PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2017-11-29

Plats och tid
Kommunhuset Nynäshamn, sammanträdesrum: Örngrund 2017-11-29 kl. 13.00-14.00
Beslutande
Patrik Isestad (S), ordförande
Daniel Adborn (L)
Harry Bouveng (M)

Övriga deltagare
Tommy Fabricius kommundirektör, Mikael Gustafsson tf planeringschef, Christian Wigren tf
kanslichef, Eva Ryman sekreterare
Paragrafer
§§ 191-202
Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen 2017-12-04
kl 14.00
Underskrifter

Patrik Isestad
ordförande

Harry Bouveng (M)
justerare

Eva Ryman
sekreterare

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2017-11-29
Anslaget sätts upp: 2017-12-04
Anslaget tas ned: 2017-12-26
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen
Underskrift

Utdragsbestyrkande
Eva Ryman

Sida 1

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida 2

Sammanträdesdatum 2017-11-29

Innehållsförteckning

Sida

§ 191

Förslag till intentionsavtal med staten ang Segersäng

§ 192

Remiss – anläggande av hamn vid Norviksudden

§ 193

Förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning

§ 194

Remiss Offentliga rum - förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin

7

§ 195

Yttrande över förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen

9

§ 196

Överenskommelse om samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden

11

§ 197

Internkontrollplan kommunstyrelseförvaltningen 2017

12

§ 198

Deltagande SKL Nationellt projekt

14

§ 199

Kompetensmiljonen - Ansökan för kompetenshöjande åtgärder i syfte att
utveckla kommunens verksamheter, 31 oktober 2017

15

§ 200

Förslag till åtgärder inför budgetår 2018

§ 201

Förslag om att införa en avgift på turbundna resor till och från daglig verksamhet
och dagverksamhet

§ 202

Yttrande – Ansökan om ändring av gällande tillstånd till miljöfarlig verksamhet,
AGA Gas

Justerarsignaturer

3

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-11-29

§ 191/17

2017/0410/422

Förslag till intentionsavtal med staten ang Segersäng
Arbetsutskottet diskuterar beslutsprocessen för intentionsavtalet.
_____

Justerarsignaturer
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§ 192/17

2017/0447/200

Remiss – anläggande av hamn vid Norviksudden
Tf planeringschef Mikael Gustafsson informerar om remissen. Förslag till yttrande kommer att tas
fram till kommunstyrelsens sammanträde den 13 december.
_____
Kopia: Akten
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§ 193/17

Dnr KS/2017/0238/209-4

Förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Sammanfattning
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska varje kommun anta
riktlinjer för bostadsförsörjningen. Tidigare har riktlinjerna varit en del av översiktsplanen men
då lagen har ändrats ska den presenteras i ett separat dokument. Arbetet har pågått sedan 2016
och består av riktlinjer kopplade till de övergripande kommunmålen samt en underlags- och
analysdel som har undersökt det demografiska läget kopplat till bostadsbehov.
Bakgrund
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska varje kommun anta
riktlinjer för bostadsförsörjningen. Syftet är att skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska
kunna leva i goda bostäder. Det är också syftet att främja att ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur
utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) när det gäller det allmänna
intresset för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
Arbetet har pågått sedan hösten 2016 och skett i samarbete mellan förvaltningarna. Under
vintern hölls workshops och intervjuer, och under sensommaren har Länsstyrelsen och
kommunens förvaltningar haft möjlighet att yttra sig. Länsstyrelsen efterfrågade några
förtydliganden, men hade i övrigt ingenting att erinra mot förslaget.
Ärendet
Riktlinjer för bostadsförsörjning består av två delar. Den första delen, Riktlinjer och mål, tar
avstamp i de nio kommunövergripande målen. Var och ett av de kommunala målen, förutom mål
3 och 4, kopplas till ett eller fler kommunala mål för bostadsförsörjning. Totalt redovisas 21
bostadsförsörjningsmål, vilka presenteras i tabellform och är kopplade till nationella och
regionala mål för bostadsförsörjning, infrastruktur och miljö.
De 21 bostadsförsörjningsmålen har stor bredd och berör olika kommunala förvaltningar och
bolag. Till varje mål finns tydliga och mätbara åtgärder och för var och en av åtgärderna anges
ansvarig funktion och nämnd. Både mål och åtgärder är i många fall hämtade från redan antagna
dokument, som översiktsplan, miljömål, handelspolicy eller äldrepolitiskt program. I de fall
målen är nya är detta tydligt redovisat i tabellen.
Den andra delen, Underlag och analys, innehåller en analys av det demografiska läget i
kommunen idag och hur läget förväntas se ut fram till 2030. Vad som utmärker det demografiska
läget är dels den stora befolkningsökningen, dels kommunens åldrande befolkning.
Justerarsignaturer
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§ 193/17
Kommunen har under de senaste tio åren haft en befolkningsökning. Befolkningen har ökat med
som minst ca 150 och som mest ca 450 personer per år. Totalt har Nynäshamns kommun växt
från 24 648 personer år 2005 till 27 750 personer år 2016. Orsaken till den växande befolkningen
har i huvudsak varit ett positivt flyttnetto (antalet inflyttade minus utflyttade) till kommunen.
Vid utgången av 2015 var 22 % av kommunens invånare 65 år eller äldre, vilket är aningen
högre jämfört med övriga landet. Kommunens genomsnittliga ålder ökar dessutom i förhållande
till rikets. Åldersförändringarna beror på att befolkningen lever längre samtidigt som de som
flyttar till kommunen är över rikets beräknade snittålder.
Underlaget innehåller också en analys av bostadsmarknaden i regionen och i kommunen.
Materialet grundar sig på den regionala Bostadsmarknadsenkäten som kommunen årligen
besvarar. Analysen visar att hela Stockholmsregionen har brist på bostäder. Behovet är störst av
små hyreslägenheter och mellanstora bostadsrätter.
Bostadsbristen är även stor i Nynäshamn. Nynäshamnsbostäder AB uppger att de har mellan
200-300 sökande på varje lägenhet. Samtidigt befinner sig kommunen i en utvecklingsfas och
bara mellan 2012 och 2015 hade antalet bostäder ökat med ca 525 bostäder till ca 12 275.
Analysen visar att det råder och fortsättningsvis kommer att råda brist på mellanboenden, LSSboenden och billiga lägenheter.
Uppföljningen av riktlinjerna kommer, i enlighet med lagkraven, ske minst en gång per
mandatperiod. Även underlag och analys, som ligger till grund för riktlinjerna, kommer att
revideras i samband med att riktlinjerna aktualitetsprövas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning.
_____

Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida 7

Sammanträdesdatum 2017-11-29

§ 194/17

Dnr KS/2017/0398/519-2

Remiss Offentliga rum - förslag på komplettering till
Framkomlighetsstrategin
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att svara på remissen enligt nedan.
Bakgrund
Stockholms stad har tagit fram en komplettering till sin framkomlighetsstrategi med titeln
Offentliga rum. Dokumentet ska fördjupa framkomlighetsstrategins tredje inriktning: ”Vägarna
och gatornas roll som attraktiva platser ska förstärkas genom att förbättra gångvänligheten i
staden”. Det är den inriktning som berör vistelse snarare än rörelse.
Nynäshamns kommun har bjudits in att lämna ett remissyttrande.
Ärendet
Dokumentet syftar till att lyfta och utveckla de offentliga rummens, och då särskilt gatornas,
funktion som vistelseplatser. Det är idag inte en självklarhet – ofta behandlas gatorna som enbart
transportinfrastruktur och det finns risk att glömma deras viktiga roll i stadslivet och deras värde
i invånarnas fritid. Med en helhetsbild på de offentliga rummens funktioner kan vi bättre förstå
och planera för vistelse och möten. Förvaltningen ser därför dokumentet som del av en glädjande
utveckling och uppskattar att Stockholms stad påbörjar detta viktiga undersökningsarbete.
De fem planeringsprinciperna är väl avvägda och täcker in viktiga perspektiv. De kan dock på
flera ställen bli tydligare, gärna med hjälp av exempel från olika platser.
Under princip 1, Planeringen ska stärka gatans roll som vistelseplats står till exempel att
prioriteringar mellan olika funktioner ska bli tydligare och att vissa funktioner kommer att
behöva prioriteras bort. Det hade varit intressant med exempel utifrån vilka principer en sådan
prioritering skulle kunna ske samt vilka funktioner som skulle kunna prioriteras bort.
Under princip 2 står att ”delar av ytterstaden står inför en omfattande omvandling och då finns
potential att knyta samman det offentliga rummet bättre. Stråk för gående och cykel kan också
användas för att öka konnektiviteten och möjligheten till stadsliv i lokala centrum.” Även här
skulle exempel vara av nytta. Hur kan ytterstadens offentliga rum knytas samman bättre? Hur
kommer man tillrätta med inbyggda barriärer i stadsrummet i form av till exempel motorleder?
Finns det konflikter mellan ett sammanhållet gatunät och bevarandet av större grönområden, och
hur ska man i så fall hantera dem? Och hur skapar man fungerande stråk i en stadsmiljö som inte
är planerad för sådana?
Under princip 3 anges att lyckade offentliga miljöer är ojämnt fördelade över staden. Här skulle
en översiktlig kartläggning vara till nytta. Var finns de lyckade respektive mindre lyckade
miljöerna? Var finns stor förbättringspotential?
Justerarsignaturer
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Vidare skulle kommunen gärna se ett utökat resonemang kring det grundläggande axiom som
finns på sida 6: den bästa trafikplanen är en bra stadsplan. Vad har till exempel tätheten för
betydelse för att skapa levande och aktiva offentliga rum? Även avsnittet ”offentliga rum är till
för alla” är löst hållet. Här skulle man kunna lyfta stadens trygghetsmätning, som visar på
väldiga skillnader mellan olika stadsdelar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att svara på remissen enligt nedan.
_______
Kopia: Akten
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§ 195/17

Dnr KS/2017/0405/219-2

Yttrande över förslag till kulturstrategi för
Stockholmsregionen
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande över kulturstrategi för
Stockholmsregionen, samt att yttrandet ska skickas till Stockholms läns landsting.
Bakgrund
Nynäshamns kommun har bjudits in att lämna synpunkter på Stockholms läns landstings förslag
till kulturstrategi för Stockholmsregionen. Kommunens remissvar ska vara Stockholms läns
landsting tillhanda senast den 15 december 2017. Det ankommer på kommunstyrelsen
enligt 20 § i kommunstyrelsens reglemente att avge yttrandet.
Ärendet
Stockholms läns landsting, SLL, har arbetat fram ett förslag till kulturstrategi för
Stockholmsregionen. Strategin är tänkt att fungera som ett vägledande dokument för både
landstinget, regionala och lokala aktörer. Kulturstrategin ska ge vägledning i det övergripande
arbetet med kulturfrågor och avser att tydliggöra både landstingets roll som regional
kulturpolitisk aktör och att peka ut kulturpolitiska utvecklingsområden. Strategin är även tänkt
att fungera som ett stöd och inspiration till kommuner i deras arbete med långsiktiga planer och
kulturutveckling.
Strategins genomförande är kopplat till genomförandet av RUFS 2050, vilket innebär att
strategin ska bidra till att uppnå målen i RUFS 2050. I Stockholmsregionen saknas dock en
struktur för formaliserad dialog och samverkan mellan aktörer inom kulturområdet vilket SLL
bedömer är en viktig förutsättning för genomförandet av kulturstrategin. SLL kommer därför att
initiera en process för att ta fram en sådan struktur.
Målen som föreslås i RUFS 2050 bildar utgångspunkten för de mål som kulturstrategin omfattar.
Kulturstrategins mål är:
• Kulturupplevelser, möten och bildning bidrar till en god livsmiljö i en tillgänglig region.
• Kulturen stärker demokratin i en öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region.
• Kulturdriven tillväxt och det kreativa företagandet bidrar till en regional utveckling i en
ledande tillväxt- och kunskapsregion.
• Kultur och kulturmiljö bidrar till att skapa en hållbar utveckling i en resurseffektiv och
resilient region.
SLL:s förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen remitterades till kultur- och
fritidsnämnden, som den 10 november 2017 inkom med ett remissyttrande.
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Kultur- och fritidsnämnden ser en inspiration i strategin då den belyser områden som kultur- och
fritidsnämnden kan utveckla ytterligare. Det avser kulturarv, barn och ungas möjlighet att
uppleva och utöva kultur, tillgänglighet, främja kvalitet, digital kompetens samt
medborgardialoger. Kultur- och fritidsnämnden har dock uppmärksammat att en del av
innehållet i kulturstrategin kräver samverkan med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
gällande planprocesser, kulturmiljöer och kulturarv.
Avsnitt 4.4 i förslaget till kulturstrategi, som handlar om att använda kulturmiljöer som resurs i
samhällsplaneringen, berör miljö- och samhällsbyggnadsnämndens stadsbyggnadsavdelning.
Yttrande från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inte hunnit inhämtas. Avsnittet har
istället stämts av med stadsbyggnadschefen som inte hade några synpunkter.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Strategins mål ligger i linje med Nynäshamns kommuns mål som stadgas i Mål och budget, samt
i kommunstyrelsens, miljö- och samhällsbyggnadsnämndens och kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsplaner.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer, utifrån kultur- och fritidsnämndens yttrande, att
strategin uppfyller syftet att fungera som ett stöd och inspiration till kommuner i deras arbete
med långsiktiga planer och kulturutveckling. Kommunstyrelsen har i övrigt inga synpunkter på
SLL:s förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande över kulturstrategi för
Stockholmsregionen, samt att yttrandet ska skickas till Stockholms läns landsting.
________
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida 11

Sammanträdesdatum 2017-11-29

§ 196/17

Dnr KS/2017/0451/139-2

Överenskommelse om samverkan om nyanländas
etablering på arbetsmarknaden
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ingå överenskommelse med Tyresö kommun, Haninge kommun,
Samordningsförbundet Östra Södertörn samt med Arbetsförmedlingen Östra Södertörn om
fördjupad samverkan för nyanländas etablering.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna överenskommelsen.

Bakgrund
Delegationen unga och nyanlända till arbete (DUA) har i uppdrag att fördela stadsbidrag till
kommuner. Uppdraget regleras i förordning (2015:502) om viss samverkan om unga och
nyanlända. Den aktuella utlysningen avser överenskommelser om fördjupad samverkan i syfte
att effektivisera nyanländas etablering i arbetslivet enligt av DUA presenterad modell. Bidrag
kan sökas av kommuner som har för avsikt att ingå en överenskommelse med
Arbetsförmedlingen om fördjupad samverkan i syfte att effektivisera nyanländas etablering i
arbetslivet.
Den 20 juni 2017 ansökte Nynäshamns kommun, genom socialnämnden, om det aktuella
stadsbidraget för att tillsammans med Haninge och Tyresö kommun ingå en överenskommelse
med Arbetsförmedlingen. Ansökan beviljades av myndigheten den 3 juli 2017 med 150 000
kronor. Enligt beslutet från DUA ska kommunen senast den 31 december 2017 ingått en
överenskommelse med Arbetsförmedlingen om fördjupad samverkan om nyanlända och
överlämnat överenskommelsen till DUA.
Totalt har de tre kommunerna beviljats medel från DUA för insatser på 600 000 kronor. Utöver
detta har Samordningsförbundet Östra Södertörn bidragit med 150 000 kronor.
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Ärendet
På Samordningsförbundets ledningsgrupp den 16 augusti 2017 beslutades att Haninge,
Nynäshamn och Tyresö kommun skulle gå samman och teckna överenskommelse med
Arbetsförmedlingen Östra Södertörn och med Samordningsförbundet Östra Södertörn om en
fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Under hösten 2017 har
ett gemensamt kartläggnings- och analysarbete genomförts i de tre kommunerna, vilket har
mynnat ut i det aktuella förslaget till överenskommelse om samverkan. I överenskommelsen
föreslår parterna att fokus ska ligga på tre yrkesspår för etablering inom branscherna
barnomsorg, vård- och omsorg samt tak/betong och träarbete. Yrkesspåren för etablering har
valts ut efter branscher med personalbehov både regionalt och lokalt på lång och kort sikt,
målgruppens förutsättningar samt kommunernas befintliga kursutbud. I de fall föreslagen
överenskommelse godkänns av samtliga parter kommer medlen från DUA att användas för att
starta upp de tre yrkesspåren i samverkan.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
I och med att kommunen beviljades statsbidrag från delegationen för unga och nyanlända
(DUA) för att ingå en samverkansöverenskommelse med Arbetsförmedlingen har kommunen
förpliktat sig att ingå denna form av överenskommelse innan den 31 december 2017.
Överenskommelsen ska undertecknas av respektive kommunstyrelsens ordförande,
Arbetsförmedlingens kontorschef samt av Samordningsförbundets styrelseordförande.
Kommunstyrelseförvaltningen är positiv till den föreslagna samverkan mellan de tre
kommunerna, Arbetsförmedlingen Östra Södertörn och Samordningsförbundet Östra Södertörn
och till överenskommelsens innehåll och föreslår kommunstyrelsen att besluta om att ingå den
föreslagna överenskommelsen samt att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att
underteckna den.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ingå överenskommelse med Tyresö kommun, Haninge kommun,
Samordningsförbundet Östra Södertörn samt med Arbetsförmedlingen Östra Södertörn om
fördjupad samverkan för nyanländas etablering.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna överenskommelsen.
_____
Kopia: Akten
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§ 197/17

Dnr KS/2017/0455/007-1

Internkontrollplan kommunstyrelseförvaltningen 2017
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelseförvaltningens förslag till internkontrollplan för
kommunstyrelsen 2017.
Ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till internkontrollplan. Det kommunövergripande reglementet
för budgetansvar och internkontroll är antaget av kommunfullmäktige och innebär att varje nämnd
och styrelse ska upprätta en internkontrollplan årligen. Syftet med intern kontroll är att säkra en
effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. I internkontrollplanen framgår vad som ska
kontrolleras, av vem och när det ska redovisas till nämnden.
Bakgrund
Framtagandet av internkontrollplanen grundar sig på en riskanalysmall där de rutiner/processer med
högst risk läggs till internkontrollplanen. Riskanalysen är gjord tillsammans med avdelningschefer
och medarbetare på förvaltningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelseförvaltningens förslag till internkontrollplan för
kommunstyrelsen 2017.
________
Kopia: Akten
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§ 198/17

Dnr KS/2015/0246/026-15

Deltagande SKL Nationellt projekt
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att lägga kommundirektörens beslut rörande deltagande i fas 2 i SKL
Nationellt projekt till handlingarna.
Bakgrund
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni i år fattades beslut om att ge uppdraget till
kommunstyrelseförvaltningen att utreda om erbjudandet från SKL är intressant för kommunens
fortsatta arbetsmiljöarbete.
Erbjudandet från SKL innebär att kommunen deltar i ett nationellt projekt tillsammans med ett
antal andra kommuner för att utveckla och pröva metoder som syftar till att minska sjukfrånvaro.
Metodutvecklingen innebär insatser som Hälsosluss, Agilt chefsstöd och Beslutsstöd till ledning
och HR. Målgrupperna för metodstödet är anställda i riskgrupp samt chefer och arbetsplatser
med hög sjukfrånvaro. SKL vill även tillsammans med kommunerna undersöka möjlig extern
finansiering genom så kallad socialt utfallskontrakt. Projektet är uppdelat i tre faser, där
kommunen redan deltagit i fas 1 vilket inneburit analys av sjukfrånvaro.
Erbjudandet till Nynäshamns kommun innebar i fas 2 och fas 3 följande:

‒ Fas 2 - stöd att kontraktera insatser för att minska sjukfrånvaro genom en nationell upphandling
‒ Fas 3 - möjlighet att medverka i planering, implementering och utvärdering av insatserna under
tre år med förändringsledningsstöd och extern finansiering inom ramen för ett socialt
utfallskontrakt
Formellt beslut om deltagande i fas 2 skulle fattas av kommunstyrelsen senast i slutet av år 2017.

Den 30 september framkom förändrade förutsättningar för fas 2 och fas 3 i den nationella
upphandling som SKL skulle genomföra. De förändrade förutsättningarna medförde följande:
‒ Inget ramavtal tecknas av SKL.
‒ Kommunen är avtalspart i upphandlingen och tecknar avtal med leverantörer.
‒ Sakliga skäl behövs för att avbryta upphandlingen.
Utifrån de förändrade förutsättningarna begärde SKL senast den 19 oktober besked från
kommundirektör om deltagande i fas 2. Deadlinen medförde att frågan om beslut om deltagande inte
kunde återföras till kommunstyrelsen.
Med utgångspunkt i de förändrade förutsättningarna i upphandlingen och deadline från SKL fattade
kommundirektören beslut den 18 oktober om att inte delta i fas 2 i SKL Nationella projekt.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga kommundirektörens beslut rörande deltagande i fas 2 i SKL
Nationellt projekt till handlingarna.
_______
Kopia: Akten
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§ 199/17

Dnr KS/2017/0394/026-7

Kompetensmiljonen - Ansökan för kompetenshöjande åtgärder i syfte
att utveckla kommunens verksamheter, 31 oktober 2017
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja medel till följande ansökningar inom
kompetensmiljonen:
-

KS/2017/0394/026-1 Utveckling av förhållningssätt, bemötande och samtalsmetodik med
36 000 kr.
KS/2017/0394/026-2 Kurs om flerspråkighet med 6 100 kr.
KS/2017/0394/026-3 Utveckling av förhållningssätt och samtalsmetodik med 37 500 kr.
KS/2017/0394/026-4 Studiebesök i syfte att utveckla arbetet inom Ung fritid med 40 000 kr.

Arbetsutskottet beslutar att återremittera förslaget om motiverande samtal för effektivisering av
förändringsprocessen.

Ärendet
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-11-16.
Inför årets fjärde ansökansperiod till kompetensmiljonen har fem ansökningar från förvaltningarna
lämnats in. Ansökningarna uppgår till sammanlagt 207 100 kr. Kvarstående medel att fördela för
2017 är 291 440 kr.
Socialförvaltningen har ansökt om medel angående:
- KS/2017/0394/026-1 Utveckling av förhållningssätt, bemötande och samtalsmetodik –
36 000 kr.
- KS/2017/0394/026-3 Utveckling av förhållningssätt och samtalsmetodik – 37 500 kr
- KS/2017/0394/026-5 Motiverande samtal för effektivisering av förändringsprocessen –
87 500 kr
Barn- och utbildningsförvaltningen har ansökt om medel angående:
- KS/2017/0394/026-2 Kurs om flerspråkighet – 6 100 kr
- KS/2017/0394/026-4 Studiebesök i syfte att utveckla arbetet inom Ung fritid – 40 000 kr

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

KS/2017/0394/026-1 Utveckling av förhållningssätt, bemötande och samtalsmetodik med
36 000 kr.
KS/2017/0394/026-2 Kurs om flerspråkighet med 6 100 kr.
KS/2017/0394/026-3 Utveckling av förhållningssätt och samtalsmetodik med 37 500 kr.
KS/2017/0394/026-4 Studiebesök i syfte att utveckla arbetet inom Ung fritid med 40 000 kr.
KS/2017/0394/026-5 Motiverande samtal för effektivisering av förändringsprocessen med
87 500 kr.

Exp: Socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, HR-avd handläggaren
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§ 200/17

KS/2017/0462/040

Förslag till åtgärder inför budgetår 2018
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att:
1. utreda om kommunen bör följa SKL:s nivå gällande PO-pålägg och lyfta av och i
särskild ordning redovisa det påslag som görs i kommunen för att finansiera interna
kostnader,
2. se över de kostnader som kommunen har för datorer och IT-stöd och undersöka
möjligheten att införa olika prisnivåer beroende på vilken nivå som behövs, samt
3. utreda behov och eventuellt ta fram en kommungemensam policy i syfte att minska
kostnader för kurs- och konferensavgifter och personalrepresentation.
Ärendet
Socialnämnden beslutade den 24 oktober 2017, § 92, att föreslå kommunstyrelsen att vidta
följande åtgärder inför budgetåret 2018:
1. följa SKL:s nivå gällande PO-pålägg och lyfta av och i särskild ordning redovisa det
påslag som görs i kommunen för att finansiera interna kostnader,
2. se över de kostnader kommunen har för datorer och IT-stöd och införa olika prisnivåer
beroende på vilken nivå som behövs, samt
3. ta fram en kommungemensam policy i syfte att minska kostnader för kurs och
konferensavgifter och personalrepresentation i form av kostnader för exempelvis fikabröd
vid APT eller förtäring i samband med planeringsdagar, frukt, massage med mera.
Förslaget grundar sig på är att socialnämnden behöver vidta åtgärder för att få en budget i balans.
Socialnämnden har beslutat om åtgärder inom nämndens verksamhetsområde, men ser även att
åtgärder som berör hela kommunen behöver vidtas. De kommunövergripande åtgärder som
socialnämnden föreslår rör PO-pålägg, kostnader för datorer och IT-stöd samt kostnader för
kurs- och konferensavgifter och personalrepresentation.
Socialnämnden föreslår att kommunen ska följa SKL:s nivå gällande PO-pålägg. SKL:s nivå
ligger idag på 38,33 %, medan kommunens PO-pålägg ligger på 39,16 %. Anledningen till att
kommunens PO-pålägg är högre beror på att det innefattar en del som finansiera vissa interna
kostnader. Socialnämnden anser att dessa kostnader bör lyftas av och redovisas i särskild
ordning.
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Socialnämnden motiverar ändringen med att SKL för 2018 föreslår en höjning av PO-pålägget
med 0,87 procentenheter på grund av ökade kostnader för avtalspensioner. En höjning skulle
betyda att kommunens PO-pålägg hamnar på 40,03 %, om man inte lyfter av den del som är
utöver SKL:s beräkning. I en personalintensiv organisation innebär varje tiondels procent av POpålägget mycket varför hänsyn bör tas till det i budgetarbetet. Att kommunen väljer att ha ett POpålägg som går utöver SKL:s förslag innebär att de interna kostnaderna automatiskt följer med
och räknas upp utan ställningstagande.
Socialnämnden föreslår även att kommunens kostnader för datorer och IT-stöd ses över, och att
det införs olika prisnivåer beroende på vilken nivå som behövs. Idag har alla datorer tillgång till
samma paket vilket gör att kostnaderna i vissa verksamheter bedöms som onödigt höga. I
socialnämndens verksamheter innebär dagens kostnadsnivå att antalet datorer begränsas i högre
grad än vad nämnden anser vara optimalt.
Ett ytterligare förslag som socialnämnden överlämnat till kommunstyrelsen är att det bör tas
fram en kommungemensam policy i syfte att minska kostnader för kurs- och konferensavgifter
och personalrepresentation. Policyn är tänkt att tydliggöra vilken typ av kurser och konferenser
som ska prioriteras, samt hur mycket, per år och anställd, som får användas till
personalrepresentation.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen anser att socialnämndens förslag bör utredas ytterligare innan
beslut fattas. Förslaget till beslut har därför justerats så att det är tydligt att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda:
- om kommunen bör följa SKL:s nivå gällande PO-pålägg och lyfta av och i särskild
ordning redovisa det påslag som görs i kommunen för att finansiera interna kostnader,
- kommunens kostnader för datorer och IT-stöd och undersöka möjligheten att införa olika
prisnivåer beroende på vilken nivå som behövs, samt
- behov och eventuellt ta fram en kommungemensam policy i syfte att minska kostnader
för kurs och konferensavgifter och personalrepresentation.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att:
1. utreda om kommunen bör följa SKL:s nivå gällande PO-pålägg och lyfta av och i särskild
ordning redovisa det påslag som görs i kommunen för att finansiera interna kostnader,
2. se över de kostnader som kommunen har för datorer och IT-stöd och undersöka
möjligheten att införa olika prisnivåer beroende på vilken nivå som behövs, samt
3. utreda behov och eventuellt ta fram en kommungemensam policy i syfte att minska
kostnader för kurs- och konferensavgifter och personalrepresentation.
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§ 201/17

KS/2017/0462/040

Förslag om att införa en avgift på turbundna resor till och från daglig
verksamhet och dagverksamhet
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar om att:
1. Införa en avgift på 490 kronor per månad för resor till och från daglig verksamhet.
2. Införa en avgift på 30 kronor per dag för resor till och från dagverksamhet för äldre.
Den maximala kostnaden avgiften får högst uppgå till 490 kronor per månad.
Avgifterna träder i kraft den 1 februari 2018.

Bakgrund
Den 24 oktober 2017 § 92 beslutade socialnämnden bland annat att överlämna ett förslag till
kommunfullmäktige om att införa en avgift för turbundna resor som körs av yrkesmässig taxi till
daglig verksamhet och till dagverksamhet.
Enligt förslaget ska avgiften för resor till och från daglig verksamhet ligga på en kostnad om
490 kronor per månad och avgiften för resor till och från dagverksamhet för äldre ska ligga på
en avgift om 30 kronor per dag. Den maximala kostnaden för resor till dagverksamhet ska dock
maximalt uppgå till 490 kronor per månad.
Socialnämnden beslutade samtidigt att avslå socialförvaltningens förslag till en höjning av
maxtaxan avseende hemtjänstavgiften.

Ärendet
Som skäl för att införa den nya avgiften anger socialnämnden att de brukare som idag behöver
åka med specialfordon/taxi till och från daglig verksamhet eller dagverksamhet inte har några
kostnader för sin resa. Det är kommunen som ersätter taxibolagen för dessa kostnader.
Kommunen ersätter dock inte de brukare som kan utnyttja kollektivtrafiken för transporterna till
och från daglig verksamhet och dagverksamhet för resekostnaderna. Dessa brukare har enligt
socialnämnden haft en kostnad för dessa resor på maximalt 490 kronor per månad.
Socialnämnden har angett att förväntad intäktsökning för nämnden på grund av de förslagna
avgifterna kommer att uppgå till totalt 203 000 kronor. De ökade intäkterna behövs för att
delvis bidra till att täcka de ökade kostnaderna för löner och övriga kostnader 2018. Enligt
socialnämnden kommer socialnämnden i fastslagen budget inte att kompenseras för sådana
kostnadsökningar.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Brukare som inte kan åka med allmänna färdmedel eller på annat sätt kan ta sig till olika
biståndsbeviljade insatser kan ansöka om så kallade turbundna resor med taxi eller med annat
lämpligt färdmedel. Dessa resor är resor till och från insatsen daglig verksamhet som beviljas
med stöd av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och till
dagverksamhet som beviljas för äldre med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
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LSS innehåller inga regler om busskort eller resor och resor ingår inte i den beviljade insatsen
enligt LSS. Turbundna resor beviljas därför med stöd av SoL till både äldre personer och till
personer med funktionsnedsättning. Förutsättningen för att få insatsen är att brukaren inte kan
använda allmänna färdmedel för att transportera sig till en beviljad insats och inte kan ordna
resan på annat sätt.
En kommun har enligt 8 kap 2 § SoL möjlighet att ta ut en avgift per resa med ett
maximalbelopp per månad för resor till och från dagverksamhet för äldre och daglig verksamhet
för funktionsnedsatta. Maxbeloppet för flera kommuner i länet som infört egenavgift är 490
kronor per månad. Beloppet är satt med hänsyn till tidigare kostnader för ett månadskort med
reducerat pris för Stockholms lokaltrafik, SL. Idag kostar ett månadskort till reducerat pris 550
kronor. Det finns även kommuner i länet som valt att ta ut en längre avgift för turborna resor
motsvarande ca 350 kronor per månad.
För den enskilde kan en kostnad motsvarande maxbelopp på 490 kronor vara av stor betydelse.
Både äldre personer och personer med funktionsnedsättning har ofta mycket små ekonomiska
marginaler och har i vissa fall begränsade eller inga möjligheter att betala en avgift för de
turbundna resorna. En konsekvens av att en avgift införs kan vara att brukare väljer att
upphöra med insatsen turbundna resor eller att de avslår från att delta i daglig verksamhet.
Kommunstyrelseförvaltningen har dock förståelse för socialnämndens behov av att ny in möjliga
intäkter för att finanserna sin verksamhet. Om samtliga brukare med turbundna resor till
insatserna daglig verksamhet och dagverksamhet reser i sådan omfattning att de uppnår ett
motsvarande maxbelopp beräknas intäkten bli som mest ca 200 000 kronor. Sammantaget med
andra åtgärder som socialnämnden planerar att vidta skulle detta kunna innebära att
socialnämnden får en budget i balans under år 2018.
Kommunstyrelseförvaltningen förslår därför kommunfullmäktige att införa en avgift på
turbundna resor till och från daglig verksamhet och dagverksamhet i enlighet med
socialnämndens förslag.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om att:
1. Införa en avgift på 490 kronor per månad för resor till och från daglig verksamhet.
2. Införa en avgift på 30 kronor per dag för resor till och från dagverksamhet för äldre.
Den maximala kostnaden avgiften får högst uppgå till 490 kronor per månad.
Avgifterna träder i kraft den 1 februari 2018.
______
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§ 202/17

KS/2017/0333/427

Yttrande KS/2017/0333/427 Förfrågan - Ansökan om ändring
av gällande tillstånd till miljöfarlig verksamhet, AGA Gas yttrande 26 augusti 2017551-32689-2017, yttrande 2 januari
2018
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen besvarar remissen genom att sända tidigare inskickat remissvar (yttrande 26
augusti 2017 551-32689-2017), dock med tillägget enligt nedan under rubriken Ärendet.
Bakgrund
AGA driver i Nynäshamn sedan 2011 en terminal för flytande naturgas – LNG (Liquified Natural
Gas). Terminalen är belägen vid Nynas AB:s raffinaderi i Nynäshamn.
Vid terminalen pumpas flytande naturgas (kyld och kondenserad) från fartyg till en lagringscistern.
Från lagringscisternen pumpas LNG dels till Nynas raffinaderi och dels till en tankbilsutlastning,
Tankbilar transporterar kyld kondenserad gas som LNG till mottagningsstationer vid industrier eller
lokala gasnät. Naturgasen ersätter ofta gasol, eldningsolja och naftabaserad stadsgas samt utgör ett
komplement till biogas. Naturgas från LNG kan även ersätta olika bränslen som används inom
sjöfarten.
Ärendet
Kommunen har tidigare yttrat sig och hänvisar till remissvaret den 26 augusti 2017 551-32689-2017,
dock med följande tillägg:
Nynäshamns kommunfullmäktige beslutade år 2009 om målen om ett fossilbränslefritt Nynäshamn
år 2030 och ett klimatneutralt Nynäshamn år 2050. Kommunen ser därför positivt på ett bränsle
som kan minska klimatpåverkan, men konstaterar samtidigt att naturgas är ett fossilt bränsle som
fortfarande generar klimatpåverkande utsläpp. Bränslehantering av fossilt bränsle är på längre sikt
därför inte förenligt med kommunens mål.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besvarar remissen genom att sända tidigare inskickat remissvar (yttrande 26
augusti 2017 551-32689-2017), dock med tillägget enligt nedan under rubriken Ärendet.
____
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