader ska fördelas mellan olika aktörer behöver ses över. Det är något som bör
göras på nationell, regional och lokal nivå.
Tredje kapitlet, Syntes av förslag för att klimatanpassa Sverige, sammanfattar
förslagen som läggs fram i rapporten och kan enligt SMHI ses som en färdplan för att
säkerställa klimatanpassningen. Sammanfattningen kompletteras i övriga kapitel med
mer specifika förslag för respektive område som till exempel styrning och ramverk,
beredskap, behov av klimatanpassning inom olika sektorer, information,
forskningsvärldens roll samt kunskapsstöd till olika delar av samhället. Förslagen,
både i syntesen och de mer specifika i varje kapitel, är tydliga, konkreta och enkelt
formulerade.
Det är bra att man presenterar de av EU:s struktur- och investeringsfonder som kan
vara lämpliga finansieringskällor. Sveriges kommuner och länsstyrelser har hittills
inte utnyttjat dessa för anpassningsåtgärder i någon större utsträckning och
förhoppningsvis ökas vetskapen om dessa.
Länsstyrelserna föreslås få ett regionalt samordningsansvar för
klimatanpassningsarbetet i länen. I det arbetet ingår stöd till och samordning mellan
kommuner och andra aktörer i länet, samt samordning med nationella myndigheter.
Länsstyrelserna ska följa upp sina handlingsplaner, samt bidra till nationell
rapportering och uppföljning. Nynäshamns kommun ser positivt på länsstyrelsens
samordningsansvar, det sammanfaller väl med det efterfrågade långsiktiga arbetet
med klimatanpassning.
Det är bra att man belyser problematiken kring risken för konflikter mellan plan- och
bygglagen och miljöbalken. Rapporten uppmärksammar att ”flera kommuner
upplever i detta sammanhang att mandatet för hur klimatanpassning ska vägas
gentemot exempelvis vattennära exploatering och bostadsbyggande är oklart.” Det är
viktigt att uppmärksamma de brister och målkonflikter som finns i lagar och olika
myndigheters regelverk.
Samtidigt pekar man på behovet av förslag på hur klimatanpassningsarbetet ska
finansieras både nationellt såväl som lokalt, och att klimatanpassning bör genomsyra
befintliga processer och styrdokument.
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Inom det kommunala uppdraget ryms många sektorer som påverkas och har behov av
klimatanpassning. Därför är föreslaget stöd i form av finansiering av en tidsbegränsad
samordnande funktion på kommunerna positivt. Samtidigt är det mycket angeläget att
staten ser och tar sin samordnande roll och inte lämnar frågor att lösas av Sveriges
290 kommuner, det är inte resurseffektivt. Rapporten är föredömligt tydlig kring
vilken aktör som lämpligen bör samordna respektive sektors klimatanpassning.

Sammanfattningsvis anser Nynäshamns kommun rapporten stämmer väl överens
med kommunens behov och syn på hur vägledning och insatser bör prioriteras.

Birgitta Elvås
kommunchef

Anna Eklund
planeringschef
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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.

Kommunstyrelsen
Sida

FÖREDRAGNINGSLISTA

24(30)

Sammanträdesdatum

2015-06-17
Ks § 142
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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Sid
Ärendenummer: KS/2015/0110/770
Handläggare: Yvonne Persson

2015-05-26
Kommunstyrelsen

Svar på Remiss DS 2015:18 Patientrörlighet inom EES –
vissa kompletterande förslag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande.
Bakgrund
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:
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•
•
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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.

Ärendet
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.
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Förvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att överlämna svar på remiss ”DS
2015:18 Patientrörlighet inom EES- vissa kompletterande förslag” enligt förslaget
till Socialdepartementet.

Birgitta Elvås
kommunchef

Yvonne Persson
jurist/utredare

Bilagor:
Remiss DS 2015:18 Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag
Socialförvaltningens yttrande: Remiss – Ds 2015:18 Patientrörlighet inom EES –
vissa kompletterande förslag, daterad 2015-05-11.
Expedieras:
Socialdepartementet
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§ 143
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.

Kommunstyrelseförvaltningen
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Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss om utredning om
matchningsanställningar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till yttrande över remiss om utredning
om matchningsanställningar.
Sammanfattning
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 1 ska kunna
finnas på hela arbetsmarknaden.
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Kundföretag är enligt utredningens förslag de företag för vilken arbetstagare som hyrs ut av
bemanningsföretag/matchningsaktörer arbetar.

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

Ärendebeskrivning
Nynäshamns kommun har fått inbjudan till att lämna synpunkter över utredningen
om matchningsanställningar som överlämnats till Arbetsmarknadsdepartementet.
Remissvaren ska ha kommit in senast den 30 juni 2015.
Inom kommunens organisation har avdelningar som främst berörs av förslaget
bjudits in att lämna synpunkter på betänkandet. Synpunkter har inkommit från de
ansvariga för näringslivsfrågor på kommunstyrelseförvaltningen och
arbetsmarknads- och utvecklingscentrum på socialförvaltningen och
sammanställts av kommunstyrelseförvaltningen. Underrubrikerna till avsnittet
synpunkter är de som används i utredningen.
En sammanfattning av förslag om matchningsanställningar bifogas som
beslutsunderlag.
Förvaltningens synpunkter
Nynäshamns kommun anser att det är av stor vikt att arbetssökande som stått
utanför arbetsmarknaden en längre tid får kvalificerat stöd för att de ska hitta nya
vägar till arbete, vilket förslaget om matchningsanställningar syftar till.
Kommunen ser positivt på alla möjligheter som medför att långtidsarbetssökande
individer kommer vidare ut i arbete.
Utformningen
Nynäshamns kommun ser positivt på initiativet om matchningsanställningar. Det
är ett nytt angreppssätt för att hitta vägar in på arbetsmarknaden för personer som
har varit utanför arbetsmarknaden under en lång tid. Kommunen bedömer att
förslagen i utredningen kan medföra att fler individer kommer ut i arbete. Men att
det först behöver 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.
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Anställning
Kommunen stöder förslaget att matchningsanställningar införs på försök i form av
ett arbetsmarknadspolitiskt program. Utredarens ambition att harmonisera
regelverket för matchningsanställningar med redan befintliga regler är lovvärd.
Nynäshamns kommun anser till skillnad från utredningen att insatsens
anställningsform ska kvalificera för a-kassans arbetsvillkor. Om individen inte har
fått arbete efter matchningsanställningens slut, finns i annat fall risken att
kommunen får överta arbetslöshetsförsäkringens roll och stå för kostnaderna för
det genom försörjningsstöd. Kommunen vill betona att det är viktigt att säkerställa
att individen efter avslutad insats, om den inte leder till anställning, kan ta del av
andra befintliga insatser riktade till arbetslösa, som utredningen föreslår,
alternativt a-kassa.
Uthyrning
Nynäshamns kommun stödjer förslaget att kundföretagen/arbetsgivarna ska kunna
finnas på hela arbetsmarknaden, dvs. i alla sektorer, branscher och ett brett
spektrum av yrken. Kommunen bedömer att det är positivt att personerna inom
matchningsanställningen ska utföra riktiga arbeten och inte konstruerade
arbetsuppgifter. Det resulterar i att individer får kontakter med arbetsgivare och
därmed möjligheter till arbetslivserfarenhet och även kompetenshöjande insatser
som gör dem mer attraktiva på arbetsmarknaden.
Nynäshamns kommun vill lyfta fram att det är av stor vikt att under
försöksperioden säkerställa att matchningsanställningen inte skapar
undanträngningseffekter på den befintliga arbetsmarknaden. Kundföretagen som
erbjuds matchningsanställningar ska ha ett reellt arbetskraftbehov, dock finns
inget krav på anställning eller arbetsgivaransvar och kostnaden för
matchningsanställningen är subventionerad. Utredningen gör bedömningen att
risken för undanträngning är liten men detta bör bevakas i kommande
utvärderingar och säkerställas att dessa undanträngningseffekter inte uppstår.
Vidare konstaterar utredningen att matchningsanställningen ska vara enkel för
arbetsgivarna. 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.
Kompetensutveckling
Enligt SCB:s arbetsmarknadsstatistik är personer med låg utbildningsnivå
överrepresenterade i gruppen långtidsarbetslösa. 2 Kommunen stödjer därför
förslaget att deltagarna ska få kompetensutveckling en del av den anvisade tiden
för att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden.

2

SCB:s arbetskraftundersökning (AKU) Arbetslöshet efter utbildningsnivå 2014
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Matchningsaktörer
Utredningen föreslår att utse matchningsaktörer 3 genom upphandling i enlighet
med Lagen om offentlig upphandling (LOU). Kommunala
arbetsmarknadsverksamheter skulle kunna fungera som matchningsaktörer, men
är enligt kommunallagens bestämmelser förhindrade att delta i denna typ av
upphandlingar. Kommunen vill därför föreslå att det utreds om kommunala
arbetsmarknadsverksamheter skulle kunna ges rollen som matchningsaktörer.
Anvisning
Nynäshamns kommun stödjer förslaget om anvisning vilket innebär att
Arbetsförmedlingen ska ansvara för urvalet av deltagare i
matchningsanställningen. Målgruppen är personer som tidigare under
arbetslöshetsperioden har prövats mot arbetsmarknaden genom deltagande i jobboch utvecklingsgarantins två första faser. Nynäshamns kommun instämmer i
utredningens bedömning att merparten av kommunens målgrupp för
arbetsmarknadsinsatser för personer med försörjningsstöd står längre ifrån
arbetsmarknaden än målgruppen för matchningsanställning. Förslaget pekar i
riktningen att endast en mindre andel personer med försörjningsstöd kan komma i
fråga för målgruppen för matchningsanställningar.
Kontroll och uppföljning av matchningsaktörer
Utvecklingsrådet ges i utredningen en viktig roll vad gäller till exempel
arbetsmiljöfrågor. Utvecklingsrådets roll och arbetssätt behöver förtydligas och
utformas i dialog med arbetsmarknadens parter.
Utvärdering
Den genomförda utredningen föreslår att matchningsanställningar initialt
genomförs i en begränsad försöksverksamhet. Nynäshamns kommun delar
bedömningen att försöksverksamhet är att föredra inledningsvis. Då finns
möjligheter att utvärdera effekterna ytterligare och säkerställa att de
effektmål/resultat man vill uppnå verkligen uppnås med initiativet. Det framgår
inte tydligt av utredningen vilken instans som ska ansvara för upprättande av de
effektmål som ska styra insatsen. Förslagsvis utses en huvudansvarig för detta
innan försöksverksamheten startar.
Kommunal verksamhet och sociala företag
Nynäshamns kommun genomför, liksom de allra flesta kommuner
arbetsmarknadspolitiska insatser till arbetssökande med ekonomiskt bistånd.
Kommunen delar utredarens uppfattning att kommunala
arbetsmarknadsverksamheter med goda kunskaper och erfarenheter inom området
skulle kunna bidra med förberedande insatser för deltagare som ska anvisas till
matchningsanställning.
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Exempelvis bemanningsföretag, rekryteringsföretag, omställningsföretag, sociala företag och
utbildningsföretag.
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Det övergripande syftet med matchningsanställningar är att hitta nya vägar till
arbete för de som varit arbetslösa långa perioder. Om matchningsanställningarna
kommer att få den effekten långsiktigt är i dagsläget svårt att uttala sig om.

Birgitta Elvås
kommunchef

Susanne Wallgren
utredare

Bestlutsunderlag
Sammanfattning av utredningen Matchningsanställningen – nya vägar till jobb (A
2014:D), kommunstyrelseförvaltningen, 2015-05-13
Missiv till utredning om matchningsanställningar, Arbetsmarknadsdepartementet
2015-03-25
Länk till hela utredningen Matchningsanställningen – nya vägar till jobb (A 2014:
D) på regeringens webbplats: http://www.regeringen.se/sb/d/20087/a/255805
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Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottetse protokoll 2015-06-02 §§ 59-75.
Landsbygdsutskottets protokoll 2015-06-03 §§ 18-22.
Ekonomichefen har beslutat att Nynäshamns kommun genomför upplåning av 300
miljoner kronor och att upplåningen görs hos Kommuninvest AB. 2014/0051/04917.
Ekonomichefen har beslutat att
Nynäshamns kommun att försälja pensionsobligation, lån 3420 samt lån A241.
Nynäshamns kommun att placera 200 mkr i trendidex 1 och 2 med riskkontroll,
utgiven av Nordea med en löptid på 7 år. Resterande placeras i en
obligationsportfölj med förfall över de nästkommande åren. 2011/0095/040-11.
Säkerhetschefen har avgett yttrande över ansökningar till hemvärnet,
2015/0003/009-143 och 2015/0003/009-154.
Kommunchefen har förordnat Anna Eklund till tillförordnad kommunchef
20 maj-24 maj 2015. 2015/0012/022-5.
Folkhälsosamordnaren har beslutat att bevilja föreningen Attention Nynäshamn
5 000 kronor av folkhälsomedlen. 2015/01117/449-2.
Folkhälsosamordnaren har beslutat att avslå Nynäshamnskretsen av Sällskapet
Trädgårdsamatörernas ansökan om 19 000 kronor från folkhälsofonden.
2015/0100/449-2.
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Skrivelser och beslut
KS2015/0137/191-1
Länsstyrelsen - Rapport från inspektion hos Södertörns överförmyndarnämnd den
5 februari 2015
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Cirkulär
15:16 Övergångsbestämmelser för lärare och förskollärare som saknar
legitimation upphör den 30 juni 2015.
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